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POVZETEK

Namen magistrske naloge je opredeliti uspešnost medicinskih sester ter z
raziskavo oblikovati merila uspešnosti za medicinske sestre. Delovna uspešnost
predstavlja kakovost opravljanja delovnih nalog, ocenjevanje uspešnosti pa je za
organizacije pomembno, saj omogoča oblikovanje plačilnega sistema,
nagrajevanja ter drugih kadrovskih odločitev. Delovna uspešnost medicinskih
sester je kompleksen pojem, ki ga ni mogoče izmeriti, pač pa ga je potrebno
oceniti. V magistrski nalogi smo identificirali merila delovne uspešnosti,
zadovoljstvo zaposlenih s sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti ter njegovo
upravljanje in vedenje zaposlenih v organizaciji. Uporabili smo kvantitativno
metodologijo raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika,
ki je bil izdelan za namen raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 80 medicinskih
sester v izbrani zdravstveni instituciji. Dobljene kvantitativne rezultate smo
ponazorili v obliki frekvenčnih razpredelnic – tabel in grafikonov, za opis osnovnih
lastnosti smo uporabili opisno statistiko. Univariatno in bivariatno statistično
analizo smo uporabili za razumevanje odnosov med spremenljivkami. Rezultati
raziskave kažejo, da zaposleni v zdravstveni negi niso zadovoljni s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti. Polovica vseh anketiranih pozna merila, na
podlagi katerih se ocenjuje delovna uspešnost na oddelku in večina jih tudi ve, da
njihovo uspešnost ocenjuje glavna medicinska sestra oddelka. Analiza raziskave je
tudi pokazala, da obstaja pozitivna signifikantno pomembna povezava med
upravljanjem uspešnosti in vedenjem zaposlenih. Izobrazbena struktura ne vpliva
na izbor kriterijev za ocenjevanje. Ugotovili smo, da delovna uspešnost
predstavlja pomembno področje. Od le-te je odvisna tudi sama uspešnost
organizacije in ne le posameznika. Delovni uspešnosti v zdravstveni negi je v
prihodnje potrebno nameniti več pozornosti, saj v nekaterih zdravstvenih
organizacijah obstaja ocenjevanje le na papirju in je ocena predvsem subjektivna
na podlagi všečnosti zaposlenega vodji.
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ABSTRACT
The purpose of the master's thesis is to determine the effectiveness of nurses and
with a survey to establish some criteria of work performance for nurses. Work
performance represents the quality of work tasks; assessing the performance of
the organization is important because it allows the creation of a payment system,
remuneration and other personnel decisions. The working performance of nurses is
a complex concept which cannot be measured, but it has to be assessed. In this
master thesis, we identified some criteria of performance, employee satisfaction
with the system of performance appraisal and management and behavior of
employees in the organization. We used quantitative research methodology. Data
were collected by using a questionnaire, which was created for the purpose of the
research. The study included 80 nurses in selected health institution. The
quantitative results obtained are illustrated in the form of frequency tables tables and graphs, to describe the basic features we used descriptive statistics.
Univariate and bivariate statistical analysis was used for understanding the
relationships between variables. The survey results show that employees in
nursing care are not satisfied with the system of performance evaluation. Half of
all respondents know the criteria on which are assess the performance of work at
the department, and most of them know that their performance is assessed on the
main ward nurse. Analysis of the survey also showed that there is a significant
positive significant correlation between performance management and employee
behavior. The educational structure does not affect the selection criteria for
evaluation. We found that the performance of work represents an important area.
Since the latter depends on the performance of the organization itself, and not
just an individual. Operating performance in nursing care in the future need to
pay more attention, because in some health care organizations exist only on paper
evaluation and assessment is mainly based on subjective likeability employee
leaders.
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UVOD

1.1

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Magistrsko delo

Delovna uspešnost predstavlja kakovost opravljanja delovnih nalog, ocenjevanje
uspešnosti pa je za organizacije pomembno, saj omogoča oblikovanje plačilnega
sistema, nagrajevanje ter druge kadrovske odločitve (Kline in Sulsky, 2009).
Uspešnost pomeni delati prave stvari in je opredeljena kot obseg, v katerem so
načrtovane dejavnosti izvedene in cilji doseženi (Rozman, 2012).
Delovna uspešnost medicinskih sester je kompleksen pojem, ki ga ni mogoče
izmeriti, pač pa ga je potrebno oceniti. Ocenjena je glede na ostale javne
zdravstvene uslužbence in ima večkrat le malo skupnega z dejansko delovno
uspešnostjo. Po vsakem ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih sledijo
posledice, ki so za zaposlene lahko pozitivne ali negativne. Glede na to, da vodje
običajno raje nagrajujejo svoje sodelavce kot pa kaznujejo, je potrebno za
pravičen in uspešen sistem ocenjevanja in napredovanja usposobiti ocenjevalce,
zagotoviti jasna in natančna navodila ter poskrbeti za dejansko izvedbo
ocenjevanja. Ocena druge osebe je zelo subjektivna, čeprav je ocenjevalec
običajno prepričan, da je bil objektiven. Uspešnost ocenjevanja je odvisna tudi od
jasno oblikovanih meril ocenjevanja, ki izražajo vpliv na doseganje rezultatov.
Kljub vsemu se v praksi ocenjevanje pogosto uporablja, zato se moramo zavedati
njegovih omejitev, pomanjkljivosti ter iskati tehnike in postopke, ki zmanjšujejo
subjektivnost ocenjevanja (Zupan, Rajkovič in Rajkovič, 2011).
Delovno uspešnost moramo razumeti z dveh vidikov. Prvi zajema doseganje
dogovorjenih ciljev, torej učinek dela, dosežene rezultate. Drugi pa je plačilo za
tisti del vloženega dela, ki se nanaša na doseganje rezultatov (Majcen, 2009).
Pri ocenjevanju uspešnosti imamo v mislih rezultate, v katere so zaradi
samostojnosti in ustvarjalnosti vključene boljše rešitve, natančnost nam pokaže
rezultate brez večjih napak, zanesljivost pravočasne izvedbe in spoštovanje
dogovorov, interdisciplinarnost pa rezultate, ki so odsev uporabe znanja in
izkušenj z različnih vsebinskih področij, zaradi česar je opravljenega več dela in je
le-to bolj zahtevno (Majcen, 2009).
Organizacija mora imeti izdelano vizijo in določena merila, vezana na cilje
(implementacija od spodaj navzgor). Z merili uspešnosti primerjamo dosežene
rezultate z delovnimi cilji (Majcen, 2009). Pri merjenju delovne uspešnosti je
pomembno predvsem, kateri kriteriji so uporabljeni kot merilo. Merila se morajo
oblikovati po ciljih in procesih v organizaciji. Pri iskanju primernih meril se je
potrebno izogniti tistim, ki zahtevajo velike napore za zbiranje, ne nudijo pa
veliko koristnih informacij (Nemec, 2003).
Zupanova (2009) v svojem delu navaja, da delovno uspešnost lahko merimo ali pa
ocenjujemo. Glavna razlika med ocenjevanjem in merjenjem je v merilu, s
katerim ocenjujemo ali merimo. Če je enota mere natančno določena in imamo
orodje, s katerim merimo, govorimo o merjenju. Če orodja nimamo, govorimo o
ocenjevanju. Ocenjevanje je vedno subjektivno, merjenje pa je praviloma bolj
objektivno. Pravo vrednost sistemu ocenjevanja uspešnosti daje dosledna
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uporaba. Le-ta pa zahteva usposobljene vodje, ki verjamejo v korist in pomen
sistema za organizacijo, njih same in za zaposlene (Anterič, 2005).
Ocenjevanje delovnih dosežkov je formalni proces, ki omogoča ocenjevanje
delovne uspešnosti zaposlenih in v katerem zaposlenim zagotovimo diagnostično
povratno informacijo o njihovih dosežkih (Grote, 2002). Na podlagi spremljanja
delovne uspešnosti posameznih delavcev lahko dobimo koristne podatke, na osnovi
katerih lahko sprejemamo določene odločitve in povečamo delovno motivacijo
zaposlenih, če jih za uspešnost ustrezno nagradimo in tako stimuliramo odnos do
dela ter do organizacije. Osnova je doseganje dogovorjenih ciljev.
Številne raziskave so bile narejene na področju ugotavljanja in ocenjevanja
delovne uspešnosti. Večina raziskav je bila narejena na področju industrije in
proizvodnje. Majhno število raziskav s področja delovne uspešnosti v dejavnosti
zdravstva in zdravstvene nege je vodilni razlog za raziskovanje te tematike.
Ugotovili smo, da obstaja potreba po določitvi meril uspešnosti za medicinske
sestre. Tema »delovna uspešnost v zdravstveni negi« do sedaj še ni bila relevantno
raziskana. Nekaj prispevkov je bilo predstavljenih na kongresih v Sloveniji in
napisanih je bilo nekaj diplomskih nalog na Fakulteti za organizacijske vede. V
Sloveniji ne obstajajo izdelani nobeni posebni kazalniki za merjenje uspešnosti
medicinskih sester. Sicer je vlada Republike Slovenije naredila pomemben korak k
razvoju ključnih meril in kazalnikov, kljub temu pa še vedno obstaja potreba po
oblikovanju modela meril in kazalcev delovne uspešnosti na ravni primerljivih
skupin zdravstvenih organizacij, ki bo podprt z informacijsko tehnologijo za
zmanjšanje faktorja subjektivnosti in omogočanje avtomatskega zajemanja in
analize podatkov.

1.2 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrskega dela je opredeliti delovno uspešnost medicinskih sester ter z
raziskavo oblikovati merila uspešnosti za medicinske sestre. Z raziskavo bomo
ugotovili morebitne pomanjkljivosti na področju merjenja in ocenjevanja delovne
uspešnosti v zdravstveni negi, ki jih bo potrebno izboljšati, in podali predlog
potrebnih sprememb.

1.3 CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Cilji v
-

teoretičnem delu so naslednji:
pregled literature obravnavane problematike;
opredeliti delovno uspešnost v zdravstveni negi;
predstaviti teoretično podlago in definiranje ključnih spremenljivk:
delovna uspešnost, ocenjevanje delovne uspešnosti ter spremljanje le-te;

Cilji empirične raziskave:
- opredeliti kriterije na podlagi značilnosti in potreb zdravstvenega sektorja,
na osnovi katerih se bo ocenjevala delovna uspešnost zaposlenih v
zdravstveni negi;
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ugotoviti, ali medicinske sestre poznajo merila za ocenjevanje delovne
uspešnosti;
predstaviti izvajanje ocenjevanja delovne uspešnosti v zdravstveni negi;
predstaviti težave, do katerih prihaja pri ocenjevanju delovne uspešnosti v
zdravstveni negi;
na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave opraviti statistično analizo
podatkov in s tem pridobiti odgovore na postavljene raziskovalne hipoteze;
analizirati dobljene rezultate raziskave ter narediti primerjavo z
raziskavami, opravljenimi v Sloveniji in v tujini;

1.4 OMEJITVE RAZISKAVE
Pričakovane omejitve pri izvajanju raziskave:
-

V raziskavi so vprašanja v vprašalniku izbrana s prepričanjem, da so precej
pomembna za vključeno populacijo. Kljub temu pa se lahko dojemanje
delovne uspešnosti v zdravstvu razlikuje med različnimi kulturami, kar
omejuje posploševanje dobljenih rezultatov na druge države (Braunsberger
in Gates, 2002).

-

Raziskava je omejena na eno splošno bolnišnico v Sloveniji in zato
posledično ne moremo rezultatov raziskave posploševati za vse medicinske
sestre in vse bolnišnice po Sloveniji.

-

Izbran vzorec onemogoča posplošitev dobljenih rezultatov na celotno
populacijo.

-

Analizo ključnih dejavnikov ocenjevanja javnih zdravstvenih
uslužbencev smo določili skladno z zakonsko predpisanim sistemom
napredovanj javnih uslužbencev, na podlagi praktičnih primerov v
različnih javnih zdravstvenih organizacijah ter na osnovi lastnih
izkušenj.

1.5

METODE DELA

Glede na možne metode raziskovanja smo v magistrski nalogi v teoretičnem in
empiričnem delu uporabili več različnih metod:
• metodo deskripcije za opisovanje izhodišč in dejstev o delovni uspešnosti
medicinskih sester;
• metodo kompilacije za povzemanje stališč, opazovanj, sklepov in rezultatov
raziskav o delovni uspešnosti tujih in slovenskih avtorjev;
• komparativno metodo za primerjanje dejstev, procesov in odnosov za
posplošitve delovne uspešnosti v zdravstveni negi;
• metodo analize – deduktivno sklepanje, ki je zasnovano na osnovi deduktivno
hipotetičnega pristopa proučevanja delovne uspešnosti medicinskih sester. Izhajali
smo iz osnov sistematičnega znanja o preučevanem problemu ter izpeljanih
hipotez, ki smo jih opredelili in preverili, koliko se ujemajo v praksi zdravstvene
nege;
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• metodo ankete – izvedli smo pisno anketo v ciljni skupini, v kateri so anketirani
prostovoljno in anonimno odgovarjali na vprašanja in podali svoje poglede na
preučevani pojav;
• metodo analize – induktivno sklepanje (razčlenjevanje, abstrahiranje,
generalizacijo in sintezo) za proučitev in preverjanje stanja dejstev in procesov
glede na posredovane odgovore v anketi;
• statistične metode za predstavitev kvantitativnih podatkov raziskave ter
izračunavanje povprečnih vrednosti in standardnega odklona posredovanih
odgovorov.
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2 DELOVNA USPEŠNOST MEDICINSKIH SESTER
Temeljna naloga menedžmenta je omogočiti zaposlenim, da postanejo oziroma
ostanejo uspešni (Gruban, 2004). Maksimalno zagotavljanje uspešnosti je
opredeljeno kot poglobljen in sistematičen način vodenja uspešnosti zaposlenih v
delovnih organizacijah. Tak način vodenja je zasnovan na mnenju, da je možno
doseči odlično uspešnost, če vodja ustvari delovno okolje, kjer lahko večina
zaposlenih izboljša svoje potenciale (Nendl, 2009).
Koncept delovne uspešnosti vključuje naslednje pojme: uspešnost, učinkovitost ter
produktivnost. Uspešnost predstavlja vedenje, ki je ključno za cilje organizacije.
Za delovno uspešnost v zdravstveni negi je nujna usposobljenost za temeljne
naloge in tehnične vidike dela, vzdrževanje osebne discipline v smislu izogibanja
odsotnosti z dela, zlorabe alkohola in drog ... ter vlaganje truda. Poleg teh pa so
za uspešno delovanje medicinskih sester potrebne še: usposobljenost za naloge, ki
niso specifično vezane na njihovo delo, dobre komunikacijske spretnosti, zmožnost
vodenja drugih, delovanje v timu ter opravljanje administrativnih nalog. Pri
merjenju delovne uspešnosti je pomembno predvsem, katere kriterije uporabimo
kot merilo, kar pa je seveda odvisno od zahtev vsakega delovnega mesta posebej
(Landy in Conte, 2007).
Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti sta praviloma procesa, ki ju lahko
obravnavamo ločeno. Pri ugotavljanju delovne uspešnosti skušamo ugotoviti,
kakšni rezultati so bili pri delu doseženi, pri ocenjevanju pa to, da ugotovimo
prednosti, ki smo jih z rezultati dosegli. Pri ugotavljanju uspešnosti sodelavcev
zbiramo podatke o dosežkih, vedenju in vseh drugih načinih reagiranja, ki
pomagajo pri ocenjevanju doseženega. Ocenjevanje uspešnosti pa je navadno
namenjeno posledicam, ki jih sodelavci čutijo pri svojih plačah (Lipičnik, 2002).

2.1 OPREDELITEV POJMA DELOVNA USPEŠNOST
Poznamo različne opredelitve izraza uspešnost. Bagonova (2004) jo opredeljuje
kot zmožnosti, znanja, sposobnosti, veščine in osebne lastnosti, ki so potrebne za
delo, pomnoženo z motivacijo, da vemo, kaj in kako naj delamo. Avtorja Certo in
Certo (2009) pa sta opredelila uspešnost kot stopnjo doseganja ciljev združb.
Enako sta jo opredelila tudi Robbins in Coulter (2009). Navedena avtorja in drugi
dodajajo, da uspešnost pomeni, delati prave stvari, torej tisto, kar k uspešnosti
vodi. Ko govorimo o uspešnosti, imamo v mislih primerjavo med zastavljenimi cilji
in rezultati, ki jih dosežemo (Zupan, 2009). Merkač Skokova (2005) pa ugotavlja,
da delovna uspešnost pomeni individualno in/ali skupinsko oceno zaposlenih, ki
presegajo normalne delovne okvire in rezultate dela. Hkrati pa Uhan (2000)
navaja, da je za delovno uspešnost potrebno delo spoznati in biti zanj motiviran,
hkrati pa delati, delovati in končno tudi narediti. Saj je samo delati – brez narediti
– premalo.
Uspešnost posameznika je najbolj odvisna od njegovega vedenja, kako ravna in
kakšne odločitve sprejema (Stuart-Kotze, 2006). Bistveno pri tem je, da zaposleni
svoje vedenje lahko usmerjajo in nadzirajo. Vodje sicer lahko skušajo vplivati na
ta proces, a končne odločitve o tem, kakšno vedenje bodo izbrali, so vedno pri
zaposlenih samih. Kako uspešni bodo pri svojem delu, pa bo odvisno od tega, ali je
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njihovo vedenje skladno z zahtevami dela (slika 2). Da bi dosegli čim večjo
usklajenost, morajo zaposleni vedeti, katera vedenja so najbolj povezana z
uspešnostjo. Le tako lahko potem prepoznajo, kakšno je njihovo vedenje v
primerjavi s tistim, ki vodi k uspešnosti. Prav tako je dobro, če vedo, katera
vedenja so nezaželena. V naslednjem koraku pa je seveda odločilno, ali so svoje
vedenje pripravljeni spremeniti oziroma ali imajo za to potrebno znanje in tudi
podporo v okolju (Zupan, 2009).
vedenje

zahteve dela

nizka uspešnost

vedenje

zahteve dela

srednja uspešnost

vedenje

zahteve dela

visoka uspešnost

Slika 1: Ravni uspešnosti glede na usklajenost vedenja z zahtevami dela (StuartKotze, 2006)
Osnovna celica uspešnosti podjetja je posameznik, ki v odnosu z drugimi prispeva
k uresničevanju skupne vizije in ciljev. Posebej pomembno je usklajevanje ciljev
na ravni podjetja, organizacijskih enot in posameznikov. Zato mora podjetje
razviti dvosmerno učinkovit prenos ciljev in pretok uspešnosti (rezultatov oziroma
koristi), kar lahko ponazorimo z dvosmernim tokom uspešnosti (slika 1). Uspešnost
posameznika je namreč pogoj za uspešnost skupine, v kateri deluje, in slednja
pogoj za uspešnost podjetja. Uspešnost na višjih ravneh pa spet spodbuja
uspešnost navzdol, ne Ie zato, ker uspešnost deluje motivacijsko, temveč tudi
zato, ker z uspešnostjo ustvarjamo boljše pogoje in več sredstev, ki jih lahko
vlagamo v izboljšave (Zupan, 2009).
vizija in cilji
podjetja

uspešnost
podjetja

cilji skupine

uspešnost
skupine

cilji
posameznika

uspešnost
posameznika

Slika 2: Dvosmerni tok uspešnosti (Zupan 2009)
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Podjetje mora razviti dvosmerno učinkovit prenos ciljev in pretok uspešnosti
(rezultatov oziroma koristi). Najprej mora zagotoviti prenos vizije in ciljev
podjetja do ravni posameznikov. Vendar morajo tudi ti s svojimi pobudami
sodelovati pri oblikovanju skupne vizije in ciljev. Le na ta način jih bodo sprejeli
za svoje in se resnično zavzeli za njihovo uresničitev, prišlo bo torej do notranje
motivacije, ki ima dolgoročno bistveno večjo moč kot zunanja motivacija. Cilji so
povezani s tokom uspešnosti, ko morata posameznik in podjetje uravnotežiti
izmenjavo rezultatov oziroma koristi, ki jih ti rezultati prinašajo. Tako mora imeti
podjetje korist od uspešnosti posameznika (skupin), ki se pokaže v doseganju
ciljev in razvoju podjetja. Posameznik (skupina) pa mora imeti korist od
uspešnosti podjetja, ki se pokaže tako v izboljšanju pogojev za doseganje
nadaljnje uspešnosti (na primer vlaganje v znanje, opremo in boljše delovne
pogoje) kot v nagradah za doseženo uspešnost. Takšno skupno sožitje je temeljni
pogoj za dolgoročno uspešnost obeh, posameznika in podjetja (Zupan, 2009).
Zaključimo lahko, da je najsplošnejša opredelitev uspešnosti tista, ki primerja
doseženo s cilji – če cilje dosežemo, smo uspešni, če jih presežemo, lahko
rečemo, da smo zelo uspešni. Pri opredelitvi uspešnosti je pomembno, da moramo
celovito upoštevati vse ključne vidike, ki so pomembni za dolgoročno uspešnost
posameznika in organizacije (Zupan, 2009).

2.2 DEJAVNIKI DELOVNE USPEŠNOSTI POSAMEZNIKA
Po Zupanovi (2009) lahko delovno uspešnost razumemo kot funkcijo zmožnosti,
motivacijo in pogojev za delo (slika 3).
cilj(i)

zmožnosti

X

motivacija

X

pogoji za delo

Slika 3: Model uspešnosti zaposlenih (Zupan, 2009)
Za organizacijo je pomembno, da so vsi ti dejavniki uspešnosti usmerjeni v cilje,
ki so povezani s cilji organizacije. Seveda ni naključno, da je na sliki 3 med
dejavniki znak množenja, saj nam že takoj da vedeti, da je ob izostanku enega od
treh dejavnikov uspešnost enaka ničli. Podobno velja, če so dejavniki med seboj
neuravnoteženi. Imamo lahko še tako odlične pogoje za delo in obilo znanja,
vendar če nismo dovolj motivirani, da bi kaj naredili, potem Ie trošimo in
so vložki organizacije v znanje in opremo zelo slabo izkoriščeni. Seveda nam
tudi vse znanje in obilo motivacije ne pomagata do uspešnosti, če nimamo
na razpolago ustreznega orodja ali informacij ali kakšnih drugih pogojev
za delo. V tem primeru hitro postanemo nezadovoljni, ker ne moremo
uveljaviti svojih potencialov in je zelo verjetno, da bomo v teh primerih začeli
svojo priložnost iskati kje drugje, pogosto tudi zunaj podjetja. In
seveda, če nimamo dovolj znanja in sposobnosti, nam tudi motivacija in
odlični pogoji na kratek rok nič ne pomagajo ter pogosto lahko naredimo
celo škodo namesto koristi (Zupan, 2009).
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Upravljanje z dejavniki delovne uspešnosti vpliva na povečanje delovne uspešnosti
posameznika in organizacije. Proces upravljanja dejavnikov uspešnosti je
načrtovan, sistematičen in celovit proces priprave in izvajanja različnih ukrepov in
postopkov, ki so povezani z razvojem in usposabljanjem zaposlenih, z razvojem
posameznikove kariere in organizacijskim razvojem. Upravljanje z dejavniki
uspešnosti izhaja iz predpostavke, da lahko uspešnost posameznika pri delu
vzdržujemo in povečujemo, če s sistematičnimi in načrtovanimi ukrepi optimiramo
posamezne faktorje uspešnosti (Možina, 1998).

2.3 NAMEN IN METODE ZAGOTAVLJANJA DELOVNE USPEŠNOSTI
Zagotavljanje uspešnosti je proces, ki ga sestavljajo vsakodnevne aktivnosti, ki so
usmerjene k izboljšanju uspešnosti. Pri tem je pomembno, da vodja pri vseh
sodelavcih doseže jasno razumevanje, kaj želijo doseči kot posamezniki in kot tim
ter tudi kako bodo to dosegli (postavljanje standardov in ciljev, pojasnjevanje
želenega vedenja, usklajevanje pričakovanj ipd.). V bistvu je sistem zagotavljanja
uspešnosti pristop k vodenju, pri katerem je pozornost usmerjena na ljudi in na
njihovo sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev. Menedžerji so v tem procesu kot
vodje popolnoma odgovorni za to, da sodelavcem omogočijo doseganje
pričakovanih rezultatov, seveda pa je odgovornost tudi na strani vsakega
posameznika, da si prizadeva za čim večjo lastno uspešnost (Zupan, 2009).
Glavni namen sistema zagotavljanja uspešnosti je seveda večja uspešnost
posameznika, skupine in podjetja kot celote. Poleg tega osrednjega Zupanova
(2009) navaja še naslednje tri namene:
1) strateški namen: ko povezujemo dejavnosti zaposlenih s cilji organizacije, tako
da opredelimo cilje, želena vedenja in do neke mere tudi značilnosti
zaposlenih, potrebne za to, da dosežemo strateške cilje organizacije;
2) administrativni namen: ko organizacija uporablja informacije, pridobljene v
procesu zagotavljanja uspešnosti za različne kadrovske odločitve, kot so višina
plače ali nagrad, napredovanje, upokojitev in odpoved delovnega razmerja ter
prepoznavanje dosežkov posameznikov;
3) razvojni namen: ko na podlagi pridobljenih informacij razvijamo zaposlene, ki
so že uspešni, da bodo lahko vzdrževali oziroma povečevali uspešnost na tem ali
na drugem delovnem mestu; za tiste, ki niso tako uspešni, kot bi morali biti,
skupaj z vodjo iščejo možnosti za izboljšanje njihove uspešnosti.
Ugotavljanje uspešnosti se ne nanaša na primerjavo cilj – rezultat, ampak gre za
širši sistematični postopek evalvacije vseh človekovih prednosti in slabosti, ki so
povezane z delom. Učinkovit sistem ugotavljanja uspešnosti je sodelavcem tudi v
pomoč pri ugotavljanju njihovih zmotnosti za opravljanje določenega dela
(Lipičnik, 2002).
Sistem ugotavljanja uspešnosti lahko dosega cilje po treh poteh:
- z jasnimi povratnimi informacijami o tem, kako dobro ljudje opravljajo
svoje delo. Iz tega zaposleni dobijo informacijo, katere reakcije pri delu so
zaželene in katere ne. Menedžer z zaposlenimi predebatira svoje
ugotovitve uspešnosti in jih ne skriva pred drugimi;
- s posredovanjem informacij zaposlenim o njihovem napredku in razvoju kot
tudi z aktualnim delovnim vedenjem. Menedžer tako lahko spozna, kako
posameznik in organizacija dosegata prednosti na podlagi dokazane
uspešnosti;
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pomoč menedžerjem, da lahko odločajo o napredovanju v plači in v karieri
ter premestitvah na podlagi uspešnosti.

Ugotavljanje uspešnosti ni preprosto dejanje, ki bi ga menedžerji lahko
opravili z levo roko. Delo je zelo odgovorno in posledice lahko bistveno
vplivajo na vedenje zaposlenih, zato je priporočljivo, da se o ocenjevanju oziroma
sodbah uspešnosti pogovarjajo z zaposlenimi, katerih uspešnost presojajo. Na ta
način si lahko pridobijo naklonjenost ljudi, katerih uspešnost presojajo. Presojanje
uspešnosti tako postane dejanje, s katerim pregledamo reagiranje, načrtujemo
akcije ter dajemo priložnosti za spreminjanje neuspešnega vedenja. Presojanje
uspešnosti zato ne sme postati orožje v rokah menedžerjev, s katerim bi lahko
izrazili vse svoje nezadovoljstvo nad nezaposlenimi (Lipičnik, 2002).
Glede na to, s čim primerjamo doseženo, poznamo tri skupine metod
spremljanja delovne uspešnosti; te so (Zupan, 2009):
• Primerjava dosežkov s cilji. Na začetku obdobja postavimo merljive cilje, na
koncu obdobja pa ugotavljamo dosežene rezultate in primerjamo doseženo s
postavljenimi cilji. Metoda je posebej uporabna v hitro spreminjajočem se okolju,
saj ne upošteva vnaprej opredeljenih vedenj ali rezultatov, temveč jih v vsakem
obdobju lahko prilagodi situaciji. Če so cilji postavljeni za daljše obdobje (na
primer eno leto), potem je pogosto med letom nekaj vmesnih kontrolnih točk, da
lahko napredek spremljata tako delavec kot njegov vodja. Metoda je primerna
predvsem za delovna mesta, kjer je razmeroma enostavno postaviti merljive
cilje in tudi spremljanje dosežkov ne zahteva veliko dodatnega dela.
• Primerjava dosežkov s standardi oziroma pričakovanji. Opredeliti moramo
želeno oziroma pričakovano uspešnost in potem pri posamezniku ocenimo, do
katere mere je izpolnil pričakovanja. Po navadi za oceno uspešnosti glede na
standarde in pričakovanja uporabljamo različne tehnike ocenjevanja,
najpogosteje pa ocenjevalne lestvice. Prednost tega pristopa je, da lahko s
pravilnim oblikovanjem meril in ocenjevalnih lestvic dobro povežemo vedenje
zaposlenih z uspešnostjo (posebej pri vedenjskih lestvicah) in na ta način delavec
dobi kakovostno povratno informacijo o tem, kaj bi lahko še izboljšal pri svojem
delu. Za to potrebujemo precej vlaganj v razvoj sistema, ki pa je pozneje
enostaven za uporabo.
• Primerjava dosežkov med delavci. Pri tej metodi gre za primerjavo med
delavci na podlagi skupne ocene uspešnosti posameznikov. To oceno lahko
oblikujemo na podlagi splošnega vtisa ali pa bolj analitično, tako da najprej
posameznikovo uspešnost ocenimo glede na dosežene cilje, standarde in
pričakovanja. Pristopi primerjave dosežkov med delavci so učinkoviti, če
želimo razlikovati uspešnost delavcev, ko se na primer odločamo o povišanju plač
in napredovanju. So precej enostavni in se z njimi izognemo nekaterim napakam
ocenjevanja. Vendar je zaradi splošne narave ocene vprašljiva veljavnost in
zanesljivost ocene ter posameznemu delavcu ne daje dobrih povratnih informacij,
kaj bi bilo potrebno izboljšati. V skupini ali oddelku, znotraj katerih primerjamo
zaposlene, lahko povzroči metoda tudi konflikte in poslabša medsebojne odnose.
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2.4 SISTEM UPRAVLJANJA DELOVNE USPEŠNOSTI
Upravljanje uspešnosti je sistematičen proces za izboljšanje organizacijske
uspešnosti z razvojem uspešnosti posameznikov in skupin. Je sredstvo za
pridobivanje boljših rezultatov posameznikov, skupin in organizacij ter sredstvo za
vodenje in razumevanje zmogljivosti v dogovorjenem okviru načrtovanih ciljev,
standardov in zahtev glede usposobljenosti. Pri tem pa je pomemben način, kako
so zaposleni cilj dosegli in ne le to, ampak tudi kaj so zaposleni dosegli
(Armstrong, 2006).
Pomemben cilj upravljanja uspešnosti je uskladiti individualno uspešnost
posameznika z uspešnostjo organizacije. Postopek bi moral zaposlene opozoriti na
cilje organizacije, prednostne naloge, pričakovanja in na to, koliko so zaposleni k
temu prispevali (Seiden in Sowa, 2011). Podobnega mnenja je tudi Bagonova, ki
meni, da so za upravljanje delovne uspešnosti ključnega pomena povsem
usklajena pričakovanja zaposlenega in vodje o ciljih, nalogah, vlogi in
pričakovanih rezultatih. Še tako usposobljen in zagnan zaposleni ne more biti
uspešen, če ne ve, kaj naj naredi, kaj se od njega pričakuje. Pomembno je, da se
z vodjem dogovorita o vlogi, nalogah, ciljih in pričakovanih izidih na tem
delovnem mestu v tej vlogi. Pomembno, čeprav v praksi malo uporabljano, je
postavljanje ciljev, kajti pametni cilji usmerjajo v pametno vedenje, nepravilno
izbrani pa v napačno (Bagon, 2003).
Upravljanje delovne uspešnosti poteka v krogu po korakih, predstavljenih v
nadaljevanju (Gruban, 2004) in so prikazani na sliki 4:
1. načrtovanje delovne uspešnosti: izraženo bistvo, smoter in pomen delovnega
mesta v organizaciji;
2. izvajanje programa delovne uspešnosti;
3. analiza in ocenjevanje delovne uspešnosti;
4. pregled rezultatov programa delovne uspešnosti.

Slika 4: Integralni pristop upravljanja delovne uspešnosti (Gruban, 2004)
V prvi fazi bi morala vodja in sodelavec opraviti povsem ločen pripravljalni
sestanek za kasnejši "pravi" letni razgovor. Na tem uvodnem srečanju bi definirala,
kaj in kako naj bi delal sodelavec v določenem ocenjevalnem obdobju. Kaj pri tem
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obsega cilje, naloge, pričakovanja, zadolžitve, rezultate, kako pa pričakovana in
potrebna vedenja zanje (zahtevane kompetence). To je istočasno tudi priložnost
za razpravo o razvojnih ciljih sodelavca, določanje najbolj kritičnih kompetenc,
preverjanje ustreznosti zahtev iz opisov delovnega mesta. Žal prepogosto ta
ključna prva faza načrtovanja, usklajevanja in razjasnjevanja parametrov delovne
uspešnosti postane stranski delček klasičnega letnega razgovora, ki tako postane
(pre)zapleteno orodje prav za vse vsebine, povezane z delovno uspešnostjo.
V drugi, izvedbeni fazi sistema upravljanja delovne uspešnosti se odvija proces
vodenja, motiviranja, usmerjanja in treninga sodelavca ter tekoče reševanje ali
odstranjevanje ovir za večjo delovno uspešnost (letni razgovor torej traja celo
leto in ni, kot zmotno sklepajo nekateri, enkratni letni dogodek). Vsaj enkrat
kvartalno pa bi morala vodja in sodelavec skupaj pregledati tudi uresničevanje
zastavljenega načrta.
Tretja faza je obdobje ocenjevanja (bolje povedano - analize) delovne uspešnosti.
Ko se približuje ta čas, je smiselno, da oba, vodja in sodelavec sam, sočasno
pripravita svoje videnje preteklega ocenjevalnega obdobja in bodočih razvojnih
potreb. Prav samoocena izvajalca lahko v marsičem omili težave kasnejše
izpeljave zaključnega ocenjevalnega dela letnega razgovora, ki mnogim
neusposobljenim vodjem predstavlja pravo nočno moro. V nekaterih okoljih, kjer
je letni razgovor povezan tudi z nagrajevanjem ("povišico"), je to tudi tisti
trenutek, ko vodja predlaga višino finančne nagrade za sodelavca na osnovi
uresničenega.
Četrta, sklepna faza je tisto, kar večina razume kot "pravi letni razgovor",
formalni sestanek vodje in sodelavca. Takrat sledi iskren in odkrit dialog o delovni
uspešnosti posameznika: o prednostih, slabostih, uspehih, napakah, razvojnih
potrebah (Gruban, 2004).
Takšen štirifazni proces preoblikuje upravljanje delovne uspešnosti iz enkratnega
dogodka v permanenten zaokrožen ciklus in čvrsto povezuje uspešnost
posameznika s poslanstvom organizacije. Samo na ta način smemo pričakovati, da
bo dosežen namen "idealnega" letnega razgovora: da vsakdo razume in je
odgovoren za uresničevanje pomembnih organizacijskih ciljev. Proces seveda ne
vsiljuje organizacijskih ciljev in jih ne postavlja pred osebne cilje posameznika
(Gruban, 2004).

2.5

MERJENJE IN MERILA DELOVNE USPEŠNOSTI

Delovno uspešnost lahko merimo ali ocenjujemo. Glavna razlika med merjenjem in
ocenjevanjem je v merilu, s katerim merimo oziroma ocenjujemo. Pri merjenju je
enota mere natančno določena in imamo orodje, s katerim merimo (Zupan, 2009).
Merilo opredeljuje raven, na kateri je določeno izvedeno delo zadovoljivo, in
mejo, pod katero ni več sprejemljivo. Za merilo je značilno dvoje: biti mora
zanesljivo in ob vsakokratni uporabi zagotavljati enake izide in biti mora pravilno
(meriti tisto, kar mora) (Žurga, 2001).
Mnogi teoretiki bi zatrdili, da je uspešnost mogoče meriti na veliko načinov,
izbrati moramo Ie prave kriterije, to je tista sodila, s katerimi lahko merimo
uspešnost. Preden začnemo z neko aktivnostjo, si moramo postaviti cilj, oblikovati
moramo pričakovanje o tistem, kar želimo doseči. Pozneje bomo ugotavljali, ali
nas aktivnost pelje k temu cilju ali ne. Uspešnosti ni težko ugotoviti, če
primerjamo rezultat (stanje, ki smo ga dosegli) s cilji (stanje, ki smo ga
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nameravali doseči). Primerjava ciljev in rezultatov je zelo preprosto in splošno
merilo uspešnosti. Kolikor natančneje so postavljeni cilji, toliko natančneje lahko
spremljamo rezultate. Pravimo, da je natančnost merjenja uspešnosti določena z
natančnostjo ciljev, ki smo si jih postavili (Lipičnik, 2002).
Merila moramo oblikovati po ciljih in potekajočih procesih v organizaciji. Pri
oblikovanju meril moramo upoštevati nekatera strokovna pravila in njihova
zaporedja:
• najprej moramo merila oblikovati in jih opredeliti v aktih;
• merila morajo biti sprejemljiva, da jih lahko zaposleni kar se da zavestno
in demokratično sprejmejo (soupravljanje), kar pa je možno le, če so
enostavna in razumljiva;
• merila je treba uporabljati v praksi, ker le tako lahko motivirajo zaposlene,
skupine in kolektiv k doseganju vnaprej določenih ciljev;
• merila moramo izpopolnjevati (Uhan, 2004).
Pri iskanju meril se moramo izogniti tistim, ki zahtevajo velike napore za zbiranje,
ne nudijo pa nam veliko koristnih informacij (Nemec, 2003). Zaposlenim na enakih
položajih pripadajo enaka merila. Hkrati pa morajo biti merila objektivna in
razumljiva, da lahko delavci sami predvidevajo višino plače glede na rezultate
svojega dela. Pomembno je, da so zaposleni pred pričetkom opravljanja dela
seznanjeni z vnaprej določenimi merili.
Kot merila delovne uspešnosti lahko upoštevamo (Zupan, 2009):
• rezultate dela: število pacientov, zadovoljstvo pacientov, obseg proizvodnje,
kakovost opravljenih storitev, pritožbe, stroške porabljenega materiala, okvare
strojev in opreme, nesreče pri delu ipd.;
• vedenja: ali so naloge opravljene, ali zaposleni upošteva navodila, ali sproti
obvešča o problemih, ali predlaga izboljšave, ali ustrezno vzdržuje opremo, ali je
pripravljen pomagati sodelavcem, ali redno in točno prihaja na delo, ali spoštuje
etična načela ipd.;
• zmožnosti: znanje, ustvarjalnost, sposobnost vodenja, ambicioznost,
odgovornost, zanesljivost, sposobnost dela v stresnih situacijah, komunikativnost,
fizična moč, koordinacija gibov, lojalnost ipd.
Rezultate dela Zupanova (2009) poimenuje izhodna merila uspešnosti, zmožnosti
in vedenja pa kot vhodna merila uspešnosti. Čeprav so izhodna merila praviloma
kvantitativna in bolj objektivna, pa bi uporaba zgolj teh meril zanemarila, kako so
rezultati doseženi. Za vsa delovna mesta je tudi težko postaviti merljive cilje,
zato je včasih potrebno posredno spremljanje uspešnosti z izhodnimi merili. Poleg
tega je zgolj z izhodnimi merili spremljanja uspešnosti veliko težje poiskati
področja, pri katerih so možne izboljšave, kar pa nam bistveno bolj pokažejo
ocene vedenj in zmožnosti. Posebej vedenja so v smislu zagotavljanja uspešnosti
zelo pomembna (Zupan, 2009). Gerhart (2000) ugotavlja, da imajo subjektivne
vedenjske mere veliko prednosti pred merjenjem dosežkov v smislu doseženih
ciljev: 1) uporabimo jih lahko za vsa delovna mesta,
2) ocenjevalec lahko upošteva tudi dejavnike, ki sicer vplivajo na uspešnost
posameznika, čeprav sam nanje nima vpliva,
3) z njihovo pomočjo lahko ugotavljamo, ali so bili rezultati doseženi tudi
na pravi način in
4) omogočijo širši pogled na celostno vedenje in ne Ie na opravljanje nalog,
ki vodijo do rezultatov.
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Najpogostejša merila delovne uspešnosti so po delovni zakonodaji in različnih
kolektivnih pogodbah naslednja (Zupan, 2009):
• količina dela,
• kakovost dela,
• gospodarnost,
• samoiniciativnost,
• inovativnost in inventivnost,
• kooperativnost,
• odnos do dela in
• odnos do sodelavcev.
Poudariti moramo, da meril ni dobro posploševati za vsako delovno mesto, ampak
morajo biti prilagojena posameznemu delovnemu mestu. Pri končni odločitvi,
katera merila bomo upoštevali, Zupanova (2009) priporoča, da moramo upoštevati
naslednja vprašanja:
• Ali bo merilo prispevalo k doseganju organizacijskih ciljev in sprejemanju
dobrih odločitev? Ni namreč pomembna Ie delovna uspešnost posameznika,
temveč skupni rezultati, h katerim mora ta delovna uspešnost prispevati.
•

Ali bomo lahko pridobili dovolj kakovostnih informacij za presojo, kakšna je
uspešnost glede na izbrano merilo? Ne moremo pričakovati objektivnih ocen
uspešnosti, če nimamo dovolj kakovostnih informacij. Če mora neki vodja, ki
delavca poredko vidi, ker ta na primer dela na terenu, ocenjevati njegov odnos
do strank — potem je to lahko Ie posredno, če sklepa iz delavčevih rezultatov
ali pa če dobi informacije o pohvali/pritožbi, kar pa stranke običajno ne
počnejo sistematično in je zato verjetnost napačne ocene velika. Upoštevati
moramo tudi stroške, povezane s pridobivanjem informacij, da sistem
spremljanja uspešnosti ne bi bil predrag.

•

Ali so merila razumljiva? Če merila niso razumljiva, potem zagotovo ne morejo
služiti svojemu namenu, da tudi usmerjajo vedenje zaposlenega. Če namreč ne
razume podrobnosti, kaj bo treba spremljati, potem ne bo vedel, s kakšnim
vedenjem pride do uspešnosti. Zato morajo biti merila jasna in enostavna ali
pa vsaj dobro razložena.

•

Ali lahko delavec odločilno vpliva na to, kakšna bo njegova uspešnost glede na
posamezno merilo? Z vidika motivacije in dojemanja objektivnosti oziroma
pravičnosti v procesu spremljanja uspešnosti je zelo pomembno, da merimo
predvsem tisto, na kar zaposleni dejansko lahko vpliva, saj bo Ie v tem primeru
pripravljen vložiti več napora in bo Ie takrat uspešnost dojemal kot rezultat
svojega vložka in ne kot rezultat zunanjih okoliščin, na katere ne more
vplivati.

Poleg tega morajo merila ustrezati še naslednjim merskim značilnostim (Zupan,
2009):
• Veljavnost je stopnja, do katere merilo uspešnosti vrednoti vse relevantne in
zgolj relevantne vidike uspešnosti. V nasprotnem primeru je merilo nepopolno,
ker ne upošteva vseh vidikov ali pa kontaminirano, ker vključuje neustrezne
elemente.
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Zanesljivost se nanaša na konsistentnost vrednosti oziroma ocen, ki jih dobimo
z merjenjem oziroma ocenjevanjem. En vidik zanesljivosti je konsistentnost
med ocenjevalci, pri čemer različni ocenjevalci ob upoštevanju enakih
informacij in uporabi enakih meril pridejo do enakih vrednosti oziroma ocen.
Drugi vidik je notranja konsistentnost meril, ki morajo biti medsebojno
usklajena, če za en element uspešnosti uporabljamo različna merila. Tretji
vidik je zanesljivost v času, torej bi ponovitve merjenja ali ocenjevanja ob
nespremenjenih okoliščinah morale dati enake vrednosti oziroma ocene, ali
drugače: če je vpliv časa merjenja prevelik, ga moramo ustrezno upoštevati
(na primer sezonska nihanja).
Sprejemljivost kaže, ali je merilo ustrezno in ali ga uporabniki sprejmejo. Na
primer da zbiranje podatkov ni preveč zamudno in da se zdi zaposlenim
pošteno.
Specifičnost je stopnja, do katere neko merilo zaposlenim natančno sporoča,
kaj se od njih pričakuje in kaj morajo storiti, da bodo izpolnili pričakovanja.

2.6 RAVNI UGOTAVLJANJA DELOVNE USPEŠNOSTI
Delovno uspešnost ugotavljamo z namenom ugotavljanja doseženih rezultatov pri
delu (Uhan, 2000). Delovna uspešnost se ustvarja na različnih ravneh, zato je tudi
ugotavljanje možno in smiselno tako, kot se ustvarja in izkazuje. Ugotavljamo jo
lahko individualno za posameznega delavca, skupinsko za delovno povezano
skupino delavcev in kolektivno za vse delavce v organizaciji (Uhan 2000).
Individualno za posameznega delavca je najbolj neposredno in motivacijsko
učinkovito. Posameznik usmeri svoje aktivnosti k skupno dogovorjenim ciljem.
Ugotavljanje delovne uspešnosti posameznega delavca je torej izhodišče
obravnavanja uspešnosti v delovnem procesu, ki se mora potrditi v uspešnosti
delovno povezane skupine in tudi ovrednotiti v dohodkovni uspešnosti kolektiva
delavcev v združbi. Zaradi različne opremljenosti, tehnologije in organiziranosti
delovnih procesov je značilno, da je ugotavljanje delovne uspešnosti za vsak
delovni proces različno. Ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev ne sme
prepustiti le tehničnim strokovnim službam, prav tako se temeljna izhodišča ter
osnove in merila ne smejo določati mimo védenja delavcev in njihovih
pooblaščenih predstavnikov. Merila za ugotavljanje delovnega prispevka
predstavljajo dogovor med ljudmi, ki temelji na doseženi stopnji tehnologije in
organizacije delovnih procesov in tudi na doseženi stopnji družbenih odnosov.
Delovno povezano skupino delavcev, kjer je temeljno izhodišče ugotavljanja v
sistemu načrtovanja v okviru organizacij. Vsaka delovna skupina mora imeti svoj
delovni program, s katerim je vnaprej določeno, katera dela in naloge bo izvajala
skupina, kakšen je načrtovani obseg in kakovost del in nalog, kakšni naj bodo
stroški uresničevanja delovnega načrta in kako usposobljeni morajo biti delavci, ki
izvajajo delovni proces. Za takšne delovne skupine je značilno, da so med seboj
povezane v razmeroma zaokroženem delovnem procesu, zanje je mogoče meriti
določene prvine delovne uspešnosti, predstavljajo skupino s podobnimi delovnimi
opravili, podoben imajo socialni status, s statusom organizacije imajo določene
pravice, obveznosti in odgovornosti. Prednosti nagrajevanja v okviru delovnih
skupin so dobro sodelovanje, nadzor znotraj skupine, zmanjšanje odsotnosti z
dela, ustreznejša delitev. Kot glavne pomanjkljivosti se pojavljajo nezaupanje
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med delavci, da bo vsak opravil svoj del nalog, težnja prevzemanja več nalog, kot
jih skupina lahko opravi, izenačevanje zaslužkov vseh delavcev v skupini, kar
omogoča parazitizem slabših delavcev in zavira iniciativo boljših.
Kolektivno za vse delavce v organizaciji, pri katerem uspešnost v kolektivu
izkazujemo z ekonomskimi in drugimi kategorijami delovanja organizacije,
predvsem s kazalniki uspešnosti, kjer se pokaže pomembnost prispevkov
posameznika k skupnim uspehom in se zaposlenim neposredno nakaže, kakšen je
njihov individualni prispevek. Kolektivna uspešnost vseh zaposlenih v celotnem
delovnem procesu se izraža z doseženo delovno in poslovno uspešnostjo celotnega
delovnega procesa, s poslovnim izidom organizacije. V določenem časovnem
obdobju doseženi poslovni izid je mogoče primerjati s pričakovanim poslovnim
izidom, poslovnim izidom preteklega obdobja in poslovnimi izidi drugih pravnih
oseb v isti dejavnosti.
Delovno uspešnost je smiselno vrednotiti in nagrajevati na vsakem od naštetih
nivojev, ker je organizacija sistem posameznikov, združenih v sistem delovnih
skupin in nadalje v sistem organizacijskih enot. S tem se zaposlenim sporoča
pomembnost njihovega prispevka za skupne uspehe. Najbolj neposredno pa se jim
pokaže, kako je njihov individualni prispevek vplival na uspešnost celotne
organizacije (Uhan v Merkač Skok 2005).

2.7 OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI MEDICINSKIH SESTER
Ocenjevanje delovnih dosežkov je formalni proces, ki omogoča ocenjevanje
delovne uspešnosti zaposlenih in v katerem zaposlenim zagotovimo diagnostično
povratno informacijo o njihovih dosežkih. Delovno uspešnost ocenjujemo takrat,
ko orodja, s katerim bi merili delovno uspešnost, nimamo. Ocenjevanje je vedno
subjektivno. Delovna uspešnost javnih zdravstvenih uslužbencev je kompleksen
pojem, ki ga ni mogoče izmeriti, pač pa ga je potrebno oceniti. Ocena ocenjevalca
druge osebe je zelo subjektivna, čeprav je običajno ocenjevalec prepričan, da je
bil objektiven. Kljub vsemu se v praksi ocenjevanje pogosto uporablja, zato se
moramo zavedati njegovih omejitev, pomanjkljivosti ter iskati tehnike in
postopke, ki zmanjšujejo subjektivnost ocenjevanja (Zupan, Rajkovič in Rajkovič,
2011).
2.7.1 NAMEN OCENJEVANJA
Na podlagi spremljanja delovne uspešnosti posameznih delavcev lahko dobimo
koristne podatke, na osnovi katerih lahko sprejemamo določene odločitve in
povečamo delovno motivacijo zaposlenih, če jih za uspešnost ustrezno nagradimo
in tako stimuliramo odnos do dela ter do organizacije. Osnova je doseganje
dogovorjenih ciljev. Obenem je ocena delovne uspešnosti pomembna za nadzor
dela in predstavlja osnovo za napredovanje (upoštevamo razvojne potenciale in
interese posameznika) kot tudi za ugotavljanje slabosti in prednosti delavcev,
načrtovanje njihove kariere, služi pa tudi za kadrovsko izbiro zaposlenih (Zupan,
Rajkovič in Rajkovič, 2011).
Najpogostejši nameni ocenjevanja delovne uspešnosti medicinskih sester so
naslednji (Tomey, 2004):
- določitev strokovne usposobljenosti,
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krepitev razvoja zaposlenih,
motiviranje zaposlenih k višjim dosežkom,
izboljšanje komunikacije med vodjem in zaposlenimi ter izboljševanje
odnosov med medicinskimi sestrami,
- določitev usposabljanja in razvojnega načrta,
- izbor usposobljenih medicinskih sester za napredovanje in povišanje plače.
Posledica ocenjevanja delovne uspešnosti je denarna nagrada za delovno
uspešnost in možnost napredovanja ob koncu napredovalnega obdobja. Pogostost
ocenjevanja je odvisna od izbrane metode ocenjevanja dosežkov in od razvojne
faze same delovne organizacije. V kriznih razmerah, ko se organizacije
prestrukturirajo, je priporočljivo pogosteje ugotavljati delovno uspešnost. Na ta
način vodja ohranja boljši stik s sodelavci in hitreje spoznava posledice in
učinkovitost dejavnosti, ki jih izvaja (Jamšek, 1998).
-

2.7.2 KRITERIJI OCENJEVANJA
Medicinske sestre sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki so povezane s samim
delovnim mestom. Zaradi multidimenzionalnosti narave delovnega mesta
ocenjevanje uspešnosti zahteva od vodilnih uporabo redkih, a različnih kriterijev
uspešnosti, kot so uporaba procesa zdravstvene nege, strokovnost, varnost,
kontinuirano izobraževanje in dajanje pobud. Pri določanju kriterijev se lahko
organizacija osredotoči na lastnosti zaposlenih, rezultate, vedenje in/ali
kombinacijo vsega naštetega (Sullivan in Decker, 2005). Določitev kriterijev je
ena zahtevnejših nalog pri pripravi ocenjevanja. Pri oblikovanju in delovanju
dobrega sistema nagrajevanja delovne uspešnosti, torej kriterijev, moramo
upoštevati nekatera strokovna pravila in njihova zaporedja:
• najprej moramo kriterije oblikovati in jih opredeliti v aktih;
• kriteriji morajo biti sprejemljivi, da jih lahko delavci kar se da zavestno in
demokratično sprejmejo (soupravljanje), kar pa je možno le, če so enostavni
in razumljivi;
• merila je treba uporabljati v praksi, ker le tako lahko motivirajo delavce,
skupine in kolektiv k doseganju vnaprej določenih ciljev;
• merila moramo izpopolnjevati (Uhan, 2004).
Med temeljne skupine kriterijev uvrščamo delovni rezultat, osebnostne lastnosti,
vedenje delavcev in strokovnost. Pri ocenjevanju lahko vsem tem kriterijem damo
enako težo, ali pa jih ustrezno obtežimo glede na pomembnost kriterija za
določeno delovno mesto.
Kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev, ki veljajo danes,
so bili opredeljeni že v Zakonu o javnih uslužbencih leta 2002 (Ur. l. RS št. 56/02).
Natančnejšo opredelitev kriterijev za ocenjevanje delovne uspešnosti najdemo v
Prilogi III Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev (v nadaljevanju Uredba). V
tem aktu je tudi opredeljena ocenjevalna lestvica (Ur. l. RS št. 51/08).
Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca določa
pet kriterijev:
1. KRITERIJ PO ELEMENTU REZULTATI DELA
V ta kriterij so zajeti: strokovnost (izvajanje nalog zlasti v skladu z
veljavnimi standardi oziroma pravili stroke), obseg dela (izvajanje nalog
zlasti glede na količino opravljenega dela in dodatno delo), pravočasnost
(izvajanje nalog zlasti v skladu s predvidenimi roki in veljavnimi standardi
oziroma pravili stroke).
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2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST
PRI OPRAVLJANJU DELA
Sem spadajo: samostojnost (izvajanje nalog zlasti glede na potrebe po
dajanju natančnih navodil in po nadzorovanju), ustvarjalnost (izvajanje
nalog zlasti glede na razvijanje novih uporabnih idej in dajanje koristnih
pobud in predlogov), natančnost (izvajanje nalog zlasti glede na pogostost
napak in kvaliteto dela).
3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA
Izvajanje nalog zlasti v smislu izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti in
popolnega ter točnega prenosa informacij.
4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA
K temu kriteriju sodijo sodelovanje (izvajanje nalog zlasti v smislu
medsebojnega sodelovanja in skupinskega dela, odnosa do sodelavcev ter
prenosa znanja in mentorstva) in organizacija dela (izvajanje nalog zlasti v
smislu organiziranega in načrtovanega izkoriščanja delovnega časa glede na
vsebino nalog in postavljene roke in prilagoditve nepredvidenim
situacijam).
5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
Ta kriterij zajema interdisciplinarnost (izvajanje nalog zlasti v smislu
povezovanja znanja z različnih delovnih področij, pregled nad svojim
delovnim področjem), odnos do uporabnikov storitev (izvajanje nalog zlasti
v smislu sodelovanja in servisiranja uporabnikov storitev), komuniciranje
(izvajanje nalog zlasti glede na pisno in ustno izražanje, ustvarjanje
notranjega in zunanjega socialnega omrežja), drugo (izvajanje nalog zlasti
glede na posebnosti, značilne za posamezno dejavnost oz. stroko v javnem
sektorju) (Ur. l. RS št. 51/08).
V kolektivni pogodbi za zdravstvo je navedeno, da je delavec upravičen do plače iz
osnove povečane delovne uspešnosti v primeru, če je delavec pri svojem delu
nadpovprečno uspešen – dosega nadpovprečne rezultate dela. V 81. členu je
opredeljeno, da se za ugotavljanje uspešnosti dela upoštevajo naslednji kriteriji:
• kvaliteta dela,
• znanje in strokovnost,
• kvantiteta dela,
• iniciativnost in sposobnost prilagajanja,
• odnos do dela in delovnih sredstev,
• uspešnost vodenja in organiziranja dela.
Merila za določanje in ocenjevanje delovne uspešnosti v zavodu pripravijo
strokovne službe zavoda, sprejme pa jih organ upravljanja ali direktor zavoda.
Pred sprejemom meril je direktor zavoda dolžan pridobiti mnenje sindikata. Enako
je s pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v 74. členu ter Kolektivna pogodba za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v 81. členu (Ur. l. št.
60/1998).
Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno
delovno uspešnost se za vse javne uslužbence izvede mesečno, trimesečno ali
dvakrat letno. Postopek se izvede pred vsakokratnim izplačilom dela plače za
delovno uspešnost in se opravi na določenih obrazcih. Pri izplačilu plače javni
uslužbenec prejme obvestilo o tem, v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu
ocenjen in kolikšno število točk je dosegel pri posameznem ocenjevanju. Letno
Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 17

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca, ki je pri opravljanju svojega rednega
dela dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se shrani tudi v njegovo osebno
mapo (33. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor).
Javnim uslužbencem je omogočeno doseči delovno uspešnost kot del plače ali
delovno uspešnost za napredovanje. Delovna uspešnost, ki predstavlja temeljni
pogoj za napredovanje javnega uslužbenca, se ocenjuje glede na izpolnjevanje
kriterijev iz Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l.
RS, št. 113/2009). Pri tem se seštevek točk v okviru 3 letnih ocen upošteva pri
morebitnem napredovanju v višji plačni razred oziroma v višji naziv. Delovna
uspešnost, ki predstavlja variabilni del plače iz delovne uspešnosti, se ocenjuje
glede na dosego nadpovprečnih delovnih rezultatov ali nadpovprečne delovne
obremenjenosti. Gre za dvotirno ocenjevanje: ocenjevanje delovne uspešnosti kot
del plače in ocenjevanje za napredovanje (Miletić, 2009).
Razliko v merilih za delovno uspešnost predstavljamo v tabeli 1.

Merila za delovno uspešnost
napredovanje – 17. člen ZSPJS

za Merila za delovno uspešnost za del plače
– 31. člen KPJS

Rezultati dela
Samostojnost,
ustvarjalnost
in
natančnost pri opravljanju dela
Kakovost sodelovanja in organizacija
dela
Druge
sposobnosti
v
zvezi
z
opravljanjem dela

Znanje in strokovnost
Kakovost in natančnost
Obseg in učinkovitost dela
Inovativnost

Tabela 1: Razlika v merilih za delovno uspešnost (Miletić, 2009)
Del plače za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri delu v
tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno
delovno obremenjen. Ta del plače lahko znaša največ dve osnovni mesečni plači
javnega uslužbenca, in sicer se ena osnovna mesečna plača lahko izplača v juliju,
ena osnovna mesečna plača pa v decembru istega leta, pri čemer se v obeh
primerih upošteva višina zadnje osnovne plače javnega uslužbenca. Del plače za
delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev,
dogovorjenih s kolektivno pogodbo za javni sektor (22. člen Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS)).
Zaradi trenutne situacije, ki vpliva tako na gospodarstvo kot javne finance, se v
javnem sektorju pojavljajo spremembe glede določenih izplačil javnim
uslužbencem. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize v 7. členu in
Zakon o interventnih ukrepih v 6. členu določata, da ne glede na določbe ZSPJS
javnim uslužbencem in funkcionarjem v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 ne
pripada del plače za redno delovno uspešnost.
2.7.3 TEHNIKE OZIROMA METODE OCENJEVANJA
V strokovni literaturi in tudi v praksi se uporabljajo različne metode ocenjevanja
delovne uspešnosti zaposlenih. Katero metodo bo posamezna organizacija
uporabila, je predvsem odvisno od namena ocenjevanja, pri tem pa je potrebno
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upoštevati tudi stroške razvoja in uporabe posamezne metode, objektivnost
pridobljenih ocen ter zadovoljstvo uporabnikov teh metod.
Tipične metode ocenjevanja delovne uspešnosti so:
- sumarne (rangiranje, primerjanje v parih, kategorizacija),
- analitične (točkovna tehnika, analitično rangiranje),
- razvrščanje,
- klasificiranje,
- primerjava faktorjev (metoda proste izbire, metoda obveznega izbora),
- točkovne metode,
- kombinirane metode.
Zaradi subjektivnosti letnih ocenjevalnih razgovorov uporabljajo nekatere delovne
organizacije poleg ocenjevalnih intervjujev vodij tudi druge metode ocenjevanja.
Ena od teh metod je ocenjevanje iz več virov, to je 360–stopinjska metoda z
elementi samoocene, ocene podrejenih in sodelavcev ter vodje. Naslednja metoda
je skupinski letni razgovor in metoda relativnih ocen delovne uspešnosti, kjer
skupina vodij vrednoti delovno uspešnost timov ali skupin, oddelkov ali služb.
Znana je tudi objektivna metoda vrednotenja delovne uspešnosti s pomočjo izidne
matrike uravnoteženih kazalnikov, ki zagotavljajo soodgovornost sodelavca
(Nendl, 2009).
Najuspešnejše delovne organizacije se vse bolj osredotočajo na sisteme, ki čim
bolj natančno in uravnoteženo merijo izide, dosežke zaposlenih na vseh ravneh
organizacije. Najpomembnejši pri vsem tem je kakovosten dialog med vodji in
sodelavci ter transparentno ocenjevanje delovne uspešnosti med več vodji
(Gruban, 2006).
Za ugotavljanje uspešnosti poznamo več sistemov. Najpogosteje uporabljamo
predvsem: ocenjevalne lestvice, sisteme neposrednega primerjanja, sisteme
označevanja in sisteme kritičnih točk (Lipičnik, 2002):
• sistemi označevanja: pri sistemu označevanja moramo najprej sestaviti
seznam konkretnih načinov vedenja pri določenem delu. Ta seznam se imenuje
označevalna lista. Pri tem gre za sistem, ki je za ocenjevaica razmeroma
preprost, za sestavljalca pa nekoliko bolj zapleten. Od ocenjevalca se ne
zahteva, da sam oceni uspešnost, temveč da presodi, katera napisana trditev je
značilna za ocenjevanega.V praksi sta se pojavili dve vrsti označevalnih list:
označevalne liste proste izbire in označevalne liste prisilne izbire;
a. označevalne liste proste izbire: predstavljajo seznam različnih trditev,
ocenjevalec pa mora označiti tisto, ki ustreza lastnostim tistega, čigar
uspešnost ocenjuje. V povsem preprostih izvedbah vsaka pozitivna
trditev, to je trditev, s katero je označeno zaželeno vedenje, prinaša
kandidatu eno točko. Pri "ponderiranih" listah pa ima vsaka trditev
vnaprej določeno število točk, glede na pomen, ki ga ima za uspešnost
posameznika pri delu,. Uspešnost posameznika je tolikšna, kolikor točk
mu je ocenjevalec dodelil z izbiro trditev. Za določanje pomena
posamezne trditve na označevalnih listah je treba opraviti veliko
aktivnosti. Priprava takšnih list je zato sorazmerno zamudna in
zapletena;
b. prisilne označevalne liste je težje pripraviti kot ponderirane
označevalne liste proste izbire. Postopek sestavljajo predvsem naslednje
faze:

Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 19

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

•

•

•

•

Magistrsko delo

1. S preprostim sistemom ocenjevanja uspešnosti najprej izločimo
najboljše in najslabše predstavnike določenega dela.
2. Vodje opišejo lastnosti teh ljudi. Te lastnosti nato razčlenimo v
seznam elementov, ki prikazujejo vse vidike nekega delovnega mesta.
3. Določimo, kako kriterij razlikuje dobre sodelavce od slabih. Do tega
pridemo tako, da ugotovimo, kolikokrat je neki element uporabljen pri
opisih dobrih in kolikokrat pri opisu slabih sodelavcev.
4. Na podlagi tega sestavimo bloke s štirimi do petimi trditvami, od
katerih sta dve pozitivni, dve negativni in ena nevtralna. Za ocenjevalca
sta obe pozitivni trditvi videti pozitivni, vendar je samo ena značilna za
sodelavca na delovnem mestu, katerega uspešnost ocenjuje. Pravimo,
da je razlikovalna ali diskriminativna. Enako velja tudi za negativni
trditvi.
5. Od ocenjevalca terjamo, da brezpogojno (prisilna lista) označi dve
trditvi in to eno najbolj in eno najmanj značilno za osebo, katere
uspešnost presoja.
6. Po ocenitvi se rezultati točkujejo. Pozitivno točko damo, če označena
lastnost, ki ustreza kandidatu, sodi med diskriminativne pozitivne
lastnosti. Podobno damo pozitivno točko, če označena lastnost, ki
najmanj ustreza kandidatu, sodi med diskriminativne negativne.
Pozitivna in negativna diskriminativna lastnost sta torej doloceni vnaprej
in ocenjevalec zanju ne ve. Končno seštejemo vse točke iz obeh blokov;
metoda kritičnih dogodkov se uporablja redkeje. Njeno bistvo je v tem,
da za vsakega sodelavca vedno zapišemo, če je storil kaj koristnega
in dobrega. Zapisati pa moramo tudi, če je napravil kaj škodljivega in
nekoristnega. Sistem spremljanja kritičnih točk se največkrat uporablja takrat,
ko gre za sodelavce na posebej nevarnih in odgovornih delovnih mestih.
Rozman (2012) ugotavlja, da ta sistem kaže na tiste dejavnosti ocenjevanega,
ki so prispevale k nizki ali visoki učinkovitosti;
ocenjevalne lestvice so najstarejša in najpogosteje uporabljena metoda
zbiranja podatkov za oceno uspešnosti. Pri ocenjevalnih lestvicah ponudimo
ocenjevalcu več možnih ocen, ki kažejo na stopnjevanje uspešnosti. Poznamo
več vrst ocenjevalnih lestvic, s katerimi zberemo različne informacije.
Najpogosteje uporabljene so: številčne, grafične in opisne ocenjevalne lestvice
ter vedenjske opazovalne lestvice (Zupan, 2009). Ocenjevalne lestvice
vključujejo:
- splošne kriterije uspešnosti, ki ne bazirajo na analizi delovnega mesta,
- enako ponderirane kriterije,
- neodvisno določene standarde dela in
- oceno, ki temelji na ideji vodje o zadovoljivo opravljenem delu (Sullivan in
Decker, 2005).
Slabost ocenjevalnih lestvic je predvsem v nedefiniranosti posameznih
kriterijev za konkretno delovno mesto. Kriteriji so posplošeni in se pogosto
uporabljajo za različna delovna mesta (npr. javna uprava) (Sullivan in Decker,
2005);
zbiranje objektivnih podatkov na podlagi merjenja je ponavadi informacijsko
podprto in temelji na evidentiranju in dokumentih, ki so sestavni del
proizvodnega in računovodskega informacijskega sistema (ankete o
zadovoljstvu pacientov, evidenca pohval in pritožb, itd.) (Zupan, 2009);
fizično opazovanje;
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• dnevnik, kjer ocenjevalec kronološko beleži dogodke in vedenja, ki vplivajo na
uspešnost (Zupan, 2009);
• ocenjevalni center, kot metoda se sicer praviloma uporablja bolj v namene
izbire sodelavcev ali načrtovanja njihovega razvoja, lahko pa z različnimi testi,
igrami, vlogami, simulacijami, situacijskimi nalogami ipd. tudi ocenimo
uspešnost posameznika na podlagi njegovega vedenja. Uporabljajo jih
predvsem za ugotavljanje uspešnosti menedžerjev v tipičnih menedžerskih
vlogah, kot so vodenje, odločanje, delovanje pod pritiski ipd. (Zupan, 2009).
Vse bolj se uveljavlja kombinirano ocenjevanje, znano kot 360 stopinj (angl. 360degree evaluation), ki je sestavljeno iz samoocene, ocene nadrejenih, podrejenih,
kolegov in kupcev oziroma strank ali poslovnih partnerjev (slika 5). Metoda je
najučinkovitejša takrat, kadar je za vsakega ocenjevalca pripravljeno posebno
ocenjevalno orodje (na primer ocenjevalne lestvice), saj lahko ocenjujejo različne
vidike uspešnosti (Zupan, 2009). Razlog zanj je, da je zaposlene smiselno
ocenjevati z različnih stališč. Večina sistemov tovrstnega ocenjevanja vključuje
nadrejene sodelavce, podrejene, včasih tudi zunanje člane, s katerimi ocenjevani
sodelujejo. Zaposleni ocenjujejo drug drugega, kar vodi k večji objektivnosti.
Slabost je nedvomno velika poraba časa in energije. Najnovejše raziskave kažejo,
da ta oblika ocenjevanja vendarle ni tako zanesljiva, kot je bilo pričakovano
(Rozman, 2012). Metoda običajno temelji na anonimnem raziskovalnem
vprašalniku, s katerim preverjamo številne razsežnosti vedenja ali kompetenc
posameznikov - praviloma seveda tistih kategorij, kjer si želimo intervencij,
sprememb ali razvoja (Gruban, 2004).

Slika 5: 360°povratna informacija iz več virov: prednosti in možne slabosti
(Gruban, 2004)
Prednosti in koristi 360°povratne informacije (Gruban, 2004):
- popolnejša slika o sodelavcu in njegovi delovni uspešnosti,
- večja objektivnost in manj predsodkov kot v primeru 90°(ocena vodje),
- demokratičnost zaradi mnenj iz več in ne le iz enega vira,
- večja točnost, saj vodja ne more vedeti vsega,
- odprava »slepih peg« (kar ljudje ne vedo o sebi),
- manj zahrbtnosti in odkritejša komunikacija, več medsebojnega zaupanja,
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spoznavanje lastnih prednosti in gradnje osebnega razvoja na njih,
večja stopnja samozavedanja in pripravljenost prevzeti odgovornost za svoj
razvoj,
- podpiranje kulture učečega se podjetja.
Nedvomno navkljub vsem (pra)strahovom ob uvajanju 360° modela povratnih
informacij lahko trdimo, da gre za orodje, ki lahko odločilno prispeva k
organizacijskim in posameznikovim spremembam. V turbulentnem okolju omogoča
demokratizacijo povratnih informacij zaposlenim o njihovi delovni uspešnosti,
usmerja v odpravo deficitarnih kompetenc ter stimulira zaposlene, da prevzamejo
odgovornost za lasten razvoj in prispevek k uresničitvi skupnih organizacijskih
ciljev. Vendar svarila niso odveč: tako kot vsako drugo orodje ga kaže uporabiti
načrtno, previdno in modro, saj naivne bližnjice in poenostavitve vodijo ne le v
razočaranja, ampak v prave katastrofe. Če želimo doseči kritično maso sprememb
v organizacijski kulturi, prispevati k boljšim medsebojnim odnosom in ozračju
zaupanja, je smotrno v proces vključiti najširši krog zaposlenih (Gruban, 2004).
Sistem 360° ocenjevanja sicer lahko izboljša kakovost ocenjevanja v primerjavi z
ocenami, pridobljenimi iz enega ali dveh virov, a je po drugi strani zelo zapleten
in drag proces in terja od vseh sodelujočih veliko časa. Poleg tega je metodo
mogoče izvajati Ie v organizacijah, za katere je značilno veliko zrelosti,
odgovornosti in zaupanja v medosebnih odnosih (Zupan, 2009).
-

Pri razlikovanju med t. i. objektivnimi in subjektivnimi viri podatkov je tako
smiselno imeti v mislih, da predstavljajo različne perspektive delovne uspešnosti
in da je običajno smiselno uporabiti vse možne vire podatkov, saj imajo
objektivnejše mere običajno ožji razpon zajetih vsebin, s subjektivnimi pa lahko
zajamemo vse nianse in kompleksnost delovnih nalog, seveda ob ustrezni
usposobljenosti ocenjevalca (Landy in Conte, 2007).
2.7.4 PROCES OCENJEVANJA
Proces ocenjevanja uporablja metode, ki zaposlenim zagotavlja informacije o
izpolnjenih pričakovanjih in posledično informacije o tem, kaj lahko storijo bolje,
da bi izboljšali svoje zmogljivosti (Huber, 2006). Preden se prične proces
ocenjevanja je potrebno v organizaciji najprej opredeliti, kako bo to izgledalo,
kar pomeni, da moramo določiti cilje ocenjevanja, pogostost in potek
ocenjevanja, kdo bo ocenjeval ter zagotoviti ustrezno usposabljanje in
izobraževanje za ocenjevalce, določiti, kdo odloča o sistemu ocenjevanja, kdo je
ocenjevan, vsebino ter namen ocene (Radilovič, 2001). Za ocenjevanje uspešnosti
je pomembno, da so (Rozman, 2012):
- določeni standardi oziroma cilji dela,
- ocenjeni doseženi učinki,
- ugotovljena odstopanja od postavljenih ciljev,
- opravljeni razgovori z zaposlenimi in posredovana povratna informacija.
Proces ocenjevanja uspešnosti vključuje:
- dnevno interakcijo menedžerja z zaposlenimi (inštruiranje, svetovanje,
ukvarjanje z zakoni oz. njihovimi kršitvami in poučevanje),
- zapisovanje vedenja zaposlenih,
- izpolnjevanje obrazca za ocenjevanje uspešnosti,
- opravljanje letnih in ocenjevalnih razgovorov in

Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 22

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

vodenje sestankov, ki vključujejo inštruiranje in/ali poučevanje (Sullivan
in Decker, 2005).
Ocenjujemo rezultate dela, vedenje zaposlenih in njihove osebnostne lastnosti.
Pri oceni delovne uspešnosti je zaposlene mogoče umestiti v tri skupine: odlične (5
%), povprečne (90 %) in slabe (5 %), pri tem pa je pomembno, da v ospredju
ostanejo vprašanja, kot so: kako ohraniti odlične zaposlene odlične, kako
izboljšati tiste, ki ne ustrezajo zahtevam in kako spodbuditi in izučiti povprečne,
da postanejo odlični (Zupan, Rajkovič in Rajkovič, 2011).
Orodja in proces izvajanja metode morajo najprej zagotoviti skladnost ocene z
resničnostjo, kar zagotovimo z uporabo pravih meril za vsakega ocenjevalca, z
natančnostjo pri zbiranju in obdelavi podatkov, da vsi razumejo, kaj je namen
njihove ocene in kaj morajo narediti, da so vsi ocenjevalci pripravljeni sodelovati
in se pravočasno odzovejo s svojo oceno (Zupan, 2009).
-

OCENJEVALNI RAZGOVOR
Gospodarska kriza močno vpliva tudi na področje delovanja v javnem sektorju.
Zmanjšanje realnih sredstev ter uvajanje varčevalnih ukrepov, kamor sodi tudi
zmanjšanje zaposlovanja, zahtevata večje razumevanje vsakega zaposlenega za
nastalo situacijo in skrb vodstva, da v takih razmerah ohrani delovno učinkovitost.
Dobro orodje menedžmenta za spremljanje delovne učinkovitosti je ocenjevalni
letni razgovor. To je sistematičen pogovor in ocena sodelavčevega dosedanjega
dela, realizacije ciljev in nalog znotraj organizacije ter skupna ocena uspešnosti
zaposlenega in vodje (Majcen, 2001). Namen ocenjevalnih pogovorov je predvsem
povratna informacija o uspešnosti in dogovor o kratkoročnih ukrepih, ki bi
uspešnost lahko še izboljšali. Hkrati lahko z ocenjevalnimi pogovori zberemo
ocene o vseh sodelavcih, ki so potem podlaga za odločitve o na primer plačilu po
uspešnosti, napredovanju ali usposabljanju. Ocenjevalne pogovore naj bi
praviloma izvedli ob vsakem ocenjevanju uspešnosti, zato so praviloma pogostejši
(dva- ali štirikrat letno) in krajši kot razvojni pogovori (trajajo od pol do ene ure).
Majcnova (2001) kot sestavine ocenjevalnega pogovora, s katerim vodja utemelji
svojo oceno delavčeve uspešnosti, opredeli: 1) sistematičen pregled in oceno
dosedanjega dela, 2) oceno realizacije ciljev in nalog znotraj organizacijske
enote, 3) skupno oceno uspešnosti zaposlenega in vodje in 4) dogovor o tem, kako
izboljšati uspešnost v prihodnosti.
Prednost ocenjevalnih letnih razgovorov je v tem, da vsak zaposleni ve, kaj se od
njega pričakuje in kako uspešno izvaja svoje delo. Skozi dialog vodja pripelje
sodelavca do samokritičnosti, hkrati pa skupaj z njim poišče ustrezne rešitve, da
bo uspešnejši, boljši, mogoče tudi s prerazporeditvijo na drugo delovno mesto
(Nendl, 2009). Slaba stran ocenjevalnih razgovorov je subjektivnost pri
ocenjevanju. Da bi se subjektivnost onemogočila, je priporočljiva kombinacija več
metod ocenjevanja, vendar je za tak način dela potrebno veliko več časa in
znanja. Do napak pri ocenjevanju prihaja lahko tudi zaradi slabo usposobljenih
vodij, slabo pripravljenih ocenjevalnih listov. Med najpogostejše napake sodijo:
napaka centralne tendence, to je ocenjevanje okoli srednje vrednosti na lestvici,
napaka blagega ocenjevanja in napaka »halo efekta«, kar pomeni ocenjevanje pod
vplivom splošnega vtisa (Jamšek, 1998).
Za učinkovito izvedbo pogovora, ki ga po navadi vodi vodja, je pomembna dobra
priprava obeh udeležencev, vodje in sodelavca. Za zaključek pogovora je
pomembno, da ugotovitve zabeležimo in običajno tudi potrdimo s podpisi (Zupan,
2009).
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LETNI RAZGOVOR
Pomemben člen uspešnosti delovnih organizacij so ljudje, zato ni nenavadno, da v
zadnjem desetletju menedžerji usmerjajo vedno večjo pozornost v upravljanje
delovne uspešnosti, motivacijo zaposlenih, razvoj človeškega in intelektualnega
kapitala. Letni razgovor je pomemben instrument vodenja, je poglobljen pogovor
vodje z vsakim neposredno podrejenim sodelavcem posebej. Je sistematično
voden pogovor, ki ga vodja opravi najmanj enkrat letno z vsemi svojimi
neposredno podrejenimi sodelavci (Majcen, 2004).
Namenov in koristi letnih razvojnih pogovorov je več in jih lahko razdelimo glede
na udeležence in uporabnike informacij (Majcen, 2001):
1. Zaposleni izboljšajo delovno uspešnost, ker:
- lahko izrazijo svoja mnenja, ideje in pripombe;
- pritegnejo pozornost in s tem dodatno motivacijo;
- dobijo jasne povratne informacije;
- prepoznajo smer lastnega razvoja in možno poklicno pot.
2. Vodja bolje spozna svoje sodelavce in jih tako laže usmerja in vodi, ker:
- bolje razume razmišljanja in ravnanja svojih sodelavcev;
- pridobi ideje za izboljšanje postopkov in procesov dela;
- lahko sodelavcem sistematično posreduje povratne informacije;
- pridobi pogled nad interesnimi področji sodelavcev in njihovimi potenciali;
- dobi izhodišča za izdelavo plana izobraževanja in za planiranje kadrovskih
sprememb;
- redni letni pogovori so njegovo orodje za vodenje s postavljenimi cilji;
- pridobi informacije za določanje delovne uspešnosti.
3. Kadrovska služba lažje in bolje izvaja kadrovsko politiko, ker z rednimi letnimi
pogovori pridobi dodatne podatke o interesnih področjih zaposlenih, njihovih
željah in pripravljenosti za izobraževanje, za osebni razvoj, organizacijske
spremembe in napredovanje.
4. Organizacija nenehno izboljšuje kakovost dela zaposlenih, dvigne raven
komuniciranja ter izboljša zadovoljstvo zaposlenih, medsebojne odnose in
lojalnost zaposlenih.
Vodja mora dobro poznati način vodenja letnih razvojnih razgovorov. Znati mora
usmerjati tok pogovora, dati možnost sodelavcu, da predstavi, kako vidi svojo
vlogo v organizaciji, kje vidi možnosti izboljšanja uspešnosti pri delu in kaj
pričakuje od vodje (Majcen, 2004).
Slabost oziroma neuspeh letnih razgovorov, ki jih javni zdravstveni zavodi le
postopno uvajajo v prakso, ni v orodju samem, temveč v nedosledni in nestrokovni
implementaciji celostnega sistema v upravljanje delovne uspešnosti. Gruban
(2004) ugotavlja, da je izhodiščna napaka v priseganju na formo in ne na vsebino,
na izboljševanje obrazca letnega razgovora namesto na kakovost dialoga.
Zaradi subjektivnosti letnih ocenjevalnih razgovorov uporabljajo nekatere delovne
organizacije poleg ocenjevalnih intervjujev vodij tudi druge metode ocenjevanja.
Ena od teh metod je ocenjevanje iz več virov, to je 360–stopinjska metoda z
elementi samoocene, ocene podrejenih in sodelavcev ter vodje. Naslednja metoda
je skupinski letni razgovor in metoda relativnih ocen delovne uspešnosti, kjer
skupina vodij vrednoti delovno uspešnost timov ali skupin, oddelkov ali služb.
Znana je tudi objektivna metoda vrednotenja delovne uspešnosti s pomočjo izidne
matrike uravnoteženih kazalnikov, ki zagotavljajo soodgovornost sodelavca.
Najuspešnejše delovne organizacije se vse bolj osredotočajo na sisteme, ki čim
bolj natančno in uravnoteženo merijo izide, dosežke zaposlenih na vseh ravneh
Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 24

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

organizacije. Najpomembnejši pri vsem tem je kakovosten dialog med vodji in
sodelavci ter transparentno ocenjevanje delovne uspešnosti med več vodji
(Gruban, 2006).
2.7.5 TEŽAVE IN NAPAKE PRI OCENJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI
Torabi in Sutodeh (2010) ugotavljata, da so zaposleni največji kapital organizacije
in le-ti igrajo pomembno vlogo pri doseganju strateških ciljev organizacije.
Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih je mogoče le z vidika
ocenjevanja njihove učinkovitosti. Ocenjevanje uspešnosti vedno ne poveča
produktivnosti, saj je lahko proces pristranski, neprimeren in ga zaposleni ne
sprejmejo (Nikpeyma, Abed Saeedi, Azargashb in Alavi Majd, 2014). Sistem
ocenjevanja je po navadi vezan na povečanje nezadovoljstva, pomanjkanje
motivacije in nerazumevanje zlasti med ocenjevalcem in zaposlenim. Te težave so
nastale bodisi zaradi napak v vsebini vrednotenja, pristranskosti v postopku
ocenjevanja, disharmonije med potrebami zaposlenih in cilji ocenjevanja ali
nedefiniranja jasnih in neodvisnih meril uspešnosti
(Giangreco, Carugati,
Sebastiano in Tamimi, 2012).
Za doseganje učinkovitega sistema ocenjevanja uspešnosti ni dovolj samo
validiranje ocenjevalnih orodij, ampak je pomemben tudi odziv zaposlenih.
Katerakoli presoja delovne uspešnosti je obsojena na neuspeh, če se v procesu
ocenjevanja delovne uspešnosti pri zaposlenih pojavi nezadovoljstvo in občutek
nepravičnosti (Ikramullah, Shah, Hassan, Zaman in Shah, 2011). Zaboli s sodelavci
(2005) ugotavlja, da so glavni dejavniki neučinkovitega sistema ocenjevanja
uspešnosti medicinskih sester naslednji:
- nepoznavanje ciljev za ocenjevanje uspešnosti,
- disharmonija med sistemom ocenjevanja uspešnosti ter upravnimi,
kulturnimi in socialnimi dejavniki,
- uporaba retrospektivnih meril.
Nadalje Hamidi s sodelavci (2009) ugotavlja, da so rezultati ocenjevanja
uspešnosti le malo vplivali na povečanje motivacije zaposlenih. Najpomembnejši
razlogi za to so pomanjkanje poštenosti, objektivnosti, povratnih informacij ter
nesodelovanja zaposlenih pri izvajanju ocenjevanja. Pazargadi in drugi (2005)
navajajo, da je bila ocena delovne uspešnosti medicinskih sester, ki je temeljila
na odnosu in ne na merilih, subjektivna in nespecializirana. Največja slabost
procesa ocenjevanja delovne uspešnosti je tudi pomanjkanje usposobljenih
menedžerjev (Hysong, Best in Pugh, 2006). Lahko bi rekli, da ima sistem
ocenjevanja uspešnosti ključno vlogo pri splošnem uspehu organizacije. Ustrezen
sistem ocenjevanja bi lahko povečal motivacijo medicinskih sester za
kakovostnejšo obravnavo pacientov. Raziskave kažejo, da je sistem ocenjevanja
delovne uspešnosti za medicinske sestre neučinkovit in le-te niso zadovoljne s tem
sistemom (Nikpeyma, Abed Saeedi, Azargashb in Alavi Majd, 2014). V nadaljevanju
s pomočjo diagrama (slika 6) prikazujemo sintezo vseh opisanih težav, ki nastajajo
v procesu ocenjevanja delovne uspešnosti pri medicinskih sestrah.
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Slika 6: Diagram najpogostejših težav pri ocenjevanju delovne uspešnosti
medicinskih sester (Nikpeyma, Abed Saeedi, Azargashb in Alavi Majd, 2014)
V delovnih organizacijah pogosto nimajo izdelanih standardov delovne uspešnosti,
ni jasno definiranih kompetenc, kar lahko privede do povsem nerealnih rezultatov
ocenjevanja delovne uspešnosti (Nendl, 2009). Vsako ocenjevanje pa je po svoji
naravi subjektivno. Pojavljajo se napake, ko mora ocenjevalec na podlagi
nepopolnih podatkov oblikovati sodbe. Zupanova (2009) omenja naslednje
najpogostejše napake:
• Napaka blagega oziroma strogega ocenjevanja: ocenjevalec da vsem
ocenjevanim ugodne oziroma visoke ocene v primerjavi z drugimi ocenjevalci, ali
pa neugodne oziroma nizke ocene.
• Napaka centralne tendence: ocenjevalec pri večini meril in večini ocenjevanih
oceni s srednjimi vrednostmi na ocenjevalnih lestvicah. Napako lahko omilimo z
večjim številom ocenjevalcev, natančnimi informacijami o delu in natančnimi
navodili za presojanje.
• Napaka podobnosti: ocenjevalec bolje oceni posameznike, ki so mu podobni.
Podobnost pogosto ocenjujemo na podlagi demografskih značilnosti, na primer
spola, starosti, narodnosti. Napake podobnosti ali kontrasta lahko vodijo k
sistematični diskriminaciji, zato jim moramo nameniti posebno pozornost.
• Napaka kontrasta: ocenjevalec namesto primerjave s standardom naredi
primerjavo med ocenjevanimi. Tako se lahko zgodi, da je popolnoma uspešen
delavec, ki dela v skupini izjemno uspešnih posameznikov, ocenjen kot neuspešen.
• Napaka haloefekta: dosežke ocenjevanega presojamo pod vplivom splošnega
vtisa, ki ga imamo o njem, ali ko ena od lastnosti prevlada in
delavca po vseh dimenzijah ocenimo na podlagi te lastnosti. Napako lahko omilimo
s natančnim opisom posameznih stopenj, s spreminjanjem smeri ocenjevanja in z
vodoravnim ocenjevanjem oziroma ocenjevanjem vseh delavcev po posameznem
kriteriju.
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• Uporaba stereotipov: ko ocenjevalec določenemu posamezniku pripiše lastnosti,
ki so tipične za skupino, ki ji ta posameznik pripada; ko na primer starejšemu
sodelavcu pripišemo, da je neprilagodljiv, ker je to stereotip, povezan s
starejšimi.
Napake, ki jih naredijo ocenjevalci, so lahko nenamerne in so posledica
psiholoških procesov, ki so povezani s procesiranjem informacij. V mislih imamo
predvsem probleme selektivnega zaznavanja in pomnjenja, ko pri ocenjevanju
prevladajo Ie določene informacije. Seveda so lahko napake tudi namerne, ko
ocenjevalec proces ocenjevanja ne jemlje kot pomemben del svojih nalog in ga
opravi površno in poenostavljeno (to največkrat vodi do napak centralne tendence
ali blagega ocenjevanja). Še huje je seveda, če hoče ocenjevalec oškodovati
ocenjevanega sodelavca, na primer zaradi osebnih zamer ali ker favorizira drugega
delavca (Zupan, 2009).
Ocenjevanje uspešnosti pri delu ima vrsto pomanjkljivosti. Certo in Certo (2009)
sta povzela najpogostejše:
• ocene uspešnosti so usmerjene kratkoročno, ne na zadeve, ki so pomembne
za dolgoročni uspeh podjetja,
• zaposleni jih vidijo kot nagrajevanje oziroma kaznovanje,
• večji poudarek je na pripravah in postopku ocenjevanja, kot na dejanskem
ocenjevanju uspešnosti pri delu,
• ocenjevane osebe proces razumejo kot nepošten in subjektiven,
• podrejeni se negativno odzivajo na kritiko nadrejenih.
Glede na to razmejitev različnih vzrokov lahko tudi razmejimo ukrepe za
odpravljanje napak. Najsplošnejši ukrep je seveda usposabljanje, ki pa mora biti
ciljno in problemsko zastavljeno, tako da udeleženci trenirajo ocenjevanje in so
sposobni prepoznati napake, ki se pri ocenjevanju pojavljajo. Namerno zlorabo
ocenjevanja lahko preprečimo predvsem s skrbno izbiro vodij, s spremljanjem
njihovega dela in tudi z dobro izdelanimi metodami spremljanja uspešnosti, ki
vključujejo merjenje in čim več objektivnih meril. Prav tako je pomembno
pridobivanje informacij iz več virov in ne Ie iz enega samega. Resnost ocenjevalca
lahko dodatno povečamo s pojasnjevanjem namena spremljanja uspešnosti. Kadar
govorimo o vodjih, je pomembno tudi, da je njegovo spremljanje uspešnosti
sodelavcev tudi eno od meril, po katerem vodjo ocenjuje njegov nadrejeni. K
večji objektivnosti ocen zagotovo prispevajo tudi zahteve po sistematičnem
podajanju povratnih informacij na ocenjevalnih ali letnih razvojnih pogovorih. Če
mora vodja soočiti svoje ocene z ocenami ocenjevanega sodelavca, potem bo
zagotovo bolje premislil in utemeljeval ocene, kot pa če ocene ostanejo Ie nekje
zabeležene. Pri pogovoru se namreč delavec lahko sproti odziva in predstavi svoje
razloge za uspešnost. To lahko prispeva k objektivnejšemu ocenjevanju tudi
takrat, ko gre za nenamerno pristranskost, zato so povratne informacije izjemno
pomembne. Prav tako je pomembno, da smo pripravljeni konflikte reševati takoj,
ko se pojavijo. Zagotovo bo ocenjevanje bolj korektno, če bodo nasploh v
organizaciji dobri odnosi med vodji in delavci, če bo med njimi zaupanje in
spoštovanje, kar lahko spodbujamo z organizacijsko kulturo in ukrepi oblikovanja
ugodne organizacijske klime (Zupan, 2009).
Vendar pa se problemi pri ocenjevanju ne pojavljajo Ie pri ocenjevalcih. Tudi
ocenjevani niso povsem objektivni, ko vrednotijo svoje dosežke. Najpogostejše
težave so povezane s težnjo, da presojamo glede na vložen napor in ne glede na
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dosežene rezultate. Tako so pogosto tisti delavci, ki se morajo za enake rezultate
bolj potruditi, prepričani, da si zaslužijo boljše ocene od kolegov, ki delo opravijo
z manj vloženega truda. Druga težava je pripisovanje vzrokov, kar smo že omenili
pri samoocenjevanju, ko so za uspeh delavci zaslužni sami, za neuspeh pa so krivi
drugi oziroma dejavniki v okolju. Tudi za odpravljanje napak pri ocenjevanem
sodelavcu je koristno usposabljanje in pojasnjevanje pomena spremljanja
uspešnosti. Pomaga tudi, če so zaposleni vključeni v proces oblikovanja sistema
spremljanja uspešnosti, če poznajo merila in vire informacij.
Za izboljšanje celotnega procesa spremljanja in ocenjevanja uspešnosti je
pomembno, da analitično spremljamo rezultate ocenjevanja oziroma ocene ter
opozarjamo ocenjevalce na odstopanja (na primer na usposabljanjih ali letnih
konferencah ocenjevalcev). Večja kot je standardizacija meril in postopkov
ocenjevanja, manj je možnosti, da pride do pretirano subjektivnih ocen. Ne
nazadnje pa k večji objektivnosti lahko prispeva tudi dosledno izvajanje
ocenjevanja za vse zaposlene v organizaciji in povezovanje ocen, ki jih da svojim
sodelavcem vodja, z ugotavljanjem uspešnosti organizacijske enote na podlagi
objektivnih meril uspešnosti (merjenja) (Zupan, 2009).
Rozman (2012) predlaga, da je potrebno za izboljšanje ocenjevanja pred ali med
razgovorom predvsem:
• pregledati ključne cilje oziroma standarde (določitev ključnih standardov,
po katerih ocenjujemo uspešnost dela. Je znana kot sistem določanja
standardnih učinkov);
• povzeti učinkovitost dela ocenjevanega in jo prikazati s konkretnimi
značilnimi dogodki;
• razpravljati o vzrokih za nizko učinkovitost in prisluhniti razlogom
ocenjevanega za opravljeno delo.
• razpravljati o načinih izboljšanja in opogumiti podrejenega za dajanje
predlogov;
• za predlagane izboljšave določiti način izboljšanja in roke ter način
spremljanja učinkov;
• določiti cilje in način doseganja le-teh v prihodnjem obdobju;
• končati razgovor v opogumljajočem in pozitivnem tonu.
2.7.6 IZBOLJŠANJE DELOVNE USPEŠNOSTI
Pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje je odločilno, da najprej ugotovimo prave
vzroke, zakaj je uspešnost manjša od pričakovane oziroma manjša od tistega, kar
bi zaposleni zmogel glede na njegov potencial (slika 7).
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Slika 7: Odločitveno drevo za izboljšanje delovne uspešnosti (Sullivan in Decker,
2005)
Za takšno analizo je za posameznika smiselno preučiti kombinacijo dveh glavnih
elementov uspešnosti, to sta motivacija in zmožnosti, ter temu primerno
načrtovati ukrepe (slika 8). Ukrepi vodje se razlikujejo glede na to, kaj je vzrok
slabše uspešnosti: ali pomanjkanje zmožnosti ali motivacije ali obojega.
Pomanjkanje zmožnosti je lahko posledica neustreznega kadrovanja, zaposlitve
novinca ali pa sprememb, ki povečajo kompleksnost ali zahtevnost dela. Ob
ustrezni motivaciji lahko pomanjkanje zmožnosti rešimo z usposabljanjem.
Pomanjkanje motivacije je lahko povezano s tem, ali zaposleni opravlja delo, ki si
ga želi, kako se razume s sodelavci in vodjo, ali ima občutek, da je primerno
plačan in nagrajen ipd. Nenadna sprememba pri delu, ki vpliva na upad
motivacije, je lahko posledica osebnih težav. Zato se je predvsem pri zaposlenih,
ki imajo ustrezne zmožnosti, smiselno ukvarjati z vprašanji medosebnih odnosov in
spodbud za delo (tudi nagrajevanja). Kronično neuspešni delavci, ki nimajo niti
zmožnosti niti motivacije, so lahko v primeru neukrepanja izvor nezadovoljstva in
upada motivacije pri drugih zaposlenih. Čeprav so ukrepi za to skupino neprijetni
(od finančnih posledic do odpuščanja) in se jim vodje radi izogibajo, pa prav
neukrepanje v teh primerih deluje demotivacijsko na druge zaposlene in povzroči
lahko dvojno škodo: ne gre Ie za uspešnost posameznika, ampak tudi za njegov
vpliv na manjšo zavzetost in posledično manjšo uspešnost drugih. Zato je kljub
neprijetnim občutkom pomembno, da čim prej ukrepamo. Seveda moramo biti
prepričani v pravilnost naše ocene, ki jo moramo podkrepiti z ustreznimi
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argumenti in dokumentacijo, da bi lahko izpeljali določene ukrepe (na primer
premestitev ali prekinitev delovnega razmerja) (Zupan, 2009).
ZMOŽNOSTI
Visoke
Uspešni

Napačno usmerjeni napori

•
•
•

• Trenerstvo.
• Pogoste povratne informacije o
uspešnosti.
• Načrtovanje ciljev.
• Usposabljanje za razvoj znanj in
spretnosti, kijih potrebujemo pri
delu.
• Prerazporeditev nalog v okviru
delovnega mesta ali razporeditev na
drugo delovno mesto.

Nagradimo uspešnost.
Poiščemo razvojne priložnosti.
Dajemo iskrene in neposredne
povratne informacije.

Visoka
Nizka

MOTIVACIJA

Nizke

Manjši prispevek od možnega

Neuspešni

• Dajemo iskrene in neposredne
povratne informacije.
• Svetovanje in spodbujanje.
• Aktivnosti za razvoj tima in reševanje
konfliktov.
• Povezava nagrad z uspešnostjo.
• Usposabljanje za potrebno znanje ali
spretnosti.
• Uravnavanje stresa.

• Zadržanje povišanj plač ali celo
znižanje.
• Nazadovanje.
• Iskanje možnosti za delo v kaki drugi
organizaciji.
• Prekinitev delovnega razmerja.
•Specifične povratne informacije o
problemih, povezanih z delovno
uspešnostjo.

Slika 8: Možni ukrepi za izboljšanje uspešnosti za določeno kombinacijo
motivacije in zmožnosti (Zupan, 2009)
Mladenović (2009) navaja naslednje ključne aktivnosti za vzpostavitev okolja, ki bi
omogočilo doseganje večje uspešnosti:
1. Pravilne odločitve glede vodenja Vsaka naloga mora biti dodeljena
skrbnikom, ki bodo z veliko energije dodeljenim nalogam vlivali potrebno
dinamiko. Spremembe se morajo začeti in se usmerjati od zgoraj. V
figurativnem pomenu mora vodstvena raven delovati kot laserski žarek, ki
energijo osredotoča v doseganje natančno določenih ciljev. Le na cilje
osredotočeni vodje so najbolje opremljeni za izvajanje sprememb. Njihovi
nameni morajo biti jasni, moč volje velika, vsebina njihovih odločitev
pregledna, imeti morajo občutek odgovornosti za delovanje institucije in
svoj čas morajo obvladovati tako, da imajo dovolj energije za dokončanje
projektov.
2. Opredelitev pojma javnega dobra oziroma dodane vrednosti Opredelitev
javnega dobra oziroma dodane vrednosti je ključnega pomena za
optimizacijo obsega in kakovosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev in
je zato nikakor ne gre jemati prelahko. Zelo pogosto se namreč zgodi, da
se želimo vedno zateči k rešitvam, ki jih najbolje obvladamo, in ne k
tistim, ki bi sicer maksimirale vrednost. Posledica takšnega razmišljanja je,
da nato skušamo le še minimizirati stroške in to tam, kjer bi se morali
osredotočati na maksimiranje dodane vrednosti. Ne gre namreč spregledati
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dejstva, da danes uporabniki javnih storitev pričakujejo odlične storitve ob
najnižjih možnih stroških (načelo: najnižji stroški za vnaprej opredeljeno
kakovost).
Strateške usmeritve je potrebno pretvoriti v pragmatične cilje. Uporabnik
javnih sredstev mora zato opredeliti rezultate, ki si jih je pri izdelavi
politike in strategije postavil za cilj. Ti rezultati vključujejo kazalnike za
merjenje uspešnosti, ki se nanašajo tako na finančno kot tudi na
operativno poslovanje. Kazalniki se morajo nanašati na učinke (outpute) in
tudi na izide - vplive na družbo (outcome). Potrebno je torej načrtovati in
izvesti enoten seznam dobro opredeljenih kazalnikov, s pomočjo katerih bo
mogoče meriti doseganje zastavljenih rezultatov. Kazalniki o učinkih in
izidih morajo biti dovolj konkretni, da jih je mogoče meriti.
Na merjenje učinkovitosti je potrebno gledati tudi z ustvarjalne plati.
Analiziranje podatkov, s pomočjo katerih ugotavljamo učinkovitost, je
lahko zelo ustvarjalno početje, saj lahko pri tem izstopimo iz že utečenih
pristopov in s pomočjo analize trendov in izvajanja regresijskih analiz lahko
odpremo vrata celi vrsti novim izboljšavam. Prav nove možnosti lahko zelo
motivirajoče delujejo na zaposlene. Čeprav je pogled v preteklost lahko
koristen predvsem zato, da odkrijemo razloge za trenutno stanje, pa je
usmerjenost v prihodnost lahko veliko bolj ustvarjalna in prispeva k
ustvarjanju dodane vrednosti.
V organizaciji mora vsak prevzeti svoj del odgovornost za doseganje
rezultatov. Da bi bili rezultati doseženi v predvidenih rokih in obsegu, je
potrebno vsakemu zaposlenemu natančno opredeliti njegove pristojnosti in
odgovornosti.
Dobre rezultate je potrebno nagraditi. Sistem nagrajevanja se mora
prilagoditi tako, da bo omogočal kontinuiteto velikih dosežkov. Kljub
potrebi po omejevanju odhodkov za plače nikakor ne gre pozabiti
stimulativnega vidika nagrajevanja.
Na uvedbo nove informacijske tehnologije je potrebno gledati kot na
dejavnik uspeha. Nove tehnologije v razmeroma kratkem času omogočajo
vzpostavitev ogrodja, ki bo omogočalo kakovostnejše storitve. Denimo,
uporaba novih tehnologij v zdravstvu, socialnem varstvu, obrambnem
področju in varovanju meje se izkazuje kot pomembna izboljšava sistemov.
Na takšen način je mogoče povečati kakovost storitev in hkrati zmanjšati
stroške. Nove tehnologije pa tudi lahko omogočajo izreden razmah pri
prenosu znanja in njegovi praktični uporabi.
Komunicirajte! Ne bojte se preglednosti svojega dela. Tudi sporočanje
neugodnih rezultatov ni nič napačnega. Povrnitev zaupanja v institucije je
ena izmed precej pogosto obravnavanih tem. Vsak izbruh afere pomembno
zmanjša zaupanje v javne institucije. Temu se je mogoče izogniti prav s
povečano preglednostjo informacij o zastavljenih ciljih, projektih v teku in
objektivnosti poročanja o uspešnosti poteka teh projektov. S tem, ko je
javnost na pregleden način seznanjena s prej navedenimi informacijami, se
pridobiva zaupanje v institucije javnega sektorja.
Imejte dovolj poguma za soočenje s samim seboj in se pošteno ozrite v
ogledalo. Strah je glavni sovražnik človeštva! Voditi pomeni, da je
potrebno biti vzor tistim, ki jim želimo kazati smer, po kateri naj hodijo.
Glede samega sloga vodenja pa je potrebno vedeti, da ni samo eden, edini
in pravi. Uspešnost posameznega sloga vodenja je odvisna od konkretnih
okoliščin, s katerimi se uporabnik javnih sredstev sooča.
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Ukrepe za izboljšanje uspešnosti lahko načrtujemo skupaj s sodelavci v sklopu
ocenjevalnih ali letnih razvojnih pogovorov. Dobro načrtovanje ukrepov ne bo
imelo nobenega pravega učinka, če ne bomo poskrbeli za učinkovito izvedbo. Zato
moramo že pri načrtovanju paziti na to, da ne poskušamo narediti preveč
naenkrat. Bolje je načrtovati manj ukrepov in aktivnosti in te zato dobro izpeljati.
Pozorni moramo biti tudi na to, kakšna sredstva so potrebna za izvajanje
določenih aktivnosti in ali imamo dovolj sredstev (finančnih, človeških; zlasti je
pomemben čas), da bomo lahko aktivnosti tudi izvedli. Če namreč obljubimo
preveč, potem pa obljubljenega ne izpeljemo, vplivamo na manjšo uspešnost in
vzbudimo nezaupanje v celotni sistem spremljanja uspešnosti. Velja omeniti, da
moramo izvajanje načrtovanih aktivnosti in ukrepov ves čas spremljati, morda
narediti določen popravek ob soglasju tako vodje kot sodelavca in z rednimi
povratnimi informacijami zagotoviti, da sodelavec ve, kako napreduje (Zupan,
2009).

2.8 NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI
Ocenjevanje uspešnosti dela zaposlenih je podlaga za nagrajevanje. Zaposleni, ki
uspešneje opravlja zahtevano delo, je bolj nagrajen. To ga spodbuja, da tako delo
nadaljuje oziroma da ne nadaljuje neustreznega dela (Rozman, 2012).
Zaposleni v zdravstveni negi oziroma medicinske sestre se na podlagi Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju uvrščajo med javne uslužbence. Zato je sistem
plač in nagrajevanja medicinskih sester določen z zakoni, ki hkrati določajo sistem
plač in nagrajevanja javnih uslužbencev. Nagrajevanje medicinskih sester se ureja
na ravni države s predpisi o plačevanju javnih uslužbencev ali pa s kolektivnimi
pogodbami.
2.8.1 ZNAČILNOSTI NAGRAJEVANJA
Delovno uspešnost posameznika je potrebno tudi nagraditi – bodisi materialno ali
nematerialno. S tem zagotovimo zadovoljstvo posameznika in posledično tudi
vplivamo na njegovo delovno uspešnost in motivacijo tudi v prihodnje.
Strategija in sistem nagrajevanja običajno zajemata finančne in nefinančne
nagrade. Med finančne nagrade sodijo predvsem: fiksni del plače, spremenljivi del
plače in druge finančne ugodnosti. Med nefinančne nagrade pa sodijo: priznanja,
pohvale, dosežki, osebni razvoj in še kaj (Možina, 1998).
Dober sistem nagrajevanja je pomemben element pri zagotavljanju konkurenčnih
prednosti podjetja, saj le-ta predstavlja motivacijski dejavnik, ki usmerja
zaposlene, da dosežejo zastavljene cilje. Pri izbiri oblike nagrajevanja je treba
vedno upoštevati, kakšno spremembo vedenja zaposlenih želijo doseči, prav tako
pa je potrebno upoštevati tudi prakso, tradicijo in zakonske podlage. Pomembno
je razumno kombiniranje različnih vrst nagrad, tako denarne kot nedenarne.
Nedenarne nagrade in ugodnost imajo namen pridobivanja zaposlenih in
zagotavljanja njihove lojalnosti, plačilo za uspešnost oziroma denarne nagrade pa
motivirajo posameznika za še boljše opravljanje lastnega dela. Pri tem mora
podjetje slediti trendom, ki veljajo v ožjem in širšem poslovnem okolju ter
zakonodaji, ki ni ravno naklonjena izplačevanju finančnih nagrad (Jaklič,
Sluganović in Žnidaršič, 2010).
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2.8.2 INDIVIDUALNA DELOVNA USPEŠNOST
Na področju nagrajevanja imajo vodje na razpolago različne kriterije, na podlagi
katerih svojim podrejenim podeljujejo nagrade.
Prvi kriterij predstavlja SENIORITETA. Ta kriterij je še vedno zelo priljubljen, saj
je enostaven in ni pod vplivom subjektivnosti. V skladu s tem kriterijem se namreč
nagrade podeljujejo glede na število let, ki jih je posameznik preživel v določeni
organizaciji. Drugo merilo so VEŠČINE IN IZOBRAZBA. Upoštevajoč ta kriterij se
nagrade podeljujejo glede na spretnosti in znanja, ki jih ima zaposleni, ne glede
na to, ali jih tudi uporablja pri svojem delu. Naslednje merilo je ZAHTEVNOST
DELOVNEGA MESTA. Na podlagi tega merila so nagrade večje, če je delovno mesto
zahtevnejše, nasprotno pa so dela, ki so rutinska in se jih je mogoče hitro naučiti,
slabše nagrajena. Kot merilo, na podlagi katerega je podeljena nagrada, štejemo
tudi ODGOVORNOST. Zaposleni, ki morajo pri svojem delu sprejemati določeno
mero odgovornosti s sprejemanjem različnih odločitev, so bolj nagrajeni kot tisti,
katerih delo je vnaprej natančno določeno in standardizirano. Merilo, s pomočjo
katerega ocenimo vrednost zaslužene nagrade, pa je tudi VLOŽEN NAPOR. Ne
glede na uspešnost posameznika lahko menedžer zavestno in podzavestno
upošteva vložen trud zaposlenega, čeprav zaposleni ni bil uspešen pri svojem delu.
In ne nazadnje med merila nagrajevanja uvrščamo tudi USPEŠNOST. Tako teorija
pričakovanj, kakor tudi teorija okrepitve, poudarjata pomembnost povezave med
nagradami in uspešnostjo zaposlenega, kjer je nagrada odvisna od rezultatov dela
posameznika. Pri tem je ključnega pomena določitev kriterija uspešnosti, ki ga je
zelo težko oblikovati. Treba je namreč zagotoviti, da bodo delavci pri svojem delu
ohranjali ustrezno ravnotežje med kakovostjo in kvantiteto (DeCenzo in Robbins,
1998 v Križnar, 2013).
Nagrajevanje delovne uspešnosti posameznika ima v slovenskih podjetjih
pomembno vlogo, delno tudi zaradi ideologije prejšnjega sistema, v katerem je
bilo nagrajevanje po rezultatih dela eno izmed temeljnih načel delitve osebnih
dohodkov. V svetu in pri nas poznamo več načinov povezovanja plač z uspešnostjo.
Gre za tri temeljne programe: uspešnost obračunamo kot dodatek k osnovni plači,
kot enkratno nagrado ali kot povišanje osnovne plače (slika 9) (Zupan, 2009).
Uspešnost
posameznika
Dodatek k osnovni
plači

Dodatek za
preseganje
norme,
akordov

Enkratna denarna
nagrada plači

Dodatek za
dobro oceno
osebne
uspešnosti

Povečanje osnovne
plače

Povišanje
osnovne
plače

Napredovanje
v višji plačilni
razred

Slika 9: Različni programi povezovanja plač z uspešnostjo posameznika (Zupan,
2009)
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Plačilo za delovno uspešnost posameznika motivira in ga spodbuja k boljšemu
opravljanju svojega dela. Ne izboljša finančnega stanja, lahko pa izboljša kakovost
dela in časa, ki ga posameznik preživi na delovnem mestu.
Na drugi strani pa poznamo tudi nefinančno nagrajevanje, ki posamezniku kaže,
da podjetje ceni njegovo delo. Med nefinančne nagrade uvrščamo nov naziv,
parkirni prostor, fleksibilni delovni čas, dodeljeno želeno nalogo in delo z manj
nadzora, možnost rekreacije in uporabo počitniških zmogljivosti ter druge oblike,
kot so ugled, varnost zaposlitve, dobri sodelavci in sistemi, ki omogočajo razvoj
posameznika in doseganje uspešnosti (Zupan, 2006).
2.8.3 TIMSKA DELOVNA USPEŠNOST
Nagrajevanje zaposlenih za skupne dosežke je ena izmed pomembnejših sodobnih
smernic za razvoj plačnih sistemov. Pri tem so na voljo različni programi
povezovanja plač z uspešnostjo manjših ali večjih skupin oziroma celotnega
podjetja (Zupan, 2009).
Nagrajevanje zaposlenih za skupne dosežke je ena najpomembnejših sodobnih
smernic za razvoj plačilnih sistemov. Pri tem imamo na voljo različne programe
povezovanja plač z uspešnostjo manjših ali večjih skupin oziroma celotnega
podjetja. Med te programe štejemo skupinske norme, nagrade za timsko in
projektno delo, program razdelitve prihrankov zaradi zniževanja stroškov, nagrade
za dosežene poslovne cilje in udeležba zaposlenih pri dobičku (Zupan 2001).
PROGRAMI RAZDELITVE PRIHRANKOV ZARADI ZNIŽEVANJA STROŠKOV
Programi razdelitve prihrankov zaradi zniževanja stroškov so namenjeni predvsem
spodbujanju storilnosti zaposlenih. Delavce ob ustvarjenih prihrankih nagradimo z
bonusom, ki ga po koncu vnaprej dogovorjenega obdobja (mesečno, trimesečno ali
letno) izplačamo kot dodatek k plači. Osnova za izračun prihrankov je razlika med
standardnimi in dejanskimi vrednostmi prvin, ki so vključene v formulo. Da bi
povečali učinkovitost programov delitve prihrankov, lahko vključimo formalni
mehanizem, ki zaposlenim omogoča, da s svojimi predlogi sodelujejo pri reševanju
vprašanj glede produktivnosti dela, predlagajo izboljšave procesov in tako
povečujejo možnost ustvarjanja prihrankov (Zupan, 2009).
NAGRADA ZA DOSEŽKE
V želji, da bi plačilo za uspešnost čim bolj približali dejanski uspešnosti podjetja,
mnoga podjetja uvajajo programe, ki temeljijo na uresničevanju poslovnih ciljev
organizacijskih enot ali celotnega podjetja. Ti programi naj bi čim bolj izražali
strategijo podjetja in njegove temeljne vrednote. Vanje vključujejo različno
število ciljev (do pet), ki so ključni za doseganje uspešnosti organizacijske enote
ali podjetja in na katere zaposleni lahko vplivajo. Ciljem lahko glede na njihovo
pomembnost pripišemo različne uteži. Osnova za izračunavanje gibljivega dela je
v tem primeru primerjava dosežkov glede načrtovanih ciljev (Zupan, 2009).
PROGRAMI UDELEŽBE ZAPOSLENIH V DOBIČKU
Temeljna ideja teh programov je, da podjetje praviloma ob koncu poslovnega leta
in po izračunu doseženega dobička del dobička razdeli zaposlenim. Delež, ki ga
podjetje razdeli med zaposlene, je po navadi povezan z določenim pragom, ko je
dosežen vsaj minimalni dobiček in je bil njegov del reinvestiran. Del dobička, ki ga
nadzorni svet nameni za nagrajevanje zaposlenih, podjetje izplača v denarju ali v
delnicah oziroma delniških opcijah. Gotovinska plačila so takojšnja ali z
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zakasnitvijo, ko se del dobička zbira na individualnih računih zaposlenih v
posebnem skladu, zaposleni pa te zneske unovčijo po določenem obdobju ali ob
vnaprej določenih priložnostih (na primer upokojitev, odpravnina, nesposobnost za
delo) (Zupan, 2009).
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3 OPIS OKOLJA
Z Zakonom o javnih uslužbencih leta 2002 in s kasnejšimi dopolnitvami tega
zakona se je vzpostavil sistem javnih uslužbencev, v okviru katerega se je
uveljavil, kot eden izmed pomembnih instrumentov upravljanja s človeškimi viri,
tudi letni razgovor. V tujini bi težko našli večje ustanove, ki v svojem sistemu
vodenja nimajo takšne ali drugačne oblike razgovora med vodjem in sodelavcem o
analizi uspešnosti dela (Nendl, 2009).
Za vse zaposlene v javnih zdravstvenih institucijah v Sloveniji velja napredovanje
in ocenjevanje delovne uspešnosti na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju. 105. člen Zakona o javnih uslužbencih odreja, da mora nadrejeni
spremljati kariero, strokovno usposobljenost ter delo javnih uslužbencev ter vsaj
enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim posameznikom (Uradni list
Republike Slovenije, 2006).
Splošna bolnišnica Novo mesto spada med javne zdravstvene zavode, zato se letni
razgovor skupaj z ocenjevalnim razgovorom v bolnišnici izvaja od leta 2009. Po
uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list Republike
Slovenije, 2008) pa morajo vodje sodelavce seznaniti z oceno delovne uspešnosti.
Zaradi pomanjkanja znanja oziroma tudi časa vodje velikokrat letni razgovor
opravijo skupaj s seznanitvijo z oceno. Takšen način pa nima želenega učinka na
zaposlene, saj je tak razgovor bolj neformalen in opravljen mimogrede. Ker pač to
mora biti na papirju, da se zadosti zakonskim določilom.
Osnova za ocenjevanje delovne uspešnosti po zakonu o javnih uslužbencih so:
- znanje in strokovnost,
- kakovost in natančnost,
- odnos do dela in delovnih sredstev,
- obseg in učinkovitost dela ter
- inovativnost.
Ocenjevanje delovne uspešnosti temelji na togih točkovnih metodah, predvsem pa
je odvisno od subjektivnosti ocenjevalca. Ocenjevalno obdobje, za katero se
ocenjuje delovna uspešnost medicinskih sester, je od 1. januarja do 31.
decembra. Na podlagi 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev se
postopek ocenjevanja izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. V bolnišnici
Ocenjevalne liste glavne medicinske sestre vračajo v kadrovsko službo do 31.
marca, včasih kakšen pride tudi junija ali pa jih odgovorni tudi nikoli ne pošljejo.
Javni uslužbenci so lahko ocenjeni z naslednjimi ocenami delovne uspešnosti in
njihovimi pripadajočimi točkami:
- Odlična ocena (5 točk) pomeni odlično opravljeno delo, ki je visoko nad
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem obdobju.
-

Zelo dobra ocena (4 točke) pomeni zelo dobro opravljeno delo, to pomeni,
da je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem
obdobju.

-

Dobra ocena (3 točke) pomeni dobro opravljeno delo, ki je v skladu s
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem obdobju.

-

Zadovoljiva ocena (2 točki) pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je
delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
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Nezadovoljiva ocena (1 točka) pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je
v celoti pod pričakovanji glede na postavljene kriterije ocenjevanja.

Namen izvajanja razvojnih in ocenjevalnih letnih razgovorov je izboljšati
medsebojne odnose, omogočiti zaposlenim, da s svojimi idejami, predlogi,
prevzemom konkretnih nalog sodelujejo pri izboljševanju kakovosti dela in hkrati
oceniti uspešnost opravljenega dela v preteklem letu. Z uveljavitvijo novega
sistema plač v javnem sektorju in z Uredbo so letni ocenjevalni razgovori pridobili
na pomenu. Le motivirani sodelavci so učinkoviti in pripomorejo k reševanju
nastale krize. Na področju zdravstva je še kako pomembno, da se kljub
restriktivnim ukrepom ohranja zavest, da je delo z bolnimi ljudmi posebna
kategorija dela in da je nenehno izboljševanje kakovosti dela nujno.
Izvajanje letnih in ocenjevalnih razgovorov poteka sočasno kot tudi v večini javnih
zdravstvenih zavodih (Nendl, 2009). Odgovorna oseba oziroma glavna medicinska
sestra oceni delo medicinskih sester in izpolni Ocenjevalni list za oceno delovne
uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter zaposlenega seznani s
pisno oceno ter to oceno tudi utemelji. V primeru, da se zaposleni ne strinja z
oceno, lahko zaposleni zahteva preizkus ocene pred komisijo. Le-ta oceno potrdi
ali spremeni ter odločitev sporoči zdravstvenemu uslužbencu ter neposredni vodji
le-tega.
Trenutni sistem ocenjevanja delovne uspešnosti ima kar nekaj pomanjkljivosti:
kriteriji so zastavljeni za vse javne uslužbence, zato so slabo preneseni v prakso,
delovno uspešnost ocenjuje le ena oseba, metode in tehnike ocenjevanja so
nedefinirane ter pomanjkanje povratne informacije zaposlenemu o njegovemu
delu.
Izplačevanje delovne uspešnosti je zamrznjeno od 1. aprila 2009. Z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 je bilo določeno, da
javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Prav tako
se redna delovne uspešnost ne izplačuje od leta 2010 vse do danes. Neizvajanje
nagrajevanja za redno delovno uspešnost zelo vpliva na delovno motivacijo in na
doseganje učinkovitosti in uspešnosti pri delu. S prenehanjem nagrajevanja je zelo
vprašljivo zadovoljstvo zaposlenih ter pomoč zaposlenih vodstvu pri doseganju
kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter nadpovprečnih rezultatov.
Ugotovili smo, da ocenjevanje delovne uspešnosti v zdravstveni negi poteka v
sklopu izvajanja letnih in ocenjevalnih razgovorov. Vendar združevanje po mnenju
Nendlove (2009) le-teh ni dobro, saj je tematika ocenjevanja povezana z osebnim
dohodkom in napredovanjem. Letni razgovor pa je usmerjen v razvojne
perspektive zaposlenega, v izboljšavo njegovih zmožnosti in usmerjanje karierne
poti posameznika. Ocenjevanje delovne uspešnosti po kolektivni pogodbi za javni
sektor se lahko izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Analiza rezultatov
je pokazala, da se medicinske sestre v 41,3 % bolj nagibajo k ocenjevanju, ki bi se
izvajalo dvakrat letno. 33 % pa bi si jih želelo mesečno izvajanje ocenjevanja.
Dolg presledek med ocenjevanjem po mnenju Nikpeyma s sodelavci (2014) vpliva
na presojo medicinskih sester kot ocenjevalk. Hkrati pa dolg interval vpliva na to,
da bi se vsak posameznik zavedal svojih slabosti in jih posledično tudi popravil.
Kot težave, do katerih prihaja pri ocenjevanju delovne uspešnosti, so anketirani
izpostavili predvsem to, da je opravljeno delo ocenjeno na podlagi iskanja napak,
medicinske sestre ne dobijo zadostnih povratnih informacij o svoji uspešnosti,
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pomanjkanje objektivnosti, nesodelovanje zaposlenih pri ocenjevanju. Le 16,3 %
vseh anketiranih je ob ugotovljeni neuspešnosti deležnih dodatnega usposabljanja
in posledično odprave ugotovljenih slabosti. Za ustrezno oceno uspešnosti morajo
ocenjevalci nenehno opazovati in nadzorovati zaposlene (Nikpayma et al, 2014).
Marquis in Huston (2012) ugotavljata, da samo peščica vodilnih opazuje svoje
zaposlene pred izpolnjevanjem obrazcev za ocenjevanje delovne uspešnosti.
Prednost ocenjevalnih letnih razgovorov je v tem, da vsak zaposleni ve, kaj se od
njega pričakuje in kako uspešno izvaja svoje delo. Skozi dialog vodja pripelje
sodelavca do samokritičnosti, hkrati pa skupaj z njim poišče ustrezne rešitve, da
bo uspešnejši, boljši, mogoče tudi s prerazporeditvijo na drugo delovno mesto
(Nendl, 2009). Vodja in zaposleni potrebujejo redna srečanja več kot enkrat na
leto, da lahko ocenijo njihov razvoj ter popravijo napake in premostijo ovire, če
je to potrebno. Pri ocenjevanju pa je potrebno, da so v ospredju vprašanja, kot
so: kako ohraniti odlične zaposlene odlične, kako izboljšati tiste, ki ne ustrezajo
zahtevam in kako spodbuditi in izučiti povprečne, da postanejo odlični (Zupan,
Rajkovič, & Rajkovič, 2011). Pomembna naloga vsake organizacije in vrhnjega
menedžmenta je, da točno ve, kdo koga, kdaj, kaj in kako ocenjuje
posameznikovo delovno uspešnost.
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4 RAZISKAVA
Delovna uspešnost se meri oziroma ocenjuje za posameznika ali skupinsko. Zakon
o delovnih razmerjih določa, da se delovna uspešnost posameznika določi ob
upoštevanju kriterijev, kot so gospodarnost, kvaliteta in obseg opravljenega dela.
Kolektivne pogodbe dejavnosti lahko določijo še dodatne, druge kriterije. Merila
uspešnosti morajo biti znana pred pričetkom opravljanja dela. Pri določanju meril
se mora upoštevati načelo, da medicinska sestra z ustrezno delovno
usposobljenostjo in normalnim delovnim naprezanjem dosega osnovno plačo, ki je
določena v pogodbi o zaposlitvi. Merila in kriteriji za ugotavljanje delovne
uspešnosti se opredelijo v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali v splošnem aktu
delodajalca. Z namenom raziskave izkušenj in pogledov udeležencev raziskave na
merjenje uspešnosti medicinskih sester, smo se odločili raziskati področje
ocenjevanja delovne uspešnosti medicinskih sester.

4.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Preverili smo naslednje hipoteze:
Medicinske sestre, ki imajo do 5 let delovne dobe, ne poznajo meril za
ocenjevanje delovne uspešnosti.
Zaposleni vedo, da je glavna
ocenjevanje delovne uspešnosti.

medicinska

sestra

pristojna

za

Zaposleni v zdravstveni negi so zadovoljni s sistemom ocenjevanja
delovne uspešnosti.
Obstaja povezava med upravljanjem uspešnosti in vedenjem zaposlenih
na delovnem mestu.
Obstaja pozitivna povezava med nagrajevanjem uspešnosti in
zadovoljstvom z delom, predanostjo delu in počutju pri opravljanju
dela.
Izobrazbena struktura ne vpliva na izbor kriterijev.

4.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Uporabili smo kvantitativno metodologijo z deskriptivno in kavzalno
neeksperimentalno metodo dela. Podatke za raziskovalni del smo zbrali s pomočjo
anketnega vprašalnika, ki je sestavljen iz 20 vprašanj zaprtega, polodprtega in
odprtega tipa.
Glede na predmet raziskave, raziskovalni problem in način raziskovalnega pristopa
smo se kot temeljne metode raziskovanja poslužili poizvedovanja, tako v smislu
pregledovanja literature in drugih virov, kot tudi uporabe vprašalnika kot metode
in tehnike zbiranja podatkov.
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Proces raziskovanja smo pričeli z opredelitvijo raziskovalnih hipotez, namena in
ciljev raziskave. Nato je sledil pregled literature. Pri iskanju literature smo
uporabili naslednje podatkovne zbirke: Cobiss, ProQuest,
EBSCOhost,
ScienceDirect in Sage ter dostopno slovensko in tujo literaturo: objave v Obzorniku
zdravstvene nege za obdobje zadnjih 7 let, zborniki referatov, zborniki Kongresov
zdravstvene nege idr. Pri iskanju ustrezne literature so bile uporabljene naslednje
ključne besede: medicinska sestra (nurse), delovna uspešnost (work performance),
metode ocenjevanja (methods of appraisal), zdravstvena nega (nursing),
ocenjevanje uspešnosti (performance appraisal) in nagrade (rewards).

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Način zbiranja podatkov je bila anonimna anketa. Anketa je vsebovala 20
vprašanj. Vprašanja, ki smo jih zastavljali medicinskim sestram in so sodelovale v
raziskavi, smo vnaprej skrbno sestavili na podlagi namena, ciljev in raziskovalnih
hipotez. Glede na posamezne kazalce so bila zastavljena vprašanja izbirnega tipa
z enim ali več možnimi odgovori, nekatera tudi s kombinacijo odprtega vprašanja,
vprašanja izbirnega tipa s stopnjevanimi alternativami in vprašanja o numerični
oceni pomembnosti. V prvem delu vprašalnika smo zajeli demografske podatke,
kot so spol, starost, izobrazba anketiranih, področje delovanja in delovna doba v
letih. V nadaljevanju so predstavljeni trije sklopi, vprašalnik se nanaša na
področje: ugotavljanja uspešnosti in vedenja zaposlenih, ugotavljanja kriterijev in
meril za ocenjevanje delovne uspešnosti ter nekaj na splošno o delovni uspešnosti
in nagrajevanju delovne uspešnosti. Podatke smo nato analizirali, jih opisali in
prikazali. Na koncu je sledila še razprava in oblikovanje priporočil in zaključkov.

4.4 RAZISKOVALNI VZOREC
Raziskava je bila opravljena v Splošni bolnišnici Novo mesto. Razdelili smo 100
anketnih vprašalnikov, od le-teh 20 ni bilo vrnjenih. V raziskavo smo zajeli 80
anketirancev, ki so v celoti izpolnili vprašalnik. Raziskovalni vzorec 100
medicinskih sester smo izbrali na osnovi njihovega znanja in delovnih izkušenj.
Anketne vprašalnike smo dostavili glavnim medicinskim sestram oddelkov, le-te pa
so razdelile vprašalnike ostalim medicinskim sestram po oddelkih. Vsi anketiranci
so odgovarjali na enaka vprašanja, postavljena v enakem vrstnem redu. Uporabili
smo priložnostno vzorčenje. Pred pričetkom opravljanja raziskave smo v bolnišnici
podali vlogo za opravljanje raziskave.

4.5 ANALIZA PODATKOV
Za statistično analizo podatkov, predstavitev dobljenih rezultatov in preverjanje
hipotez smo uporabili statistične metode. Uporabili smo statistični računalniški
program SPSS (Statistical Package for Social Science, IBM SPSS Statistics 19) in
Microsoft Office Excel 2010. Dobljene kvantitativne rezultate smo ponazorili v
obliki frekvenčnih razpredelnic – tabel in grafikonov, za opis osnovnih lastnosti
smo uporabili opisno statistiko. Univariatno in bivariatno statistično analizo smo
uporabili za razumevanje odnosov med spremenljivkami.
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Za potrebe preverjanja hipotez smo uporabili:
- korelacijsko analizo, ki smo jo uporabili z namenom odkrivanja oziroma
vzpostavljanja povezave oziroma medsebojne povezanosti med delovno
uspešnostjo,
vedenjem
zaposlenih,
nagrajevanjem
uspešnosti,
zadovoljstvom z delom, predanostjo delu in počutju pri opravljanju dela;
- T-test pa smo uporabili za ocenjevanje razlik med srednjimi vrednostmi
spremenljivk glede na razporeditev v skupine po različnih lastnostih.
Rezultati raziskave in testi hipotez so v nadaljevanju magistrske naloge prikazani s
pomočjo tabel in histogramov.

4.6 ETIČNI VIDIK
Pri izdelavi magistrskega dela smo upoštevali tudi vse etične vidike. Etičnost se
mora upoštevati pri vseh stopnjah raziskovalnega procesa, od načrtovanja
raziskave, vključevanja udeležencev, pri zbiranju podatkov, njihovi obdelavi,
interpretaciji in pisanju poročila o raziskavi (Wilson in Butterworth, 2002). Zato
smo upoštevali naslednje vidike: anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno,
zagotovljena je bila zaupnost, za samo izvedbo smo pridobili dovoljenje in
soglasje izbrane institucije.
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5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave, razdeljene po sklopih. V prvem
delu bomo prikazali splošne demografske odgovore, v drugem delu pa odgovore, ki
se nanašajo na ocenjevanje delovne uspešnosti.
Del vprašalnika (upravljanje uspešnosti, vedenje zaposlenih, kriteriji za
ocenjevanje delovne uspešnosti) vsebuje lestvico stališč Likertovega tipa (od 1 –
popolnoma se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam in 1 – ni pomembno do 3 –
zelo pomembno). Merske karakteristike teh vprašanj (veljavnost, zanesljivost in
objektivnost) smo preverili s Chronbachovim alfa koeficientom za vsak sklop
posebej. Rezultati v tabeli 2 prikazujejo, da je koeficient Cronbach alfa v dveh
primerih presegel oziroma dosegel prag vrednosti 0,70, ki predstavlja zelo dobro
zanesljivost; v primeru vedenja zaposlenih pa je bila vrednost 0,62, kar
predstavlja zmerno zanesljivost.
Sklop

Število trditev/vprašanj

Koeficient Cronbach alfa

Kriteriji delovne uspešnosti

6

0,73

Upravljanje uspešnosti

9

0,70

Vedenje zaposlenih

5

0,62

Tabela 2: Test zanesljivosti vzorca po sklopih (Vir: lasten)
Posamezen sklop trditev je zajemal določeno število trditev oz. vprašanj.
Najobsežnejši sklop je bil s področja upravljanja uspešnosti in je zajemal 9
trditev, sledi področje kriterijev delovne uspešnosti in najmanj obsežen sklop je
predstavljal vedenje zaposlenih. Kot najbolj zanesljiv sklop trditev se je izkazal
sklop trditev o kriterijih delovne uspešnosti, kjer je Chronbach alfa znašal 0,73.
Sledi mu sklop upravljanje uspešnosti z vrednostjo 0,70. Najnižjo vrednost je
dosegel sklop vedenje zaposlenih s koeficientom Chronbach alfa 0,62, kar pa še
vedno predstavlja zmerno zanesljivost raziskovalnega vzorca. Na sliki 10 pa je
grafično prikazana zanesljivost po sklopih.

Slika 10: Zanesljivost vzorca po sklopih (Vir: lasten)
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5.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV ZA DEMOGRAFSKE PODATKE
Z demografskimi vprašanji smo preverili poglavitne lastnosti anketirancev. V
anketnem vprašalniku so torej vprašanja o spolu, starosti, dokončani izobrazbi,
številu let delovne dobe.
Anketni vprašalnik je izpolnilo 80 (100 %) medicinskih sester, ki predstavljajo
vzorec raziskave (glej tabelo 1). Noben vprašalnik ni bil nepravilno izpolnjen; 20
anketnih vprašalnikov nismo dobili vrnjenih.
Frekvenca

Odstotki (%)

n = 80

Spol
ženski

72

90

moški

8

10

19–25 let

11

14

26-35 let

21

26

36-45 let

23

29

46-55 let

16

20,0

56-63 let

2

3

Starost

Dokončana izobrazba
srednješolska

46

58

višješolska

4

5,0

visokošolska strokovna

25

31

univerzitetna

1

1

podiplomska

2

3

Dopolnjena delovna doba na sedanjem delovnem mestu v povprečju

11,16

Skupna delovna doba v povprečju

16,08

Tabela 3: Značilnosti vzorca v raziskavo vključenih anketirancev (Vir: lasten)
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V realiziranem vzorcu prevladujejo ženske, ki jih je 90 odstotkov (72), moških pa
10 odstotkov (8).

Slika 11: Anketiranci po spolu (Vir: lasten)
Kar se tiče števila zaposlenih medicinskih sester, se njihovo število v odstotkih v
zadnjih letih ni bistveno spremenilo, se je pa povečal delež moških, ki delajo v
tem poklicu. Poklic medicinske sestre je bil že od nekdaj v ženski domeni, v
zadnjem času pa postaja vedno bolj privlačen tudi za moške kolege.

Slika 12: Starostna struktura (Vir: lasten)
Starostna struktura je pokazala, da gre za povprečno generacijo medicinskih
sester srednjih let, povprečna starost anketiranih je 38 let. Najmlajša medicinska
sestra je stara 20 let, najstarejša pa 57 let. 29 % (23) anketiranih je starih med 36
in 45 let, nekoliko manjši odstotek je bilo vprašanih med 26 in 35 let, le-teh je
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bilo 26 % (21). 20 % (16) anketiranih je bilo starih 46–55 let, sledijo jim anketirani
s starostjo med 19 in 25 let, in sicer 14 % (11). 3 % (2) so stari med 56 in 63 let.
Anketiranci so bili pri izobrazbeni strukturi razdeljeni po naslednjih stopnjah
izobrazbe:
- srednješolska;
- višješolska;
- visokošolska strokovna;
- univerzitetna;
- podiplomska.

Slika 13: Izobrazbena struktura (Vir: lasten)
Izobrazbena struktura nam je pokazala, da je več kot polovica anketiranih, t. j. 58
% (46) s srednješolsko izobrazbo, sledijo jim tisti z visokošolsko izobrazbo – 31 %
(25). Najmanjši delež izobrazbe anketiranih pa predstavljajo višješolska, t. j. 5 %
(4), podiplomska 3 % (2) in univerzitetna izobrazba – 1 % (1).
Dopolnjena skupna delovna doba je v povprečju znašala približno 16 let, od tega
so anketiranci v povprečju na sedanjem delovnem mestu zaposleni 11 let.
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5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ZA SKLOP DELOVNA USPEŠNOST
V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jih razdelili po sklopih
glede na tematiko postavljenih vprašanj.
5.2.1 SISTEM OCENJEVANJA TER NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI
Delovna uspešnost je eden izmed osnovnih pogojev za napredovanje na delovnem
mestu in tudi eden izmed elementov delovne motivacije zaposlenih. Zaradi tega
nas je zanimalo, ali so zaposleni, kot uslužbenci javnega sektorja, na splošno
zadovoljni s sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju.
Zadovoljstvo s sistemom

Frekvenca

Odstotek

ocenjevanja delovne uspešnosti

Vrednost

Kumulativni

odstotek

odstotek

da

18

22,5

23,1

23,1

ne

60

75,0

76,9

100,0

skupaj

78

97,5

100,0

2

2,5

80

100,0

Manjkajoči odgovori
Skupaj

Veljaven

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev anketiranih medicinskih sester glede
zadovoljstva s sistemom ocenjevanja (Vir: lasten)
Rezultati zadovoljstva s sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti kažejo, da
večina vprašanih ni zadovoljna s sistemom – teh je kar 60 (75 %). Takšnih, ki pa
menijo, da je sistem ocenjevanja dober, pa je le 18 (22,5 %). 2 izmed anketiranih
na to vprašanje nista odgovorila.
Zgoraj opisane in predstavljene trditve so grafično prikazane na sliki 13.

Slika 14: Grafični prikaz splošnega zadovoljstva zaposlenih s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti (Vir: lasten)
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Na vprašanje, kdo ocenjuje delovno uspešnost je 57 (71,3 %) anketiranih
odgovorilo, da je to timska medicinska sestra. V 19 (23,8 %) primerih naj bi
odločala timska medicinska sestra, medtem ko 2 (2,5 %) menita, da delovno
uspešnost ocenjuje predstojnik oddelka. 2 anketirana na to vprašanje nista
odgovorila.
Kdo ocenjuje delovno uspešnost?

Frekvenca

Odstotek

Veljaven

Kumulativni

odstotek

odstotek

timska medicinska sestra

19

23,8

24,4

24,4

glavna medicinska sestra oddelka

57

71,3

73,1

97,4

2

2,5

2,6

100,0

78

97,5

100,0

2

2,5

80

100,0

Vrednosti
predstojnik oddelka
skupaj
Manjkajoči odgovori
Skupaj

Tabela 5: Ocenjevanje delovne uspešnosti (Vir: lasten)

Slika 15: Grafični prikaz ocenjevalcev delovne uspešnosti posameznika
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Vodje morajo dajati svojim zaposlenim dovolj jasne informacije o ocenjeni
uspešnosti in hkrati tudi ugotoviti, če so jih zaposleni pravilno razumeli.
Ali od vodje dobite dovolj jasne

Frekvenca

Odstotek

informacije o vaši ocenjeni

Veljaven

Kumulativni

odstotek

odstotek

uspešnosti

Vrednosti

da

43

53,8

53,8

53,8

ne

37

46,3

46,3

100,0

skupaj

80

100,0

100,0

Tabela 6: Povratne informacije o ocenjeni uspešnosti
Anketirani so odgovorili, da jih 53,8 % (43) dobi od vodje dovolj jasne informacije
o ocenjeni uspešnosti in 46,3 % (37) jih le tega ne dobi. Dejstvo je, da če zaposleni
ne dobijo dovolj jasnih informacij o tem, kaj so delali prav in kajnarobe , tega
tudi v prihodnje ne bodo mogli popraviti.

Slika 16: Pridobitev jasnih informacij o ocenjeni uspešnosti (Vir: lasten)
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Pohvale nadrejenih so oblika nedenarnih nagrad, ki povejo, da zdravstvena
institucija ceni delo, ki ga uslužbenec opravlja, in nič ne stanejo, lahko pa veliko
pomenijo. Pri zaposlenem pohvala vzbuja prijetne občutke in ga spodbuja k
zadovoljstvu in večji uspešnosti pri delu.
Uporaba

pohvale

za

Frekvenca

Odstotek

cilje, ki jih dosežejo
vedno

Vrednosti

Kumulativni

odstotek

odstotek

5

6,3

6,3

6,3

pogosto

23

28,8

29,1

35,4

redko

43

53,8

54,4

89,9

nikoli

8

10,0

10,1

100,0

79

98,8

100,0

1

1,3

80

100,0

skupaj
Manjkajoči odgovori
Skupaj

Veljaven

Tabela 7: Uporaba pohvale za cilje, ki jih zaposleni dosežejo s strani nadrejenega
(Vir: lasten)
Največ zaposlenih (53,8 %), ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, je odgovorilo,
da njihov nadrejeni redko uporablja pohvale za cilje, ki jih dosežejo. 10 % pravi,
da jih njihov nadrejeni nikoli ne pohvali za dosežene cilje. 28,8 % tistih, ki so
odgovarjali na anketo, pravi, da so pogosto pohvaljeni za dosežene cilje, le 6,3 %
jih je odgovorilo, da jih nadrejeni vedno pohvali za dosežene cilje.
Na spodnjem grafu (slika 16) prikazujemo podane odgovore za posamezne trditve.

Slika 17: Ali nadrejeni uporabljajo pohvale za cilje, ki jih dosežete? (Vir: lasten)
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Iz tabele 7 in slike 17 lahko vidimo, da je največ anketiranih mnenja, in sicer 55,7
% (44), da jih spremljanje delovne uspešnosti dodatno motivira pri delu. To
pomeni, da je spremljanje uspešnosti v organizaciji zelo dobrodošlo, saj so
zaposleni dodatno motivirani za delo, kljub temu, da niso zelo dobro seznanjeni s
kriteriji, po katerih se delovna uspešnost ocenjuje in da od vodje ne dobijo dovolj
jasnih povratnih informacij glede ocene. 30 % anketiranih je mnenja, da jih
spremljanje delovne uspešnosti občasno motivira pri delu, le 13,9 % pa jih je
odgovorilo, da jih spremljanje uspešnosti prav nič ne motivira dodatno.
Spremljanje uspešnosti za

Frekvenca

Odstotek

dodatno motivacijo pri delu

Vrednosti

Kumulativni

odstotek

odstotek

da

44

55,0

55,7

55,7

ne

11

13,8

13,9

69,6

občasno

24

30,0

30,4

100,0

skupaj

79

98,8

100,0

1

1,3

80

100,0

Manjkajoči odgovori
Skupaj

Veljaven

Tabela 8: Spremljanje uspešnosti me dodatno motivira pri delu (Vir: lasten)

Slika 18: Grafični prikaz dodatne motiviranosti za delo zaradi spremljanja
delovne uspešnosti (Vir: lasten)
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V splošnih določbah o plačah in drugih prejemkih je opredeljeno povišanje plače
glede na delovno uspešnost. Zanimalo nas je, če so anketirani morda mnenja, da bi
morali biti nagrajeni tudi glede na izobrazbo in delovne izkušnje.
Kakšen način nagrajevanja se vam zdi

Frekvenca

Odstotek

pravičnejši?
nagrajevanje po izobrazbi
nagrajevanje po delovni
uspešnosti

Veljaven

Kumulativen

odstotek

odstotek

4

5,0

5,1

5,1

61

76,3

78,2

83,3

13

16,3

16,7

100,0

78

97,5

100,0

2

2,5

80

100,0

Vrednost
nagrajevanje po delovnih
izkušnjah
skupaj
Manjkajoči odgovori
Skupaj

Tabela 9: Način nagrajevanja, ki je pravičnejši (Vir: lasten)
Največ, t. j. 78,2 %, anketiranih je mnenja, da se jim zdi najbolj pravično
nagrajevanje po delovni uspešnosti. 16,3 % jih meni, da je najbolj pravično, da se
zaposlene nagrajuje glede na delovne izkušnje. 5,1 % jih pa meni, da bi bil sistem
nagrajevanja najbolj pravičen, če bi se nagrajevalo glede na izobrazbo.

Slika 19: Način nagrajevanja, ki se zdi medicinskim sestram najpravičnejši (Vir:
lasten)
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Na vprašanje o zadovoljstvu s sistemom nagrajevanja delovne uspešnosti je 77 %
anketiranih odgovorilo, da so nezadovoljni s sistemom nagrajevanja. Le 22,1 % jih
je zadovoljnih z le-tem.
Zadovoljstvo s sistemom

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni odstotek

nagrajevanja

Vrednost

Manjkajoči
Skupaj

da

17

21,3

22,1

22,1

ne

60

75,0

77,9

100,0

skupaj

77

96,3

100,0

3

3,8

80

100,0

odgovori

Tabela 10: Zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja delovne uspešnosti (Vir: lasten)

Slika 20: Zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja delovne uspešnosti (Vir: lasten)
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5.2.2 KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI
Malo več kot polovica anketiranih (56,3 %) pozna kriterije za ocenjevanje delovne
uspešnosti, ostalih 43,8 % pa meni, da jim ti kriteriji niso poznani.
Poznavanje

Frekvenca

Odstotek

kriterijev

Vrednost

Veljaven

Kumulativni

odstotek

odstotek

da

45

56,3

56,3

56,3

ne

35

43,8

43,8

100,0

Skupaj

80

100,0

100,0

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev glede poznavanja kriterijev ocenjevanja
delovne uspešnosti (Vir: lasten)
Iz spodnjega grafa (slika 20) so lepo vidni podani odgovori glede poznavanja
kriterijev.

Slika 21: Grafični prikaz poznavanja kriterijev ocenjevanja delovne uspešnosti
(Vir: lasten)
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Na vprašanje, ali bi bilo potrebno natančneje opredeliti posamezne kriterije za
ocenjevanje redne delovne uspešnosti, se jih je 87,2 % strinjalo s to trditvijo, 12,8
% pa jih meni, da to ni potrebno.
Mnenje o natančnejši

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

opredelitvi kriterijev

Vrednosti

Manjkajoči
Skupaj

Kumulativni
odstotek

da

68

85,0

87,2

87,2

ne

10

12,5

12,8

100,0

skupaj

78

97,5

100,0

2

2,5

80

100,0

odgovori

Tabela 12: Potreba po natančnejši opredelitvi posameznih kriterijev (Vir: lasten)

Slika 22: Potreba po natančnejši opredelitvi posameznih kriterijev za ocenjevanje
uspešnosti (Vir: lasten)
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Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno
delovno uspešnost se izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Stališče
anketirancev, kolikokrat letno naj se izvede, je sledeče: 41,3 % se jih je odločilo
za dvakrat letno ocenjevanje, 33,8 % za mesečno ter 21,3 % za trimesečno
ocenjevalno obdobje.
Ocenjevalno obdobje

Manjkajoči odgovori

Vrednost

Frekvenca

Odstotek

Veljaven

Kumulativen

odstotek

odstotek

3

3,8

3,8

3,8

mesečno

27

33,8

33,8

37,5

trimesečno

17

21,3

21,3

58,8

dvakrat letno

33

41,3

41,3

100,0

Skupaj

80

100,0

100,0

Tabela 13: Najprimernejše ocenjevalno obdobje (Vir: lasten)

Slika 23: Najprimernejše ocenjevalno obdobje (Vir: lasten)

Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 55

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Anketirance smo prosili, da kriterijem iz naslova ocenjevanja redne delovne
uspešnosti za javne uslužbence, zaposlene v zdravstveni negi določijo
pomembnost.
Frekvenca

Aritmetična
sredina

Std.
deviacija

Varianca

1. Kvaliteta dela

79

2,87

,371

,138

2. Znanje in strokovnost

80

2,88

,333

,111

3. Kvantiteta dela

79

2,46

,636

,405

4. Iniciativnost in sposobnost prilagajanja

77

2,73

,448

,201

5. Odnos do dela in delovnih sredstev

78

2,82

,386

,149

6. Uspešnost vodenja in organiziranja

79

2,71

,510

,260

KRITERIJ

Tabela 14: Prikaz ocen, ki se nanašajo na kriterije (Vir: lasten)

Slika 24: Grafični prikaz ocen, ki se nanašajo na kriterije (Vir: lasten)
Glede na rezultat anketiranja ugotavljamo, da so respondentom najpomembnejši
naslednji kriteriji:
• znanje in strokovnost: povprečna ocena 2,88; std. dev. 0,333;
• kvaliteta dela: povprečna ocena 2,87; std. dev. 0,371;
• odnos do dela in delovnih sredstev: povprečna ocena 2,82; std. dev. 0,386.
Najmanj pomemben kriterij se jim zdi:
• kvantiteta dela: povprečna ocena 2,46; std. dev. 0,636.

Dragica Pavkovič: Merila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji

stran 56

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Zanimalo nas je tudi, katera merila za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih
zdravstvenih uslužbencev so za anketirance najpomembnejša in se nanašajo na
zdravstveno nego. Razvrstili so jih po pomembnosti (od 1 – najbolj pomemben do 9
– najmanj pomemben, pri tem so lahko eno oceno uporabili le enkrat).
Merila za ocenjevanje delovne uspešnosti
1. Odnos do bolnikov, komunikativnost, vzpostavljanje
zaupanja.
2. Sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu .
3. Strokovnost na delovnem mestu, odnos do dela in
delovnih sredstev.
4. Strokovni predlogi, pobude, iniciativnost in inovativnost.
5. Odnos do sodelavcev.
6. Kvalitetno opravljeno delo, točnost, pravočasnost in
natančnost.
7. Sposobnost reševanja konfliktov in problemov.
8. Skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje.
9. Dela samostojno in ne potrebuje navodil, ustvarjalnost.

Aritmetična Rang
sredina
3,04
1
5,53
3,04

8
1

5,12
3,65
3,33

7
3
2

4,56
4,79
4,14

5
6
4

Tabela 15: Merila za ocenjevanje delovne uspešnosti v zdravstveni negi (Vir:
lasten)
Glede na rezultat anketiranja ugotavljamo, da so medicinskim sestram
najpomembnejša naslednja merila (našteta so po pomembnosti od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1. Odnos do bolnikov, komunikativnost, vzpostavljanje zaupanja.
2. Strokovnost na delovnem mestu, odnos do dela in delovnih sredstev.
3. Kvalitetno opravljeno delo, točnost, pravočasnost in natančnost.

najpomembnejše

4. Odnos do sodelavcev.
5. Dela samostojno in ne potrebuje navodil, ustvarjalnost.
6. Sposobnost reševanja konfliktov in problemov.
7. Skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje.
8. Strokovni predlogi, pobude, iniciativnost in inovativnost.

Najmanj pomembno

9. Sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu.
Iz povprečnih vrednosti, ki so prikazane v tabeli 15, vidimo, da anketiranim pri
ocenjevanju delovne uspešnosti največ pomeni kriterij odnos do bolnikov,
komunikativnost, vzpostavljanje zaupanja in strokovnost na delovnem mestu,
odnos do dela in delovnih sredstev. Anketirani so na zadnje mesto postavili kriterij
sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu.
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Nadalje nas je zanimalo tudi, kako anketiranci ocenjujejo upravljanje uspešnosti v
zdravstveni instituciji in v zvezi s tem, kakšno je njihovo vedenje v organizaciji.
min

maks

PV

St.
deviacija

%
strinjanja

1. Ocena delovne uspešnosti odraža dejansko
delovno uspešnost zaposlenega.

1

5

3,08

1,090

30,1

2. Vsi zaposleni imajo enake možnosti napredovanja.

1

5

2,92

1,356

36,3

3. Sistem deluje prek poznanstev, simpatij in
lobiranja, kar slabo vpliva na motivacijo.

1

5

3,28

1,237

40,1

4. Dobro sem obveščen o rezultatih svojega dela.

1

5

3,03

0,980

32,6

5. Deležen/a sem dodatnih nagrad za uspešnost.

1

5

2,03

1,116

11,3

6. Vsako leto prejmem uradno povratno informacijo o
svoji uspešnosti.

1

5

2,83

1,263

31,3

7. Opravljeno delo je ocenjeno na podlagi strokovnosti
in ne na podlagi iskanja napak.

1

5

3,27

0,955

40,0

8. Pri ugotovljeni neuspešnosti sem deležen/a
dodatnega usposabljanja.

1

5

2,50

1,090

16,3

9. Postopki za ocenjevanje uspešnosti so pravični.

1

5

2,83

1,050

18,8

10. Zadovoljen sem s svojim delom.

1

5

3,81

0,812

70,1

11. Uživam v opravljanju svojega dela.

2

5

4,01

0,814

73,1

12. Zelo sem predan/a svojemu delu.

2

5

4,03

0,772

76,9

13. Nameravam delati na tem delovnem mestu še
vsaj dve leti.

1

5

3,96

1,117

74,1

14. V roku 5 let se nameravam upokojiti.

1

5

1,82

1,383

15,6

Tabela 16: Dojemanje anketiranih upravljanja uspešnosti in njihovega vedenja
(Vir: lasten)
Največ vprašanih iz zgornje tabele (tabela 14), in sicer 76,9 %, je zelo predanih
svojemu delu. Omenjeno trditev so ocenili z najvišjo oceno. 74,1 % jih namerava
delati na tem delovnem mestu še vsaj dve leti in približno enak odstotek, t. j.
73,1 %, jih uživa pri opravljanju svojega dela. 70,1 % jih je tudi zadovoljnih s
svojim delom. Vsa ta vprašanja so bila ocenjena z več kot 70 % strinjanja in se
nanašajo na vedenje zaposlenih v organizaciji.
Vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje ocenjevanja uspešnosti, so dobila manjši
odstotek strinjanja s trditvami. Najmanjši odstotek strinjanja, in sicer 11,3 % je
dobila trditev »Deležen/a sem dodatnih nagrad za uspešnost.« ter trditev s 16,3 %
»Pri ugotovljeni neuspešnosti sem deležen/a dodatnega usposabljanja.« Kar 40,1 %
anketiranih meni, da sistem deluje preko poznanstev, simpatij in lobiranja, kar
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slabo vpliva na njihovo motivacijo. Približno enak odstotek (40 %) jih meni, da je
opravljeno delo ocenjeno na podlagi strokovnosti in ne na podlagi iskanja napak.
Po opravljenem letnem ocenjevanju delovne uspešnosti, jih 31,3 % prejme uradno
povratno informacijo o svoji uspešnosti in 32,6 % anketiranih je dobro obveščenih
o rezultatih svojega dela.
Pri analizi kariernih načrtov medicinskih sester iz vzorca, smo ugotovili, da imajo
kar optimističen pogled na svoje karierno napredovanje, saj si jih dobrih 13,5 %
želi pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, dobra tretjina (36,5 %) pa želi svoje znanje
izpopolnjevati z različnimi seminarji. 28,4 % vseh anketiranih želi izboljšati svoje
delo, ki ga opravljajo. Poleg tega si jih enak odstotek želi zamenjati organizacijo,
ali se bodo v roku 5 let upokojili(8,1 %).
Načrt glede kariere v naslednjih 5 letih

udeležba pri izobraževanju

Veljavni

Kumulativni

odstotek

odstotek

5,0

5,4

5,4

10

12,5

13,5

18,9

27

33,8

36,5

55,4

21

26,3

28,4

83,8

zamenjati organizacijo

6

7,5

8,1

91,9

se upokojiti

6

7,5

8,1

100,0

74

92,5

100,0

6

7,5

80

100,0

pridobiti višjo stopnjo izobrazbe
se izpopolnjevati z različnimi
seminarji
izboljšati delo, ki ga opravljam

skupaj
Manjkajoči odgovori
Skupaj

Odstotek

4

mladih ljudi

Vrednosti

Frekvenca

Tabela 17: Karierni načrt medicinskih sester za naslednjih 5 let (Vir: lasten)

Slika 25: Grafični prikaz načrta karier medicinskih sester (Vir: lasten)
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5.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
Hipoteza 1: Medicinske sestre, ki imajo do 5 let delovne dobe, ne poznajo
meril za ocenjevanje delovne uspešnosti.
Levene´s
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Poznavanje

F

Sig

t

df

meril

Sig.

Mean

Std. Error

95% confidence

(2-tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference

Equal variances
assumed

,520

Lower

Upper

-,489

77

,626

-,062

,128

-,316

,192

-,482

34,565

,633

-,062

,129

-,325

,200

,473

Equal variances
not assumed

Tabela 18: T-test za hipotezo 1 (Vir: lasten)
Pri hipotezi številka 1 smo predvidevali, da bo v skupini medicinskih sester, ki so
zaposlene več kot 5 let, večje poznavanje meril za ocenjevanje uspešnosti kot v
skupini z delovno dobo do 5 let. V skupini anketiranih z delovno dobo do 5 let je
povprečna ocena poznavanja 1,48, v skupini anketiranih z delovno dobo nad 5 let
pa 1,41. To bi lahko pomenilo, da skupina anketiranih z delovno dobo do 5 let
boljše pozna merila za ocenjevanje, vendar podatki iz tabele 17 kažejo, da je
signifikanca 0,633. Kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med
starostnima skupinama in da ta podatek ni statistično pomemben.
Hipotezo 1 zavrnemo.
Hipoteza 2: Zaposleni vedo, da je glavna medicinska sestra oddelka pristojna
za ocenjevanje delovne uspešnosti.
Ugotovili smo, da zaposleni vedo, da delovno uspešnost ocenjuje glavna
medicinska sestra oddelka. Statistična analiza je pokazala, da 57 anketiranih ve,
da glavna medicinska sestra oddelka ocenjuje delovno uspešnost, 19 jih meni, da
delovno uspešnost ocenjuje timska medicinska sestra in 2 menita, da to počne
predstojnik oddelka.
Hipotezo 2 potrdimo.
OCENJEVANJE
Ocenjevalec

Število

Timska
medicinska
sestra
19

Glavna
medicinska
sestra
57

Namestnica
glavne
medicinske
sestre

Predstojnik
oddelka

0

2

Tabela 19: Prikaz frekvenčnega izračuna za H2 (Vir: lasten)
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Hipoteza 3: Zaposleni v zdravstveni negi so zadovoljni s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti.
V hipotezo 3 smo zajeli vprašanje o zadovoljstvu zaposlenih s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju.
Pri preverjanju hipoteze smo si pomagali z izpisom frekvenčne porazdelitve za
celoten vzorec, in sicer pri vprašanju, kjer so medicinske sestre ocenjevale
splošno zadovoljstvo s sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti v javnem
sektorju. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli.
F
Ali ste na splošno zadovoljni Da
s
sistemom
ocenjevanja
Ne
delovne uspešnosti v javnem
sektorju?

17
60

Tabela 20: Zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi s sistemom ocenjevanja
delovne uspešnosti (Vir: lasten)
Predvidevali smo namreč, da je več kot polovica medicinskih sester zadovoljna s
sistemom ocenjevanja uspešnosti. Rezultati naše predpostavke ne potrdijo, saj
smo ugotovili, da so zaposleni v zdravstveni negi nezadovoljni s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti. Nezadovoljnih je kar 60 anketiranih.
Hipotezo 3 na podlagi dobljenih ugotovitev zavrnemo.
Hipoteza 4: Obstaja pozitivna povezava med upravljanjem uspešnosti in
vedenjem zaposlenih na delovnem mestu
Uporabljeni metodi sta povprečna spremenljivka (indeks) in Pearsonova
korelacija. Posamezne trditve, ki so se dotikale teme, vključene v hipotezo, smo
združili v eno samo spremenljivko. Trditve smo združili glede na tematiko in ocene
trditev, ki so pripadale posamezni temi, sešteli v novo spremenljivko ter delili s
številom teh trditev. S tem smo ohranili izvorno Likertovo lestvico (Teeri et al,
2008).
• Vrednosti spremenljivk Upravljanje uspešnosti in vedenje zaposlenih (4 do 9 v
tabeli 15) se seštejejo in delijo s 6. Tako dobimo novo spremenljivko z imenom
»Indeks upravljanja uspešnosti«.
• V drugem koraku raziščemo korelacijo med novo spremenljivko in vedenjem
zaposlenih (upokojitev, zadovoljstvo z delom, predanost delu in uživanje pri
opravljanju dela).
Vedenje zaposlenih
Upravljanje uspešnosti

Pearson Correlation

,536

Sig. (2-tailed)

,000

N

80

Tabela 21: Korelacija med upravljanjem uspešnosti in vedenjem zaposlenih (Vir:
lasten)
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Korelacija je pozitivna (r = 0,536; p = 0,000) in statistično pomembna, kar
pomeni, da učinkovito upravljanje delovne uspešnosti organizacije pomembno
vpliva na pozitivno vedenje zaposlenih na delovnem mestu.
Na podlagi dobljenih ugotovitev je bila hipoteza 4 potrjena.
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna povezava med nagrajevanjem uspešnosti in
zadovoljstvom z delom, predanostjo delu in počutju pri opravljanju dela.
S korealcijsko analizo povežemo spremenljivko »Deležen sem dodatnih nagrad za
uspešnost« z vprašanji zadovoljstva z delom, predanost delu in počutju pri
opravljanju dela.

Nagrajevanje
uspešnosti

Zadovoljen sem Uživam
s svojim delom
opravljanju
svojega dela
-,063
-,015

Pearson
Correlation
Sig.
(2- ,591
tailed)
N
76

v Zelo
sem
predan
svojemu delu
-,001

,899

,995

78

78

Korelacija med nagrajevanjem uspešnosti in zadovoljstvom z delom, predanostjo
delu in počutju pri opravljanju dela je negativna ter statistično nepomembna.
Hipotezo 5 zavrnemo.
Hipoteza 6: Izobrazbena struktura ne vpliva na izbor kriterijev.
Zanima nas, kako sta izobrazbena struktura (srednješolska izobrazba ter
fakultetna izobrazba) in posamezen kriterij (kvaliteta dela, znanje in strokovnost,
kvantiteta dela, iniciativnost in sposobnost prilagajanja, odnos do dela in delovnih
sredstev ter uspešnost vodenja in organiziranja) povezana. Ali stopnja izobrazbe
vpliva na odločitve o kriterijih?
• Razvrstitev prvega kriterija kvaliteta dela po izobrazbeni strukturi zaposlenih
pokaže, da je na obeh ravneh izobrazbene strukture (srednješolski oz.
fakultetni) približno enak delež zaposlenih, ki jim je ta kriterij pomemben.
Zato ne moremo trditi, da sta izobrazbena struktura in prvi kriterij kvaliteta
dela povezani spremenljivki. To nam potrdi tudi Pearsonov hi-kvadrat test ( 2 =
0,905; α = 0,05; pα = 0,924).
• Razvrstitev drugega kriterija znanje in strokovnost po izobrazbeni strukturi
zaposlenih podobno kot prej pokaže, da večjih odstopanj med deleži zaposlenih
glede znanja in strokovnosti na obeh ravneh izobrazbene strukture ni.
Posledično ne moremo trditi, da sta izobrazbena struktura in kriterij znanje in
strokovnost povezana ( 2 = 6,149; α = 0,05; pα = 0,46).
• Skupno obravnavanje izobrazbene strukture in kriterija kvantiteta dela pokaže,
da tudi v tem primeru ne moremo govoriti o razlikovanju v deležu zaposlenih,
ki opravijo več dela glede na izobrazbeno strukturo. Z izračunom Pearsonovega
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hi-kvadrat testa ( 2 = 10,357; α = 0,05; pα = 0,035) ugotovimo, da ni statistično
dokazane značilnosti v povezavi med obravnavanima spremenljivkama in torej
ne moremo trditi, da izobrazba vpliva na kvantiteto dela zaposlenih.
• Razvrstitev kriterija delavec pokaže iniciativnost in sposobnost prilagajanja po
izobrazbeni strukturi zaposlenih pokaže, da je na obeh ravneh izobrazbene
strukture približno enak delež zaposlenih, ki so iniciativni in sposobni
prilagajanja. Zato tudi ne moremo trditi, da sta izobrazbena struktura in
kriterij iniciativnost in sposobnost prilagajanja povezani spremenljivki. To nam
potrdi tudi Pearsonov hi-kvadrat test ( 2 = 3,745; α = 0,05; pα = 0,070).
• Pregled spremenljivke odnos do dela in delovnih sredstev po izobrazbeni
strukturi pokaže, da znatnejših odstopanj ni: približno enak delež zaposlenih
ima enak odnos do dela in delovnih sredstev v obeh izobrazbenih razredih. Med
obravnavanima spremenljivkama izobrazbena struktura in odnos do dela in
delovnih sredstev ne obstaja statistično značilna povezava ( 2 = 0,199; α = 0,05;
pα = 0,769).
• Skupno obravnavanje izobrazbene strukture in uspešnost vodenja in
organiziranja pokaže, da v tem primeru ne moremo govoriti o razlikovanju v
deležu zaposlenih, ki uspešno vodijo proces dela in ga tudi organizirajo glede
na izobrazbeno strukturo. Z izračunom Pearsonovega hi-kvadrat testa ( 2 =
6,536; α = 0,05; pα = 0,163) ugotovimo, da ni statistično dokazane značilnosti v
povezavi med obravnavanima spremenljivkama.
Na podlagi dobljenih ugotovitev hipotezo 6 potrdimo.
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6 INTERPRETACIJA IN RAZPRAVA
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Zastavili smo si
cilje, ki smo jih dosegli tako v teoretičnem, kakor tudi v empiričnem delu.
Zadostitev ciljev teoretičnega dela:
- pregledali in analizirali smo literaturo s področja delovne uspešnosti
medicinskih sester, ocenjevanja ter nagrajevanja dela,
- opredelili smo delovno uspešnost v zdravstveni negi ter predstavili
opredelitve več avtorjev,
- predstavili smo teoretično podlago in opredelitve delovne uspešnosti,
ocenjevanje delovne uspešnosti ter način spremljanja le-te.
V empiričnem delu smo ciljem zadostili s pomočjo raziskave.
Ugotovili smo, da smo z raziskavo, opravljeno v Splošni bolnišnici Novo mesto,
potrdili naslednje raziskovalne hipoteze: »Zaposleni vedo, da je glavna medicinska
sestra oddelka pristojna za ocenjevanje delovne uspešnosti.«, »Obstaja pozitivna
povezava med upravljanjem uspešnosti in vedenjem zaposlenih na delovnem
mestu.«, »Izobrazbena struktura ne vpliva na izbor kriterijev.«
Zdravstvena nega predstavlja zelo kompleksno področje in je ni mogoče
obravnavati z ostalimi delovnimi področji v javnem sektorju. Delovne uspešnosti ni
mogoče meriti, ampak jo je potrebno oceniti. Za ocenjevanje uspešnosti pa
morajo biti opredeljeni kriteriji, ki pa so zaradi kompleksnosti področja dela zelo
specifični. Opredelili smo kriterije, na podlagi značilnosti in potreb zdravstvenega
sektorja, po katerih naj bi se ocenjevala delovna uspešnost zaposlenih v
zdravstveni negi in so sledeči: odnos do bolnikov, komunikativnost, vzpostavljanje
zaupanja; sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu; strokovnost na
delovnem mestu, odnos do dela in delovnih sredstev; strokovni predlogi, pobude,
iniciativnost in inovativnost; odnos do sodelavcev; kvalitetno opravljeno delo,
točnost, pravočasnost in natančnost; sposobnost reševanja konfliktov in
problemov; skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in dela samostojno in ne
potrebuje navodil, ustvarjalnost. Za področje zdravstvene nege so anketiranci kot
najpomembnejši kriterij določili:
- odnos do bolnikov, komunikativnost, vzpostavljanje zaupanja;
- strokovnost na delovnem mestu, odnos do dela in delovnih sredstev;
- kvalitetno opravljeno delo, točnost, pravočasnost in natančnost in
- odnos do sodelavcev.
Kot najmanj pomembno merilo pa so izpostavili sodelovanje v raziskovalnem in
projektnem delu ter dajanje strokovnih predlogov, pobud, iniciativnost ter
inovativnost. Pri merjenju delovne uspešnosti je potrebno vključiti tiste
dejavnike, na katere imajo zaposleni vpliv. Čim večji je vpliv posameznika na
dejavnik, tem večja je njegova motivacija ter tudi posledično požrtvovalnost. Zelo
razveseljujoč je podatek, da so zaposleni na prvo mesto postavili odnos do
bolnika, komunikativnost in vzpostavljanje zaupanja. Te vrline so tiste, ki
predstavljajo samo poslanstvo vseh medicinskih sester, saj je bolnik v središču
delovišča medicinske sestre. Po našem mnenju na zadnje mesto ne sodi dajanje
strokovnih predlogov, pobud ter sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu.
Ti dve merili predstavljata gonilno silo za doseganje in ohranjanje kvalitetnega
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dela in bi ju morali postaviti višje. Sedanji čas krize predstavlja in daje majhno
vrednost pobudam, iniciativnosti ter raziskovalnemu delu, saj je žal na prvem
mestu miselnost zaposlenih opraviti delo in oditi domov. Raziskovalno delo pa je
rezervirano za fakultete.
Ugotovili pa smo kriterije uspešnosti, ki so pomembni za medicinske sestre po
zdajšnjem sistemu ocenjevanja uspešnosti. Po kolektivni pogodbi za javne
uslužbence, zaposlene v zdravstveni negi, so določena merila za ocenjevanje
delovne uspešnosti. Najpomembnejše izmed vseh določenih meril je za naše
anketirane znanje in strokovnost, sledi kvaliteta opravljenega dela ter odnos do
dela in delovnih sredstev. Zanimiva ugotovitev pa je, da je najmanj pomemben
kriterij za ocenjevanje delovne uspešnosti kvantiteta dela. To je razveseljujoč
podatek, saj ni pomembno, da nekdo nekaj dela, ampak je potrebno tudi delo
opraviti po strokovnih smernicah, za to pa sta potrebna znanje in strokovnost.
Dejstvo pa je, da je zdravstvena nega specifična panoga, za katero bi bilo
potrebno prilagoditi in razširiti merila za ocenjevanje delovne uspešnosti v
zdravstveni negi. Kriterije ocenjevanja je potrebno dopolniti, da bodo
razumljivejši, objektivnejši in primerni za področje zdravstvene nege.
Ugotovili smo, da kar 43,8 % medicinskih sester ne pozna meril za ocenjevanje in
87,2 % jih meni, da je potrebna natančnejša opredelitev meril za področje
zdravstvene nege. Raziskava je pokazala, da merila za ocenjevanje delovne
uspešnosti bolje poznajo tisti zaposleni, ki so zaposleni v organizaciji 5 ali manj
let.
Številne raziskave so bile narejene na področju ugotavljanja in ocenjevanja
delovne uspešnosti. Večina raziskav je bila narejena na področju industrije in
proizvodnje. Obstaja majhno število raziskav s področja delovne uspešnosti v
dejavnosti zdravstva in zdravstvene nege. Raziskave kažejo, da je sistem
ocenjevanja delovne uspešnosti za medicinske sestre neučinkovit in le-te niso
zadovoljne s tem sistemom (Nikpeyma, 2014). Tudi rezultati naše ankete so
pokazali, da 77 % medicinskih sester v Sloveniji ni zadovoljnih s sistemom
ocenjevanja delovne uspešnosti. Marquis in Huston (2012) opozarjata, da je za
vzpostavitev učinkovitega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti potrebno, da se
zdravstveno osebje zaveda svojih dolžnosti ter pozna delovne standarde.
Gospodarska kriza močno vpliva na delovanje področij v javnem sektorju.
Uvajanje varčevalnih ukrepov zahteva večje razumevanje vsakega zaposlenega za
nastalo situacijo in vodstvo mora skrbeti, da v takih razmerah ohrani delovno
uspešnost in učinkovitost. V času finančno-gospodarske krize veljajo za
napredovanje določene omejitve in ukrepi varčevanja. Konec leta 2010 je stopil v
veljavo Zakon o interventnih ukrepih in leta 2013 Zakon za uravnoteženje javnih
financ, ki določata, da javni uslužbenci v letih od 2011 do 2014 ne napredujejo.
To vse skupaj pa demotivirajoče vpliva na delavce, ki nimajo več motivacije za
opravljanje dela. Več kot polovico (t. j. 55 %) anketiranih pa spremljanje
uspešnosti dodatno motivira pri delu. Prav tako Giangreco s sodelavci (2012)
poudarja, da ocenjevanje uspešnosti lahko motivira osebje in jih spodbuja k
doseganju organizacijskih ciljev. Nasprotno z rezultati naše raziskave pa Hamidi s
sodelavci (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da so rezultati ocenjevanja uspešnosti
le malo vplivali na povečanje motivacije zaposlenih. Primeren sistem ocenjevanja
bi lahko povečal motivacijo medicinskih sester za kakovostnejšo obravnavo
pacientov (Nikpeyma et al, 2014). Poleg tega so splošna politika organizacije, stil
vodenja, medosebni odnosi, delovni pogoji, plača in plačilo, položaj, varnost
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zaposlitve in profesionalni razvoj in ocenjevanje delovne uspešnosti pomembni
dejavniki pri motiviranju zaposlenih (Hamidi et al, 2009). Te dejavnike bo
potrebno v prihodnje upoštevati, saj vedno hitreje prehajamo v fazo, ko je
spremljanje uspešnosti pomembno še samo zaradi administracije. Ker pač to mora
biti opravljeno. Nekega posebnega učinka na posameznega javnega delavca nima,
če vodja vse zaposlene oceni enako – po možnosti z najvišjo oceno. Da so vsi
zadovoljni. Zato tudi samo 18,8 % anketiranih meni, da so postopki za ocenjevanje
uspešnosti pravični. 40,1 % se jih tudi strinja s trditvijo, da sistem deluje preko
poznanstev, simpatij in lobiranja, kar posledično slabo vpliva na motivacijo.
Redshawova (2008) je ugotovila, da negativna stališča medicinskih sester do
ocenjevanja uspešnosti privedejo do zmanjšanja motivacije medicinskih sester in
je vzrok slabše delovne uspešnosti. Pomembno je, da pri ocenjevanju zaposlenih
sodelujeta oba, vodja in sodelavec, da je sodelavec na primeren način seznanjen z
oceno svojega dela. Za ocenjevanje delovne uspešnosti je primernejša
kombinacija več metod ocenjevanja, vendar sta za tak način dela potrebna
ustrezno znanje in čas (Nendl, 2009). Določen vodilni negovalni kader je v
zdravstveni instituciji kot marioneta brez znanja, ki mora opravljati svojo funkcijo
po navodilu nadrejenih. Podobno ugotavlja tudi Hysong s sodelavci (2006).
Ugotovili so namreč, da je odsotnost usposobljenih vodilnih kadrov največja
slabost sistema ocenjevanja zaposlenih v bolnišnicah. Programi za usposabljanje
ocenjevanja delovne uspešnosti se morajo osredotočati na dobre metode, razvoj
spretnosti opazovanja ter večjo spretnost komuniciranja in pridobivanja informacij
(Nikpeyma et al., 2014). Največji problem pa je v miselnosti, ki je značilna za vse
neprofitne organizacije. Ne soočajo se s konkurenco, zato jim manjka spodbuda,
da bi delali bolje (Oblak & Jereb, 2008). Zdravstvene institucije imajo svoje
storitve za nujno potrebne, ker so brez konkurence. Ne zdi se jim primerno, da se
zahteva zniževanje stroškov, da je potrebno odgovarjati in upravičiti način
vodenja, porabo stroškov. Cilji so navedeni nedefinirano in nejasno, saj se jih ob
morebitnem nedoseganju razlaga po svoje. Tudi marketing se ocenjuje kot
nepotreben in neprimeren za zdravstvene institucije. Ker so same sebi dovolj. Te
težave bi lahko omilili z določenimi ukrepi, kot so: večja informiranost, več
dodatnega izobraževanja delavcev. Motivirati bi bilo potrebno zaposlene, da
predlagajo inovacije s področja načina dela in jih tudi nagraditi (Oblak & Jereb,
2008).
Zdajšnji sistem nagrajevanja predstavlja nesporno vir nezadovoljstva zaposlenih.
Velika večina zaposlenih pri nagrajevanju najprej pomisli na denar. Vendar je v
zdajšnjih gospodarskih razmerah nagrajevanje v obliki denarja zamrznjeno. Zato
je potrebno poiskati druge načine nagrajevanja, ki zaposlenim pokažejo, da
organizacija ceni njihovo delo. Zupanova (2001) ugotavlja, da velikokrat pozabimo
na ustno pohvalo, ki nič ne stane in zelo spodbuja k boljšemu delu. Tudi analiza
naše raziskave je pokazala, da kar v 54 % nadrejeni redko uporabljajo pohvale za
cilje, ki jih zaposleni dosežejo. Le 28,1 % zaposlenih je deležnih pogostih pohval.
Presenetljivo zadovoljujoč je pa podatek, da so anketirane medicinske sestre
pozitivno naravnane glede opravljanja svojega dela oz. je vedenje zaposlenih na
delovnem mestu pozitivno. 70,1 % jih je zadovoljnih s svojim delom, 73,1 % jih
uživa pri opravljanju svojega dela, 76,9 % je predanih svojemu delu. 74,1 % jih
namerava ostati na tem delovnem mestu še vsaj dve leti, saj razmere na
zaposlitvenem trgu niso naklonjene menjavi službe. Rezultati analize raziskave so
tudi pokazali negativno povezanost nagrajevanja uspešnosti z vedenjem
zaposlenih v organizaciji. Sicer ta podatek ni bil statistično pomemben, ampak
vseeno kaže na to, da denarna nagrada vpliva na boljše počutje zaposlenih in
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motivacijo pri delu. Zelo pomembno za doseganje delovne uspešnosti je, da
zaposleni čutijo pripadnost organizaciji ter da so njihova prizadevanja, trud in
dobro delo prepoznana ter priznana. Le takšno ravnanje je potrebno nagraditi –
najpogosteje nematerialna nagrada doseže večji učinek. Na takšen način lahko
zaposlenega dodatno motiviramo, kar vodi do višje storilnosti, zadovoljstva, k
dobrim poslovnim rezultatom, večji zavzetosti ter pozitivni delovni naravnanosti.
Ocenjevanje delovne uspešnosti predstavlja potreben proces za zagotavljanje
kakovostne zdravstvene oskrbe. Samo ocenjevanje prispeva po mnenju Huberja
(2006) k določitvi strokovne usposobljenosti, motiviranju zaposlenih k doseganju
višjih dosežkov, določitev napredovanja in posledično povišanje plače
posameznika. Ocena delovne uspešnosti je odvisna predvsem od postavljenih
kriterijev in meril (Oblak in Jereb, 2008).
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7 PREDLAGANE REŠITVE
Vsem zastavljenim ciljem smo s pomočjo raziskave zadostili in predlagamo
naslednje rešitve oziroma predloge.
Glavni namen ocenjevanja delovne uspešnosti je ocenitev dejanske vloge
posameznika pri doseganju delovnih standardov ter dajanje povratne informacije
o delu zaposlenemu . Zato morajo biti metode in tehnike ocenjevanja delovne
uspešnosti skrbno izbrane, prilagojene ciljem, strategiji ter poslanstvu
zdravstvene institucije. Za preprečitev pojava subjektivnosti ocenjevalca pri
ocenjevanju uspešnosti je potrebno uvesti in razviti uporabo računalniških
programov za podporo pri ocenjevanju in odločanju. Potrebno je tudi ustrezno
usposobiti kader z nedvoumnimi in jasnimi kriteriji ter merili delovne uspešnosti.
Bolnišnica mora določiti, katero metodo ocenjevanja delovne uspešnosti bo
uporabila ter definirati tehnike, s katerimi bo prišla do želenih podatkov. Pri tem
pa mora upoštevati namen, ki ga želi doseči s spremljanjem delovne uspešnosti ter
samo kulturo organizacije. Pri tem pa seveda ne sme pozabiti na ustrezno
usposabljanje ocenjevalcev, da bodo tehnike in metode pravilno znali uporabljati.
Današnji sistem nagrajevanja delovne uspešnosti vse bolj izgublja vlogo motivacije
za delo. Razlog tiči v subjektivnosti ocenjevalca, saj je ocenjevanje delovne
uspešnosti v rokah le ene osebe ter v blagem ocenjevanju. Vsi zaposleni pod eno
glavno medicinsko sestro v večini dobijo enako oceno, in sicer po možnosti
najvišjo možno oceno. Ti podatki zato niso kredibilni in se iz njih ne da razbrati
dejanske delovne uspešnosti posamezne medicinske sestre. Pomembno je, da
ocenjevanje delovne uspešnosti opravi neposredni vodja, ki najbolje pozna delo
celotnega oddelka kot tudi posameznika in je največ v neposrednem stiku z
zaposlenimi. Vodja mora biti strokoven in kar se da objektiven, saj je s sprejetjem
delovnega mesta prevzel odgovornost za opravljanje dela v manj prijetnih
situacijah, kot je to v našem primeru ocenjevanje uspešnosti. Vloga vodje je, da
zaposlenega opozori na morebitne napake z namenom, da bo le-ta delo opravljal
boljše. Razjasniti mora tudi svoja pričakovanja, ki jih goji do posameznika. Na
drugi strani pa je njegova naloga tudi, da zaposlene pohvali za dobro opravljeno
delo, motiviranje ter skrb za osebni ter karierni razvoj.
Redno izvajanje letnih razgovorov pripomore k poglobljenemu razgovoru med
glavno medicinsko sestro in osebjem o tem, kar bi utegnilo izboljšati medosebni
odnos, pogoje za delo, motiviranje zaposlenega, začrtanje ciljev za prihodnje
obdobje, podajanje povratne informacije o preteklem delu. Letni razgovor
pripomore k utrjevanju odnosa med vodjem in zaposlenim. Njegov osnovni namen
je vplivanje na povečano uspešnost bolnišnice, dodatno motivacijo zaposlenih,
ustvarjanje boljših delovnih odnosov med zaposlenimi, izboljšanje kakovosti dela,
povečanje zadovoljstva zaposlenih, dviganje ravni komunikacije. Z letnim
razgovorom vodja boljše spozna svoje sodelavce, njihov odnos do dela, pridobi
ideje, mnenja in pripombe na izboljšanje procesov in postopkov dela. Obstaja pa
bojazen, da bi zaradi pomanjkanja časa glavna medicinska sestra izvedla samo
ocenjevalni razgovor, v okviru katerega poteka tudi letni razgovor. Saj smo
ugotovili, da se v večini slovenskih zdravstvenih institucijah izvajata ocenjevalni in
letni razgovor skupaj.
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V času gospodarske krize pa imajo veliko vlogo pri ocenjevanju delovne uspešnosti
tudi nedenarne nagrade v obliki pohval in nagrad. Zaposleni morajo imeti občutek,
da so cenjeni in upoštevani. Tudi dobri medsebojni odnosi veliko pripomorejo k
pozitivnemu vzdušju na delovnem mestu ter posledično k večji uspešnosti.
Zaposleni morajo čutiti pripadnost delodajalcu ter upoštevanje njihovih delovnih
rezultatov. Te nematerialne nagrade zaposlenim pokažejo, da institucija ceni
njihovo delo.
Kriterije za ocenjevanje delovne uspešnosti bo v prihodnje potrebno opredeliti na
podlagi značilnosti in potreb zdravstvenega sektorja. Kriteriji, na podlagi katerih
se bo ugotavljala delovna uspešnost, so: odnos do bolnikov, komunikativnost,
vzpostavljanje zaupanja, strokovnost na delovnem mestu, odnos do dela in
delovnih sredstev. Ugotavljamo, da imajo vsi ti našteti kriteriji skupen
imenovalec. In to je bolnik. Zaradi njega smo medicinske sestre tukaj in zdaj. In ti
kriteriji se morajo v prvi vrsti ocenjevati. Zdajšnji sistem ocenjevanja se mora
nujno prilagoditi in hkrati posodabljati glede na potrebe in značilnosti zdravstvene
nege.
Potrebno bo tudi seznaniti medicinske sestre z merili za ocenjevanje. Bodisi ob
nastopu službe in tudi periodično. Vodja mora biti tisti, ki bo na ustrezen način
spodbudil svoje podrejene k večji delovni uspešnosti, hkrati pa tudi tisti, ki bo
opozoril na morebitne pomanjkljivosti oz. področja, kjer delovna uspešnost šepa.
Nepoznavanje meril vodi k avtomatiziranosti opravljanja dela in ne k
individualnemu pristopu obravnave vsakega posameznega pacienta. V trenutnem
sistemu zdravstvene nege je v veliki meri prisotno mišljenje: »Pridem, oddelam in
grem«. Tukaj je zelo pomemben vodja, ki spodbuja svoje podrejene k odličnem
opravljanju dela ter k dobremu delovnemu vzdušju na posameznem delovišču.
Medicinske sestre je potrebno opozarjati na njihove dolžnosti in obveznosti, ki jih
imajo na delovnem mestu, ter jih seznaniti z delovnimi standardi. Potrebno je
ugotoviti, zakaj so medicinske sestre nezadovoljne s sistemom ocenjevanja. Na
podlagi ugotovitev pa izdelati akcijski načrt za odpravo vzrokov. Predvsem pa je
potrebno motivirati zaposlene za opravljanje dela in odpraviti avtomatizacijo
ocenjevanja, kjer so vsi delavci ocenjeni enako, ne glede na vložen trud in
opravljeno delo. Potrebno je pristopiti k individualnem pristopu ocenjevanja in
vpeljavi letnih razgovorov.
Potrebno je uvesti programe za usposabljanje vodilnih kadrov. Vodilni kadri
morajo pri ocenjevanju delovne uspešnosti poznati in uporabiti različne metode in
tehnike ocenjevanja delovne uspešnosti. S tem se bo mogoče izogniti ocenjevanju
po načelu simpatije oziroma antipatije. S tem bodo nagrajene, tako nedenarno
kot denarno, najuspešnejše medicinske sestre, ki svoje delo opravljajo »z dušo in
srcem«.
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8 ZAKLJUČEK
Na osnovi teoretičnega proučevanja delovne uspešnosti medicinskih sester ter na
osnovi empiričnih rezultatov smo prišli v skladu s postavljenimi cilji in nalogami do
naslednjih zaključkov, ki jih utemeljujemo v našem delu.
Ocenjevanje delovne uspešnosti je proces ugotavljanja, kako dobro zaposleni
opravljajo svoje dolžnosti in naloge v določenem časovnem obdobju. Ta proces
vključuje ocenjevanje potreb in postavljanje ciljev, ocenjevanje napredka in
ocenjevanje uspešnosti. Za dosego namena ocenjevanja uspešnosti morata biti
tako organizacijski kontekst in sistem ocenjevanja primerna. Dejansko pa ima
ocenjena delovna uspešnost le malo skupnega z njegovo dejansko delovno
uspešnostjo. Vodje ponavadi raje svoje delavce nagrajujejo kot pa kaznujejo, zato
je potrebno v javne zdravstvene institucije uvesti pravičen in uspešen sistem
ocenjevanja in nagrajevanja. Potrebno je identificirati in določiti merila, ki
morajo biti enaka za vse zaposlene v organizaciji.
Analiza v naši raziskavi je pokazala, da medicinske sestre niso zadovoljne z
zdajšnjim sistemom nagrajevanja in ocenjevanja delovne uspešnosti. Potrebno je
določiti in natančneje opredeliti posamezna merila – tako kvantitativna in
kvalitativna za ocenjevanje redne delovne uspešnosti za področje zdravstvene
nege. Področje zdravstvene nege je zelo specifično, zato bi bilo potrebno
sistematično določiti področja in merila, ki bi prišla v poštev pri ocenjevanju.
Zadovoljstvo zaposlenih poleg zadovoljstva pacientov predstavlja pomemben
element kakovostne zdravstvene obravnave. Pomemben element zadovoljstva
zaposlenih pa predstavljajo ustrezni delovni pogoji, ustrezno plačilo za opravljeno
delu, občutek varnosti, sprejetosti in cenjenosti. Analiza raziskave je pokazala, da
so medicinske sestre zaenkrat na delovnem mestu zadovoljne, saj jih je več kot 70
% zadovoljnih s svojim delom, uživajo pri opravljanju svojega dela in so predane
svojemu delu. Zaposleni morajo svoje delovne zmožnosti čim bolje uporabiti pri
izvajanju delovnih nalog za doseganje postavljenih skupnih ciljev. Pri tem pa
predstavlja ključno vlogo tudi vodja, ki mora znati organizirati delo in zaposlene
motivirati, voditi k uresničevanju skupne vizije ter spodbuditi k čim boljšim
rezultatom. Vodja mora prepoznati dobre lastnosti zaposlenega in mu bo na
podlagi le tega dodelil takšno delovno mesto in vlogo, da bo te prednosti lahko
izkoristil. Na tak način bo povečal njegovo delovno uspešnost, hkrati pa mu bo
pomagal, da bo ob morebitni ugotovljeni neuspešnosti deležen dodatnega
usposabljanja in bo tako razvijal zmožnosti, ki so potrebne za dobro in uspešno
delo.
Posameznik v organizaciji je tisti, ki v veliki meri prispeva k uspešnosti
zdravstvene organizacije. Zdravstvena organizacija pa mora imeti korist od
posameznika, ki se pokaže v razvoju in doseganju zastavljenih ciljev. Takšno
vzajemno delovanje predstavlja temeljni pogoj za dolgoročno uspešnost obeh;
tako posameznika kot zdravstvene organizacije. Osnovni pogoj pri vsem tem pa
predstavlja miselnost, da če želimo biti uspešni, moramo napake jemati kot
priložnost za izboljšave, uspešnost pa ceniti ter tudi ustrezno nagraditi.
Organizacija mora težiti k nenehnemu izboljševanju ter prilagajanju okolja, da
bodo njene storitve še bolj kakovostne in strokovne. Njen glavni kapital pa
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predstavljajo zaposleni, njihova znanja, sposobnosti, vrednote, kvalitete, ki so
ključnega pomena za uspešno organizacijo in zato mora ves trud vlagati vanj.
Z raziskavo smo identificirali merila delovne uspešnosti, zadovoljstvo zaposlenih s
sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti ter njeno upravljanje in vedenje
zaposlenih v organizaciji. Z rezultati smo odgovorili na nekatera vprašanja, ki se
tičejo sistema ocenjevanja delovne uspešnosti na področju zdravstvene nege.
Delovna uspešnost predstavlja pomembno področje, saj je od tega odvisna tudi
uspešnost organizacije. Delovni uspešnosti v zdravstveni negi je v prihodnje
potrebno nameniti več pozornosti, saj v nekaterih zdravstvenih organizacijah
obstaja ocenjevanje le na papirju in je ocena predvsem subjektivna na podlagi
všečnosti zaposlenega vodji.
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PRILOGE
Priloga 1: Sklep odobritve opravljanja raziskave v izbrani instituciji
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Priloga 2: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Pred Vami je anketni vprašalnik, sestavljen za potrebe raziskovalnega dela moje magistrske naloge z
naslovomMerila uspešnosti za medicinske sestre v Sloveniji. Anketni vprašalnik je anonimen, dobljeni podatki pa
bodo namenjeni izključno za izdelavo magistrske naloge.
Prosim Vas, da na zastavljena vprašanja odgovarjate iskreno, saj bom le tako lahko dobila točne in uporabne
podatke.
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje.

Z lepimi pozdravi!
Dragica Pavkovič

1. Spol

2. Letnica vašega rojstva (vpišite) :

(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Ženski
2. Moški
3. Kakšna je vaša izobrazba?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom in ustrezno dopišite.)

1. Srednješolska
2. Višješolska
3. Visokošolska strokovna
4. Univerzitetna (napišite, katera)
.
5. Specializacija (prosimo, navedite področje)
.
6. Magisterij
7. Doktorat

4. Vaša dopolnjena delovna doba v letih na sedanjem delovnem mestu (vpišite) :

5. Vaša skupna delovna doba v letih (vpišite) :
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6. Ali ste na splošno zadovoljni s sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti v javnem
sektorju?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
7. Ali poznate kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti na vašem oddelku (Označite
številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
8. Kdo po Vašem mnenju ocenjuje delovno uspešnost posameznika
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Timska medicinska sestra
2. Namestnica glavne medicinske sestre
3. Glavna medicinska sestra oddelka
4. Predstojnik oddelka
9. Ali nadrejeni uporablja pohvale za cilje, ki jih dosežete?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Vedno
2. Pogosto
3. Redko
4. Nikoli
10. Ali Vas spremljanje uspešnosti dodatno motivira pri delu (Označite številko pred
ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
3. Občasno

.

11. Ali od vodje dobite dovolj jasne informacije o Vaši ocenjeni uspešnosti?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
12. Ali bi bilo treba po vašem mnenju natančneje opredeliti posamezne kriterije za
ocenjevanje redne delovne uspešnosti za področje zdravstvene nege ?(Označite številko
pred ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
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13. Kako pomembni so po Vašem mnenju naslednji kriteriji iz naslova ocenjevanja
redne delovne uspešnosti za javne uslužbence zaposlene v zdravstveni negi (92. člen
KPZN)
(S številko od 1 do 5 ocenite ustreznost posamezne ga kriterija za ocenjevanje redne
delovne uspešnosti pri čemer 1 pomeni »ni pomembno« in 3 »zelo pomembno«.)

1. Kvaliteta dela

1

2

3

2. Znanje in strokovnost

1

2

3

4. Kvantiteta dela

1

2

3

3. Iniciativnost in sposobnost prilagajanja

1

2

3

5. odnos do dela in delovnih sredstev

1

2

3

6. Uspešnost vodenja in organiziranja

1

2

3

14. V 30. člen KPJS je določeno, da se postopek ugotavljanja doseganja kriterijev
za določitev dela plače za redno delovno uspešnost izvede mesečno, trimesečno ali
dvakrat letno. Katero ocenjevalno obdobje redne delovne uspešnosti je po vašem
mnenju najprimernejše?
(obkroţite)
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

a) mesečno
b) trimesečno
c) dvakrat letno
15. Na kakšen način naj bi po vašem mnenju vodja spremljal delo posameznega
javnega uslužbenca? (Prosim dopišite..)

16. Našteta so merila za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih zdravstvenih
uslužbencev. Prosim razvrstite jih s številkami od 1 do 9 glede na pomembnost. Številke
naj se ne ponavljajo.
(V kvadratke vpišite številke od 1 do 9, kjer 1 pomeni, da je za Vas najpomembnejše merilo,
9 pa najmanj pomembno)

1. Odnos do bolnikov, komunikativnost, vzpostavljanje zaupanja
2. Sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu

3. Strokovnost na delovnem mestu, odnos do dela in delovnih sredstev
4. Strokovni predlogi, pobude, iniciativnost in inovativnost
5. Odnos do sodelavcev
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6. Kvalitetno opravljeno delo, točnost, pravočasnost in natančnost
7. Sposobnost reševanja konfliktov in problemov
8. Skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje
9. Dela samostojno in ne potrebuje navodil, ustvarjalnost
10. Drugo (prosimo, navedite):

17. Kakšen način nagrajevanja se Vam zdo pravičnejši?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Nagrajevanje po izobrazbi
2. Nagrajevanje po delovni uspešnosti
3. Nagrajevanje po delovnih izkušnjah
18. Ali ste zadovoljni s sistemom nagrajevanja delovne uspešnosti?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Da
2. Ne
19. Za vsako trditev označite, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvijo, ki se
nanaša na upravljanje uspešnosti in vedenjem zaposlenih.
(V kvadratkih označite vrednosti pri čemer številke pomenijo naslednje: 1 – popolnoma se ne
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne morem reči niti da se ne strinjam niti da se strinjam, 4 –
strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam)

1. Ocena delovne uspešnosti odraža dejansko
delovno uspešnost zaposlenega

1

2

3

4

5

2. Vsi zaposleni imajo enake možnosti
napredovanja

1

2

3

4

5

3. Sistem deluje prek poznanstev, simpatij in
lobiranja, kar slabo vpliva na motivacijo

1

2

3

4

5

4. Dobro sem obveščen o rezultatih svojega dela

1

2

3

4

5

5. Deležen/a sem dodatnih nagrad za uspešnost

1

2

3

4

5

6. Vsako leto prejmem uradno povratno
informacijo o svoji uspešnosti

1

2

3

4

5

7. Opravljeno delo je ocenjeno na podlagi
strokovnosti in ne na podlagi iskanja napak

1

2

3

4

5

8. Pri ugotovljeni neuspešnosti sem deležen/a
dodatnega usposabljanja

1

2

3

4

5
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9. Postopki za ocenjevanje uspešnosti so pravični

1

2

3

4

5

10. Zadovoljen sem s svojim delom

1

2

3

4

5

11. Uživam v opravljanju svojega dela

1

2

3

4

5

12. Zelo sem predan/a svojemu delu

1

2

3

4

5

13. Nameravam delati na tem delovnem mestu še
vsaj dve leti

1

2

3

4

5

14. V roku 5 let se nameravam upokojiti

1

2

3

4

5

20. Kakšni so vaši načrti glede kariere naslednjih 5 let?
(Označite številko pred ustreznim odgovorom.)

1. Udeležba pri izobraževanje mladih ljudi
2. Pridobiti višjo stopnjo izobrazbe
3. Se izpopolnjevati z različnimi seminarji
4. Izboljšati delo, ki ga opravljam
5. Zamenjati organizacijo
6. Se upokojiti
7. Drugo (prosimo, navedite):
.

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!
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