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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

Redni letni razgovor je poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati 

njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in uspešnost sodelavca. Je pregled preteklosti, sedanjosti in načrtov za 

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

 

Redni letni razgovor je v naprej dogovorjeno in planirano srečanje, na katerem si vodja in sodelavec v miru razložita 

svoja razmišljanja o sodelavčevem preteklem in sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju 

in osebnem razvoju, predvidenih ali željenih spremembah in drugih stvareh, ki so pomembne za oba in vplivajo na 

sodelavčevo uspešnost pri delu. Hkrati pa se pogovorita tudi o pričakovanjih, ki jih ima vodja glede sodelavčevega dela 

in njegovega ravnanja ter o sodelavčevi vlogi, ki jo vidi vodja. 

 

Sodelavec vodji predstavi:  

- svoja občutja, opažanja razmišljanja in ideje v zvezi s svojim preteklim delom in tekočimi nalogami, 

- pretekle dosežke in vzroke za rezultate,  

- uporabljene delovne metode,  

- predloge za izboljšanje pogojev in organizacije dela  

- načrte, želje, želen razvoj in zamišljeno delovno kariero.  
 

Vodja sodelavcu predstavi, ugotovi:  

- vlogo, strategijo, cilje in naloge službe, ki jo vodi.  

- kako sodelavec vidi svojo vlogo in svoje mesto v zavodu,  

- kako sodelavec razmišlja o organiziranosti in o delu, ki ga opravlja,  

- kakšni so njegovi načrti za prihodnost,  

- kako se počuti v delovnem okolju,  

- pomembne stvari iz njegovega zasebnega življenja in iz osebnih načrtov, ki vplivajo na njegove delovne 

rezultate in na odločitve v zvezi z delom. 
 

Sodelavec z vodjo usklajuje:  

- svoje delovne cilje in prioritete,  

- želje po izobraževanju, 

- možnosti napredovanja.  
 

Vodja s sodelavcem uskladi:  

- njegove deloven cilje in prioritete,  

- potrebe po izobraževanju,  

- možnosti napredovanja.  

Vodja in sodelavec se v razgovoru poglobita v njun odnos. Razmišljata in si izmenjavata mnenje in informacije o tem, 

kako se sodelavec v družbi počuti, kakšna je njegova vloga, kaj si želi, kaj bi rad izboljšal, kaj se od njega v prihodnje 

pričakuje in na kaj lahko glede možnosti delovnega procesa in v skladu s cilji, poslovno strategijo in poslanstvom zavoda 

računa.  

 

Za redni letni razgovor si vodja in njegov sodelavec rezervirata del delovnega časa določenega dne v letu, da se povsem 

posvetita drug drugemu. Njuno srečanje ima v tem času absolutno prednost. Je oblika medsebojne komunikacije, je znak 

pozornosti do sodelavca in priznanje za njegov prispevek okolju, v katerem dela. Je enkratna priložnost, da se vodja in 

njegov sodelavec zbližata kot človeka, da si povesta stvari, o katerih se v vsakdanji naglici ne pogovarjata, da se bolje 

spoznata. Tako postane njun odnos bolj človeški, med njima se razvije zaupanje in sproščeno sodelovanje. Tak odnos 

daje sodelavcu nov zagon in energijo za opravljanje prihodnjih nalog, saj so mu po razgovoru jasni tako njegova vloga 

kot cilji, ki naj bi jih v prihodnjem obdobju dosegel. 
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Kakovostno opravljen razgovor ima tudi motivacijsko moč - delavca spodbudi k njegovemu razvoju, utrdi mu 

samozavest, poveča mu občutek, da je za zavod kjer je zaposlen, pomemben ter potrdi spoznanje, da je dobrodošel in 

spoštovan član kolektiva. Razgovor ni namenjen kritiziranju sodelavčevega dela, njegovega obnašanja ali pogojev, v 

katerih dela. Razgovor je osnova za določitev delavčevih globalnih ciljev, s katerimi naj bi kar najbolje prispeval k 

poslovnim rezultatom in poslanstvu zavoda.  

 

NAMEN REDNIH LETNIH RAZGOVOROV:  
 

- izboljšati kakovost dela in dvigniti delovno uspešnosti zaposlenih, dvigniti raven komuniciranja ter izboljšati 

zadovoljstvo zaposlenih, medsebojne odnose in povečati lojalnost zaposlenih ter povečati uspešnost poslovanja, 

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

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

- izboljšati pretok informacij, 

- sodelavcem povedati kako jih vodje vidimo, katere so po našem mnenju njihove dobre strani, kje imajo še rezerve, 

ki bi jih kazalo bolje izkoristiti, 

- doseči, da bi bili naši sodelavci še bolj samostojni, odgovorni in iniciativni pri opravljanju prioritetnih nalog, 

- z rednimi letnimi razgovori naj bi vodje bolje spoznali svoje sodelavce, zaradi česar jih bodo lažje vodili in 

usmerjali,  

- lažje in boljše izvajanje kadrovske politike.  

 

 

KORISTI REDNIH LETNIH RAZGOVOROV:  
 

Delavec: čuti se priznanega, bolje spozna svojo vlogo, ve kaj se od njega pričakuje in ve kaj lahko v tem okolju pričakuje 

v prihodnje sam.  
 

Vodja: redni letni razgovor je zanj orodje vodenja, svoje sodelavce bolje spozna, ker ugotovi njihove želje in 

pričakovanja, poglede, sodelavcem posreduje informacije, ki jim pomagajo, da razvijejo svoje sposobnosti in 

samostojnost, vodja pridobi boljši pregled nad zmogljivostmi v svoji službi.  
 

Sodelavci postajajo bolj samostojni, imajo več idej, so bolj motivirani, ker poznajo svojo vlogo in vedo kaj se od njih 

pričakuje in v katero smer naj se razvijajo. Ker dobijo pregled nad rezultati svoje skupine in bolje spoznajo njene cilje 

in smernice razvoja, se povečajo tudi njihova prizadevanja za doseganje skupnih ciljev in rezultatov.  
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