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POSLOVNA USPEŠNOST V 
NEPREDVIDLJIVEM POSLOVNEM OKOLJU 
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JE USPEŠNOST PODJETJA LE POSLEDICA 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV? 
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SISTEM OCENJEVANJA DELOVNE 
USPEŠNOSTI IN NAGRAJEVANJA KOT 
NAJUČINKOVITEJŠE ORODJE VODENJA 

NADPOVPREČNI 
+ 48% 

PODPOVPREČNI 
-48% 

POVPREČNI 

16% 16% 68% 



KAJ TOREJ MOTIVIRA ZAPOSLENE? 

•  Moderna, 
•  spodbudna 

organizacijska 
kultura 

•  motivirajo, 
•  razvijajo 

zaposlene 

Učinkoviti 
vodje •  Uravnotežen, 

•  fleksibilen 

sistem 
nagrajevanja 
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MODERNA ORGANIZACIJSKA KULTURA 

1.  Stili vodenja in kultura sta ključna dejavnika 
dolgoročnih finančnih rezultatov in 
prilagodljivosti podjetja. 

2.  Podjetja, ki svojo sposobnost prilagajanja krepijo  
s specifičnimi praksami vodenja in kulture, so 
precej bolj uspešna kot podjetja, ki tega ne počno. 

Vir: 2005 Study Results: Leadership Practices, Adaptive 
Corporate Culture, and Company Financial Performance   
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ORGANIZACIJSKA KULTURA: KLJUČNE 
UGOTOVITVE 
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1.  Konsistentna uporaba praks transformacijskega 
vodenja 

2. Vodenje skozi spremembe (“change management”) 
3. Visoka stopnja prilagodljivosti 



UČINKOVITI VODJE 

¢  Vodja ni več nadzornik, ampak motivator. 
¢  Vodja skrbi za razvoj zaposlenih. 
¢  6 ključnih kompetenc transformacijskega vodja: 

�  Vključevanje zaposlenih v odločanje, 
�  Vizionarstvo, navduševanje 
�  Biti vzor zaposlenim 
�  Osmišljanje, 
�  Spodbujanje različnih mnenj, 
�  Postavljanje izzivov. 
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SISTEM NAGRAJEVANJA: 6 ZLATIH PRAVIL 

1.  Ne uporabljajte receptov od drugod: sestavite 
lasten sistem nagrajevanja, ki vas ločuje od drugih, 
podobnih podjetij. 

2.  Vključite zaposlene v nastanek ali prenovo 
sistema. 

3.  Poskrbite tudi za “zlato sredino”. 
4.  Sistem naj bo transparenten, fleksibilen in 

uravnotežen.  
5.  Usposobite vodje za učinkovito izvedbo. 
6.  Dobro skomunicirajte sistem z zaposlenimi. 
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URAVNOTEŽEN SISTEM NAGRAJEVANJA 

Ø  upošteva individualna pričakovanja zaposlenih,  
Ø  predvideva vodje, ki so usposobljeni za 

prepoznavanje teh različnih pričakovanj, 
Ø  omogoča jasen okvir pričakovanj organizacije in 

vodij od sodelavcev in 
Ø  je obenem dovolj fleksibilen, da se lahko prilagaja 

razmeram na nestabilnem trgu. 
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TRIJE STEBRI URAVNOTEŽENEGA SISTEMA 
NAGRAJEVANJA 
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MODEL KOMPETENC  
      

¢  Metoda kadrovskega menedžmenta, ki izhaja iz vedenj, 
veščin in lastnosti zaposlenega, ki so pomembne za 
opravljanje dela glede na zahtevani standard. 

¢  Kompetenca je opis veščin, lastnosti in/ali vedenj 
¢  Kompetenčni profil je set kompetenc, potrebnih za 

dobro opravljanje dela 
 
L Precej kompleksna metoda v fazi izdelave 
J Zniža subjektivnost ocenjevanja vedenja, veščin 



DEFINICIJA KOMPETENCE 
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DEFINICIJA KOMPETENCE	  

Ø  Lastnosti, znanja in zmožnosti, ki posamezniku omogočajo 

uspešno in učinkovito opravljanje dela glede na zahteve DM. 

Ø  Kombinacija strokovne usposobljenosti (= izobrazba, delovne 

izkušnje, strokovna usposobljenost) in primernosti. 

Ø   V najširšem pomenu besede obsegajo kombinacijo: 

Ø  znanja,  

Ø  veščin, 

Ø  pristopa/odnosa (osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, 

samopodobo in vrednote).  
14 



ZAKAJ NATANČNO DEFINIRATI 
KOMPETENCE? 

Zamislite si STOL. 

w
w

w
.vas-partner.si 





ZAKAJ NATANČNO DEFINIRATI 
KOMPETENCE? 

Je vaš stol podoben kateremu od teh? 
 
S kompetencami natančno opredelimo pričakovanja: 

kot bi natančneje opisali stol, predno ste si ga 
zamislili. 
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KOMPETENČNI PROFIL 
Ø  V kompetenčnem profilu DM opredelimo kombinacijo 

znanja, veščin, osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki so 
ključne za uspeh na posameznem DM 

Ø  Kompetenčni profil delovnega mesta zajema: 
Ø  seznam ključnih kompetenc delovnega mesta, 
Ø  opis ključnih kompetenc delovnega mesta, 
Ø  ocena zahtevane razvitosti (pomembnosti) posamezne 

kompetence na nekem delovnem mestu.  
Ø  Ravni kompetenčnih profilov: 

¢ splošni kompetenčni profil za posamezno skupino delovnih 
mest (npr. splošni kompetenčni profil za vodje), 

¢ kompetenčni profil za specifično delovno mesto.  



UPORABNOST MODELA KOMPETENC  
       

�  Zaposlovanje, 
�  Razvoj in usposabljanje, 
�  Načrtovanje izobraževanj in usposabljanj na ravni 

posameznika, skupine, organizacije, 
�  Ocenjevanje delovne uspešnosti, 
�  Upravljanje karier zaposlenih, 
�  Identificiranje standardov uspešnosti. 



MODEL KOMPETENC V SISTEMU 
NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI 

¢  Kompetence so protiutež v rezultate usmerjenemu 
stebru ciljnega vodenja: pogosto namreč ni dovolj le 
doseganje rezultatov, ampak je pomemben tudi 
način, na katere ga dosežemo.  

¢  Omogočajo stabilnost sistema, saj se kompetence 
navadno ne spreminjajo tako hitro kot se lahko 
spreminja doseganje ciljev. 

¢  Omogoča, da se ukvarjamo z vsemi 
zaposlenimi, ne le z najboljšimi. 

¢  Določimo jasne standarde želenih/zahtevanih 
vedenj v organizaciji. 
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KORAKI VPELJAVE KOMPETENČNIH 
PROFILOV  

      

1.  Definirati organizacijsko kulturo: trenutno in želeno 
2.  Definirati ključne delovne aktivnosti in odgovornosti 
3.  Definirati tehnične in vedenjske kompetence za 

posamezno delovno mesto ali skupine delovnih mest 
4.  Izdelati lestvico indikatorjev vedenja za posamezno 

kompetenco 



KORAKI VPELJAVE KOMPETENČNIH 
PROFILOV  

      

5.  Izdelati kompetenčne profile za posamezno delovno 
mesto ali skupine delovnih mest 

6.  Razvrstiti kompetence glede na pomembnost in 
določiti zahtevano stopnjo razvitosti posamezne 
kompetence 

7.  Oceniti zaposlenega glede na zahtevane kompetence 



KOMPETENČNI PROFILI: PRIMER OPISA 
KOMPETENCE  

      



KOMPETENČNI PROFILI: PRIMER 
KOMPETENČNEGA PROFILA 

      



PRIMER KOMPETENCE 
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¢  Pozna prometne predpise, 
¢  Zna upravljati vozilo, 
¢  Iznajdljiv v novih nepredvidenih situacijah. 

¢  Ima dobre reflekse, 
¢  Zna popraviti manjše 

poškodbe vozila, 
¢  Ve, kdaj sme voziti 

hitreje, kot je predpisano. 

DOBER VOZNIK DOBRA VOZNICA 

DOBER VOZNIK / VOZNICA 

o  Je prijazen in strpen do 
drugih udeležencev v 
prometu, 
o  Upošteva prometne 
predpise in omejitve 
hitrosti. 


