
Primer lestvice  360o vprašalnika 
 
Pri izpolnjevanju vprašalnika uporabljajte naslednjo lestvico, kjer posamezne številčne vrednosti v oklepaju pomenijo le v kolikšni meri analizirana oseba dejansko 
v praksi uporablja opisano vedenje: 
 
(1) = Nikoli (to sploh ni on/a!) 
(2) = Občasno, v manjši meri (niti ne, mogoče včasih) 
(3) = Pravzaprav niti da, niti ne(težko bi se odločil/a) 
(4) = Pogosto, v večji meri(ja, kar pogosto!) 
(5) = Vedno(da, to je res on/a!) 
 
V skladu s tem kako vi vidite to osebo, obkrožite ustrezen odgovor! Nihče nima enako dobro razvitih vseh veščin, zato uporabljajte celotno lestvico, ki vam je 
na razpolago. Pomnite 1 =  Nikoli, 5 = Vedno. 
 

V kolikšni meri  ta oseba pri vsakodnevnem delu v praksi dobro: Nikoli Občasno Niti da,  
niti ne Pogosto Vedno 

1. Organizira, planira in koordinira delo in druge  aktivnosti. 1 2 3 4 5 
2. Sodelavcem natančno pojasni, kaj od njih pričakuje. 1 2 3 4 5 
3. Vzpostavlja dialog in dobre medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 
4. Komunicira strategijo, vrednote, cilje  in vizijo . 1 2 3 4 5 
5. Ne okleva pri reševanju konfliktov in nasprotij. 1 2 3 4 5 
6. Sodeluje z drugimi službami in oddelki. 1 2 3 4 5 
7. Skrbi za to, da se delo opravi pravočasno. 1 2 3 4 5 
8. ….. 1 2 3 4 5 
9. ….. 1 2 3 4 5 

  



Primer 360o vprašalnika za ključne delovne kompetence∗∗∗∗ 
 
 
Na lestvici od 1 do 5, ocenite delovni potencial zaposlenega, tako da obkrožite pripadajočo število. 
Vkolikor se sposobnost na  zaposlenega ne nanaša jo prečrtajte, prav tako pa lahko posamezno 
sposobnost (kompetenco) za katero menite, da je ključnega pomena pri opravljanju dela zaposlenega 
tudi sami dodate. 
 

1 2 3 4 5 

Zaposleni te 
sposobnosti nima 

Zaposleni ima to 
sposobnost 
razvito pod 
pričakovanji 

Zaposleni ima to 
sposobnost 

razvito v skladu s 
pričakovanji 

Zaposleni ima to 
sposobnost 

nadpovprečno 
razvito in presega 

pričakovanja 

Zaposleni ima to 
sposobnost 

odlično razvito in 
zelo presega 
pričakovanja 

 
 

1 2 

Ključne delovne kompetence Ocena 

1. Komuniciranje - Besedno jasno komunicira ideje. Ideje tudi jasno zapiše. Poroča pravočasno in 
točno. Skrbi za informiranost drugih. Spodbuja in uporablja odkrito komunikacijo. Daje točne in 
usklajene informacije ali navodila. Uporablja primerna komunikacijska orodja. 

1       2 
3 

4       5 
2. Sposobnost odločanja in presoje - Odloča se dobro in pravočasno. Ne okleva pri odločitvah. 

Uporablja sistematičen in analitičen pristop. Sprejema dobre odločitve tudi pod pritiskom. Išče 
konsenz vpletenih. Sprejema tudi nepopularne ukrepe, ko je neizogibno. Upošteva kakšne so 
lahko posledice odločitev. Uporablja dobre izkušnje iz preteklosti. Vidi “veliko sliko”.  

1       2 
3 

4       5 

3. Vodenje in ravnanje z ljudmi - Spodbuja in motivira zaposlene. Definira naloge in odgovornosti. 
Modro in učinkovito delegira. Vzdržuje dobro, zabavno in izzivno delovno okolje. Nagrajuje 
posamično kot skupinsko delo in doežke. Razvija sodelovanje na vseh ravneh. 

1       2 
3 

4       5 
4. Vodenje projektov - Postavlja jasne merljive cilje in mejnike. Določa sistem dela in procese. 

Opredeli vloge in pristojnosti ter odgovornost. Definira potrebne vire. Koordinira procese čez celo 
organizacijo. Spremlja projekt in določa korektivne akcije. Vodi več projektov hkrati. 

1       2 
3 

4       5 
5. Medosebne veščine - Sposoben reševati konflikte. Posluša. Daje povratne informacije in 

konstruktivno kritizira. Gradi tudi neformalne odnose za doseganje ciljev. Je prilagodljiv in odprte 
glave. Dober pogajalec. 

1       2 
3 

4       5 

6. ……………………….. 
1       2 

3 
4       5 

7. Dodatno: opredeli vodja -  
 
 

1       2 
3 

4       5 
 
 

                                                      
∗ Kompetence so vse sposobnosti in zmožnosti potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito opravi določeno delo ali vlogo.    
  Obsegajo znanja, veščine, spretnosti, motive, osebnostne lastnosti, vrednote, odnos, prepričanja. 


