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Ocenjevanje vodstvenih kompetenc in veščin po metodi 360 stopinj 
 

Namen sistema CheckPoint 360° je prepoznati vodenje na način, kot ga vidijo določeni 
posamezniki, ki imajo priložnost opazovati vodjo v delovnem okolju. To dosežemo tako, da 
vodjo ocenijo različne skupine opazovalcev: vodja (samoocena), ndrejeni, podrejeni in sodelavci 
na istem nivoju. Pridobljene informacije so anonimne za vse ocenjevalce, razen za vas in 
nadrejene. Anonimnost zbiranja informacij omogoča, da pridobimo, kar se da objektivne 
informacije. 
 
 
 

1. NAROČNIK DOLOČI VODJO IN OCENJEVALCE: 

- vodja (samoocena) 

- nadrejeni (1-2) 

- sodelavci na istem nivoju (3-5) - anonimno 

- podrejeni (3-5) - anonimno 

 

2. REŠEVANJE: 
- ocenjevanje poteka preko spletne aplikacije 

(sodelujoči potrebujejo: računalnik + internet) 

- vsi odgvorijo na 70 vprašanj vezanih na vedenja 

vodje 

- trajanje reševanja 15 – 30 min na osebo 

 

3. POROČILA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV: 
- Poročilo za vodstvo + Pripomoček za coaching in vodenje 

- Individualno poročilo + Pripomoček za individualni razvojni načrt 

- Interpretacija rezultatov (1ura/vodjo) 

 

4. PONOVITEV OCENJEVANJA (čez cca 1 leto): 

- primerjalno poročilo za istega vodjo 

 
 

Pogoj za ocenjevanje s CP360°: 
- vodja mora imeti minimalno tri sodelavce na istem nivoju ali minimalno 3 

podrejene 
- vodja  je zaposlen na vodstveni poziciji (v istem podjetju) minimalno pol leta 
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Kaj merimo s CheckPoint 360° 

 
Vprašalnik zajema 70 vedenjskih trditev, ki natančno ocenjujejo 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc, 
ki so razdeljene na 18 veščin. Vsak ocenjevalec z vrednotenjem teh 70 vedenjskih trditev opiše lastno 
izkušnjo, ki jo je pridobil z opazovanjem vodje. 
 
Vsaka od 70 postavk CheckPointa je ovrednotena z 6-stopenjsko lestvico. Vrednotenje temelji na 
oceni, koliko časa vodja izkazuje posamezno vedenje. 

 
 
 
Z orodjem CP360°merimo 8 glavnih vodstvenih kompetenc , ki so razdeljene na 18 veščin: 

 
KOMUNIKACIJA 
1. Posluša druge 
2. Obdeluje in posreduje informacije 
3. Učinkovito komunicira 
 

REŠEVANJE NALOG 
11. Dela učinkovito 
12. Dela kompetentno 
 

VODENJE 
4. Vliva zaupanje 
5. Usmerja delo 
6. Delegira odgovornosti 
 

PRODUKTIVNOST 
13. Prevzema iniciativo 
14. Dosega rezultate 
 

PRILAGODLJIVOST 
7. Prilagaja se razmeram 
8. Ustvarjalno razmišlja 
 

RAZVOJ DRUGIH 
15. Podpira talente 
16. Uspešno motivira 
 

MEDOSEBNI ODNOSI 
9. Gradi medosebne odnose 
10. Prispeva k timskemu uspehu 
 

OSEBNI RAZVOJ 
17. Izkazuje zavezanost 
18. Teži k napredku 
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Poročila 

Orodje nudi svojim uporabnikom poglobljena in uporabna poročila o rezultatih ocenjevanj: 
 
– Poročilo za vodstvo in Pripomoček za coaching in vodenje 
– Osebno poročilo za vodjo in Pripomoček za individualni razvojni načrt 
– Poročilo o vodstveni karizmi  
– Poročilo – primerjava dveh zaporednih ocenjevanj 
 

 
Povratna informacija je podana po naslednjih sklopih: 
 
Analiza vodstvenih kompetenc: Prikazuje rezultate za 8 univerzalnih vodstvenih 
kompetenc tako, da se ocena vodje primerja s povprečnimi rezultati ostalih skupin 
ocenjevalcev. 
 
Analiza veščin: Prikazuje primerjavo med samooceno in povprečnimi rezultati ostalih 
ocenjevalnih skupin za vseh 18 veščin. 
 
Analiza 70 vedenjskih trditev: Prikazuje ocene za vseh 70 vedenjskih trditev in 
primerja samooceno z oceno nadrejenega in povprečno oceno vseh ocenjevalcev. 
 
Povzetek prednosti in razvojnih možnosti: Izmed 18-tih veščin poudarja področja, 
kjer so prednosti in nakazuje na tista področja, ki jih je potrebno dodatno razvijati. 
 
Pripomoček za individualni razvojni načrt: Opisuje vaše prednosti in razvojne potrebe 
za 3 ključne veščine in vas usmerja pri pripravi individualnega razvojnega načrta. 
 
Pripomoček za coaching in vodenje: Daje predloge, kako pridobljene informacije 
uporabiti za kompetenčni razvoj vodje. 



    5 
 

CheckPoint 360° – konkurenčne prednosti 

 
OPAZUJEMO VEDENJA – CP360° vključuje vedenja in ne osebnostne lastnosti vodij, saj vedenja lahko 
opazujemo, merimo in jih spreminjamo 
 
OBSEŽNO ŠTEVILO VKLJUČENIH VEDENJ – Vodje se ocenjuje na podlagi 70 vedenj! 
 
ANONIMNOST REŠEVANJA – podrejeni in sodelavci so vključeni v ocenjevanje anonimno, razen ocene 
nadrejenega in samoocene vodje 
 
ENOSTAVEN ZA UPORABO - potrebujemo le računalnik in internet dostop, 15 – 30 minut čas reševanja 
 
JEZIKI -  Možnost reševanja in izpisa poročil v 40 različnih jezikih. 
 
POROČILA - Dostopnost poročil takoj po končanem reševanju. Pridobi se zelo natančno grafično analizo. 
 
DODATNI PRIPOMOČKI ZA RAZVOJ– poleg poročil se pridobi še pripomoček za individualni razvojni 
načrt in pripomoček za coching in vodenje  
 
RAZVOJNO USMERJEN - omogoča primerjalno analizo, ko se opravi čez na primer eno leto 360° 
ocenjevanje za istega vodjo. 
 
RAZISKAVA V OZADJU – vedenja vključena v CP360° so pridobili na podlagi obsežne raziskave, kjer je 
400.000 ocenjevalcev ocenilo 40.000 vodij. 
 
VALIDACIJA – CP360°je edinstven v tem, da je šel skozi postopek validacije (zadnje raziskave na vzorcu 
400.000 vodij) 
 
VISOKA ZANESLJIVOST - opravljeni so testi zanesljivosti, ki so med 360° testi se izkazali za daleč najvišje! 
Preverjanje zanesljivosti skozi celotno obdobje od nastanka (do zdaj na vzorcu preko 72.000 ljudi)  
 
 

Izvajalec: 
 

Podjetje Transformacija d.o.o. nudi sistematično in celovito storitev izbora in razvoja kadrov 
s pomočjo Assessment centra, in sicer v selekcijskih postopkih, pri uvajanje zaposlenih na 
novem delovnem mestu, pri vodenje in motiviranje zaposlenih, pri razvoj kadrov in vodij, 
načrtovanje nasledstev in pri načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih. 
 
V našem Assessment centru  uporabljamo orodja Profiles International, ki je vodilno podjetje v 

svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj visoko učinkovitih 

kadrov. Naše podjetje je pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia. 
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 Kontakt: 
 
Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na  
070 661 588 ali  pišete na natalija@transformacija.com. 
 

Veselimo se srečanja z vašo ekipo in vas lepo pozdravljamo, 
 
Natalija Lužar 
 


