
                                                        
 

 

 

RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVOR 

Priprava in izvedba 

 

 

Razvojno ocenjevalni letni pogovor je interaktivna učna delavnica Mediacijskega centra ZD Ljubljana. 

 

KOMU JE NAMENJENA: vsem zaposlenim v zdravstvu; tistim, ki izvajajo ocenjevalne letne pogovore ali se jih udeležujejo 

 

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA:  

Razvojno ocenjevalni letni pogovor daje priložnost za konstruktiven in spoštljiv pogovor, usklajevanje interesov in želja. 

Dviguje kulturo komunikacije in tako prispeva h krepitvi medsebojnih odnosov. Pa ste pripravljeni na tak pogovor? Z 

delavnico, ki je povsem praktično naravnana, boste pridobili znanja in veščine, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso. 

 

Udeleženci pridobijo naslednja znanja in veščine: 

Kaj je razvojno ocenjevalni pogovor? 

Kako se na pogovor pripravi vodja in kako sodelavec? 

Kako se pogovor izvede? 

Komunikacijske veščine za uspešno in spoštljivo izvedbo 

Kako pohvaliti in kako podati konstruktivno kritiko? 

Kako sporočiti pomanjkljivosti in napake, ki jih je potrebno odpraviti? 

Kateri so elementi delovne uspešnosti? 

Kako se pripraviti in izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev? 

Katere javne uslužbence se ocenjuje in katere ne? 

Pravila napredovanja. 

Kako zasnovati plan izobraževanj? 

 

ČAS TRAJANJA MODULA: 7.30 – 14.00 

 

 

 

 



                                                        
 

 

 

 

PROGRAM: 

ČASOVNICA VSEBINA NAČIN IZVEDBE 

7.30 – 8.00 Registracija udeležencev in spoznavni krog  

8.00 – 9.30 Razvojno ocenjevalni letni pogovor delavnica 

Kako se pripravim? 

Kako ga izvedem? 

9.30 – 9.45 Odmor  

9.45 – 11.00 Veščine spoštljive komunikacije delavnica, filmi 

11.00 – 11.30 Odmor  

11.30 – 13.30 Elementi delovne uspešnosti delavnica 

Ocenjevanje sodelavcev 

13.30 – 14.00 Zaključek  

 

 

 

KRAJ IZVEDBE MODULA: Mediacijski center ZD Ljubljana 

 

CENA MODULA: Kotizacija za udeležbo znaša 180 EUR z DDV in jo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku. 

 
PRIJAVA NA MODUL: KLIKNI TUKAJ 

Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije še v 

postopku vrednotenja. Pri zdravniški zbornici je ovrednoten s 7,5 točkami. 

 

DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:  

Mediacijski center ZD Ljubljana 

Metelkova 9, 1000 Ljubljana  

 

Vodja Mediacijskega centra: Romana Zupan, dipl. m. s., mag. psihosoc. svet., mediatorka 

GSM: 031 697 800  

E-pošta: mediacijski.center@zd-lj.si 

 

Ljubljana, 1. 10. 2022 
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