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KOMPETENCE

- Definicija: dolgo se je razumela kot sposobnost ali zmožnost osebe, da

opravlja določeno delo. V sedemdesetih letih 20. stoletja je ameriško

podjetje McBer kompetence opredelilo kot posebne osebne značilnosti, ki

omogočajo učinkovito delovanje.

- Ozadje: delodajalci uporabljajo kompetence že od 70. let prejšnjega

stoletja, ko so psihologi ugotovili, da tradicionalni testi (testi akademskih

sposobnosti in znanja) ne napovedujejo natančno uspešnosti zaposlitve.

- Vrste kompetenc: tehnične, poslovne, vodstvene in osebnostne

kompetence.

- Razdelitev na treh ravneh: osebna, skupinska, organizacijska.



"Kaj je pomembnejše? 

Dobra plača?

Dobra ekipa?

Dober šef?

ZAKAJ? " 



Kompetence v primerjavi z veščinami

USPOSABLJANJA: posebne naučene sposobnosti, ki so potrebne za

uspešno opravljanje dela.

Primer:

- Težke spretnosti: računalniško programiranje, pisanje ponudb

- mehke spretnosti (netehnične): verbalna komunikacija

KOMPETENCE: znanje in vedenje, ki omogočajo uspešno

opravljanje dela. (lahko je specifično za posameznika, povezano s

tem, kako nekaj narediti, kombiniranje sposobnosti in znanj z

zahtevanimi spretnostmi)

Primer: reševanje problemov (= hitro/nezahtevno), odločanje na

podlagi podatkov (= temeljito), izboljšanje poslovnega procesa (=

tehnične inovacije/upravljanje ljudi).

Sklep: spretnosti se je mogoče naučiti, kompetence pa so večinoma

neločljivo povezane z osebnostjo posameznika.



TEMELJNE KOMPETENCE: "ZAKAJ"

- Ključne kompetence so tiste, ki jih vsak uspešen zaposleni potrebuje za

napredovanje v organizaciji.

- To je nekaj, kar bi vas lahko razlikovalo od vseh drugih kandidatov (način,

kdo ste, kako delate) strateške prednosti

- Primeri: odgovornost; prilagodljivost; komunikacija; osredotočenost na

stranke/kakovost; vključenost; vodenje; poklicno znanje/tehnološka

usmerjenost; osredotočenost na tim,.....

- analitične sposobnosti, kreativno razmišljanje in spretnosti za reševanje

problemov.



PODJETNIŠKO VEDENJE ZA USPEH

➔ Podjetniško vedenje za uspešno poslovanje ("biti sposoben"), ki temelji na 

vrsti kompetenc in ravni delovanja:

A. Usposobljenost za delo z ljudmi (= v skupini)

B. Kompetence, ki se ukvarjajo s poslovanjem (= v organizaciji)

C. Kompetence, ki se ukvarjajo s samoupravljanjem (= za osebno, 

individualno)

Vir: Cripe in Mansfield (2020)



PODJETNIŠKO VEDENJE ZA USPEH

➔LJUDJE ("biti sposoben v skupini"):

- Vzpostavitev osredotočenosti, motivacijska podpora;

- Spodbujanje timskega dela (poslušanje, pomoč, sodelovanje, ...);

- Upravljanje sprememb (predlaganje, razvijanje, izkoriščanje priložnosti,

omogočanje,...);

- Upravljanje uspešnosti (pojasnjevanje pričakovanj, dajanje povratnih

informacij, podpora,...);

- komuniciranje (deljenje in prilagajanje informacij, doslednost, povzemanje,

...);

- Medosebno zavedanje (predvidevanje, interpretacija, razumevanje, ... );

- Vplivanje na druge, spodbujanje sodelovanja, vzpostavljanje odnosov.



PODJETNIŠKO VEDENJE ZA USPEH

➔ PODJETNIŠTVO ("biti sposoben v organizaciji"):

- Preprečevanje in reševanje težav z

a) diagnostičnim zbiranje informacij (spraševanje, iskanje perspektive), b)

analitičnim razmišljanjem (primerjanje, prepoznavanje, tehtanje

prednostnih nalog), c) razmišljanjem v prihodnost (opazovanje,

predvidevanje), d) konceptualnim razmišljanjem (uporaba teoretičnih

okvirov), strateškim razmišljanjem (razumevanje, poglobljeno,

dolgoročno), e) tehničnim znanjem (reševanje težav, prikaz, svetovanje);

- Doseganje rezultatov z

a) iniciativnostjo (samostojno delovanje), b) podjetniško usmerjenostjo

(biti na tekočem, izkoristiti priložnost, spodbujati), c) spodbujanjem

inovativnosti (sponzorirati, razvijati, sodelovati), d) usmerjenostjo k

rezultatom (ohranjati zavezanost, občutek nujnosti), e) temeljitostjo

(spremljati, preverjati, organizirati, natančnost), f) odločnostjo

(pripravljenost, soočanje, premagovanje).



PODJETNIŠKO VEDENJE ZA USPEH

➔ SAMOUPRAVLJANJE ("biti sposoben samega sebe"):

- samozavest (dosežek, prisotnost, "zmorem" odnos);

- obvladovanje stresa (mirnost pod pritiskom, učinkovitost,

nadzor);

- osebna verodostojnost (odgovoren, zanesljiv, vreden zaupanja,

pošten);

- prilagodljivost (odprtost, spreminjanje, na podlagi dokazov);

- notranja motivacija (želja, pripravljenost za delo).



"Predstavljajte si 5-6 ključnih 

kompetenc (= prednosti v 

SWOT), ki jih vaše namišljeno 

podjetje počne najbolje. 

(kot jih zaznavajo stranke)." 



Izgradnja 

"posameznikov, ki se 

zavedajo okolja"

Metoda S.M.A.R.T. - načrti, cilji, prednostne 

naloge:

S = specifičen

M = merljiv

A = dosegljiv

R = realističen

T = časovno opredeljen (time)

Analiza SWOT:

prednosti = S

slabosti = W priložnosti = O

nevarnosti = T

Diagram možganske nevihte 

[Kissi, Ernest & Somiah, Matthew & Ansah, Samuel, 2015]



VIDIKI IN SMERNICE: poslovni/skupinski

Trije pogoji, ki jih mora izpolnjevati poslovna dejavnost da bi postalo ključna kompetenca

[Prahalad in Hamel, 1990]:

- Dejavnost mora potrošniku zagotavljati višjo vrednost ali koristi.

- Konkurenčnemu ponudniku mora biti dejavnost težko ponoviti ali posnemati.

- To bi moralo biti redko.

Primer uspešnega podjetja z namenom:

Patagonia - opazovanje različnih vidikov njihovega poslovanja

https://www.youtube.com/watch?v=g9aQn5yUTFs

https://www.youtube.com/watch?v=g9aQn5yUTFs


ŽIVLJENJSKI CIKEL TALENTA

- Kompetence so skupek posameznikovih vedenj, ki jih je mogoče opazovati, meriti in so

ključnega pomena za uspešno delovanje posameznika in podjetja.

- Kompetence so individualne značilnosti osebe, ki omogočajo učinkovito in vrhunsko

opravljanje dela.

- Na kompetencah temelječe ocenjevanje in razumevanje posameznikove in organizacijske

primernosti omogoča pravilne odločitve o zaposlovanju, kar je izhodišče življenjskega cikla

zaposlenega v organizaciji.

- Prag usposobljenosti kakovost, ki jo oseba potrebuje za opravljanje dela (= minimum, ki je

potreben za opravljanje dela).

- Za doseganje vrhunske uspešnosti so potrebne bolj specifične kompetence.

- Okvir kompetenc: celovita struktura, ki opisuje različne kompetence s posebnim naborom

vedenjskih kazalnikov in meril za merjenje.

Organizacije imajo lahko svoj lasten sklop okvira kompetenc, ki je usklajen z njihovimi vizijami 

in poslanstvom ter dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji.



ŽIVLJENJSKI CIKEL TALENTA

ZAPOSLITEV

• Načrtovanje delovne sile, pridobivanje talentov, ocenjevanje znanja in 
spretnosti  

• Usmerjanje in uvajanje v delo

BELEŽENJE

• Vključevanje, delovni odnosi

• Vodenje delovnega časa, načrtovanje, skladnost s predpisi

RAZVOJ

• Karierni in individualni razvoj

• Upravljanje spretnosti, certificiranje

OCENA

• Upravljanje uspešnosti

• Uskladitev ciljev

NAGRADA

• Priznanje in ugodnosti

• Upoštevanje potreb

UPOKOJITEV

• Ohranjanje zaposlenih

• Izklop iz sistema



"Katere kompetence 

so po vašem mnenju tiste, ki jih 

je najtežje

razvijati, pridobivati 

in nadgrajevati? " 



Vloga v organizaciji

Posamezniki, ki imajo določene tipe osebnosti, dajejo

prednost določeni vlogi v organizacijskem procesu.

Pomen vsestranske in učinkovite ekipe.

Pogosti tipi osebnosti [RIASEC, 1985]:

-(realistični) izvajalec = tehnična dela, dejavnosti na

prostem;

- (raziskovalni) mislec = znanstveno, raziskovalno,

intelektualno udejstvovanje;

- (umetniški) ustvarjalec = domišljijsko, intuitivno

udejstvovanje;

- (socialni) pomočnik = razvoj in medosebna

prizadevanja;

- (podjeten) prepričevalec = vodenje, vplivanje na

prizadevanja;

- (konvencionalni) organizator = upravljanje

podatkov, številčne in organizacijske dejavnosti.



VODENJE

- "Vodenje je dejanje, ne položaj." (D. McGannon)

- pristnost in samozavedanje, visoka etična in moralna vrednost.

- veščine za delo z ljudmi (intrapersonalne veščine, socialna inteligenca,

mikromanagement, obvladovanje konfliktov, raznolikost vrednot)

- Odprtost, prilagodljivost, navdih, prevzemanje tveganja, inovacijski

potencial

- Vseživljenjsko učenje za izboljšanje uspešnosti in mentorskih veščin

- Zgodba o krepitvi kompetenc, vodenju in timskem delu:

https://www.youtube.com/watch?v=nD6tUEp1lws

https://www.youtube.com/watch?v=nD6tUEp1lws


Temna stran podjetništva

- "Sodobna teorija vodenja trdi, da mora podjetje opredeliti, gojiti in

izkoriščati svoje ključne kompetence, da bi bilo uspešno v boju s

konkurenco."

- V koraku s trendi

- Spopadanje s stresom, nezdrava tekmovalnost, ....

- OPOMIN: Ustvarjanje prijetnega delovnega okolja za izboljšanje

spretnosti, odnosov in učinkovitosti ljudi, gradnja ekipe, obojestranska

komunikacija, profesionalen odnos.





PRODUKTIVNOST

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN 

UČINKOVITOSTI:

"naredite sami"

-Delovno okolje: 

zelena pisarna, 

naravna svetloba, 

svež zrak, ...

-Samopomoč: 

odmor za malico, 

raztezanje, 

organiziran časovni okvir, ...

- Vseživljenjsko učenje:

neformalne delavnice, tečaji in certificiranje,

ustvarjalni hobiji,

razvoj kariere, ...



DOBRI PRIMERI

- Oseba: Wojcicki kot izvršna direktorica YouTuba leta 2014.

Njen začetek: pri 11 letih je začela svoj prvi posel, ko je v svojem rojstnem

mestu Palo Alto v Kaliforniji od vrat do vrat prodajala vrvi za začimbe -

prevlečeno prejo z začimbami.

- Ekipa: Ekipa to aMaze, zasebna profesionalna smučarska ekipa Slovenke

Tine Maze, je bila ustanovljena leta 2008. Od takrat je na svetovnih

prvenstvih in olimpijskih igrah osvojila medalje. Zdaj je upokojena in

poročena s svojim trenerjem Andreo Massijem.

- Podjetje: Mikro+Polo, dobavitelj laboratorijske opreme. Svojim

zaposlenim nudijo brezplačen zajtrk/kosilo, imajo tematsko novoletno

zabavo in neomejeno število plačanih dni dopusta, zaposleni lahko na delo

pripeljejo otroke in hišne ljubljenčke, za odmore za kavo so zgradili vrt s

paleto, organizirajo team buildinge, ...
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Individualna naloga po predavanju 
(3min+predavanje)
• Zapišite nekaj kompetenc, ki jih:

✓Želite potrebujete pridobiti;
✓Želite potrebujete razviti;
✓Želite izboljšati.

Večjezična usposobljenost (= sposobnost govoriti/nastopati/brati/pisati v različnih jezikih)
digitalna kompetenca (= sposobnost uporabe, dostopa, filtriranja, vrednotenja, ustvarjanja,

programiranja in deljenja digitalnih vsebin, varnost in zaščita)
Kompetence za dobro počutje (= obvladovanje stresa, zdrav način življenja)
Sposobnost obvladovanja negotovosti in kompleksnosti
Timsko delo in sodelovanje
Kritično razmišljanje
Državljanske kompetence (= sodelovanje in državljanska angažiranost)



ŠTUDENTSKO DELO NA DOMU (3 ure)

A. INDIVIDUALNO DELO (1,5 h)

Oglejte si videoposnetek + poiščite in pojasnite tri primere dobre prakse po lastni izbiri na področju

socialnega podjetništva in inovativnega poslovanja (podjetja, znani podjetniki):

https://www.youtube.com/watch?v=zeAEFEXvcBg

B. DELO V SKUPINI (0,5 h)

Igra vlog v majhnih skupinah po 4 osebe: simulacija razgovora za službo (razprava o zahtevanih

kompetencah za delovno mesto v družbeno odgovornem, inovativnem podjetju/organizaciji iz teorije in

najboljše kompetence iz praktične uporabe kandidata)

https://www.competencies.co/competencies/behavioral-competencies

C. E-vaja - esej (1 h)

Oglejte si videoposnetek + razložite, kako lahko posamezne kompetence gradijo kompetence

inovativne, družbeno odgovorne organizacije (poudarite pomen ustreznega vodenja) s pomočjo

preprostega okvira kompetenc (predlagajte kategorijo, podkategorijo, kompetenco):

https://www.youtube.com/watch?v=zeAEFEXvcBg
https://www.competencies.co/competencies/behavioral-competencies


Naloga viharjenja možganov
• INDIVIDUALNI RAZVOJNI NAČRT

✓ Izboljšajte svojo učinkovitost, okrepite svoj potencial in sposobnosti, 
uporaba metode S.M.AR.T. (S = specifično, M = merljivo, A = dosegljivo, R = relevantno, T = 
časovno omejeno)

Vir: Louis - Urad za človeške vire: Individualni razvojni načrt

Razvojni cilji
(spretnosti, znanja, 

vedenja, ki se jih je treba 

naučiti ali izboljšati)

Časovna os
(kdaj nameravate doseči 

cilj - kratkoročno (1 leto) 

ali dolgoročno)

Ukrepi
(koraki in dejavnosti, ki 

vam bodo pomagali, na 

primer svetovanje, nove 

naloge, ...)

Ocenjevanje
(kako boste spremljali 

napredek ukrepov in 

časovni okvir)

Karierni cilj
(kje boste to uporabili - v 

novi vlogi, na področju 

zanimanja, v nazivu, ...)

CILJ 1:

CILJ 2:

CILJ 3:
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