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Kompetence prihodnosti
2020 2022

1. Reševanje kompleksnih problemov. 1. Analitično razmišljanje, inoviranje.

2. Kritično razmišljanje 2. Analitično učenje.

3. Kreativnost 3. Kreativnost

4. Grajenje medsebojnih odnosov. 4. Uporaba najsodob. tehnologije.

5. Sodelovanje. 5. Kritično razmišljanje

6. Čustvena inteligenca 6. Reševanje kompleks. problemov

7. Sposobnost sprejemanja odločitev. 7. Voditeljstvo in socialni vpliv.

8. Osredotočenost na kupca. 8. Čustvena inteligenca

9. Kognitivna prilagodljivost. 9. Upravljanje s časom

10. Kognitivna prilagodljivost. 10. Sistemska analiza.

World Economic Forum, 2018



Vse se začne in konča pri ljudeh.



Vloge in odgovornost

Razvoj 
kompetenc

Organizacija Vodje Posameznik



Vloga organizacije

• Organizacijska kultura
• Psihološka varnost
• Transparentnost
• Jasen sistem



Vloga vodij

• Jasni dogovori
• Sprotna povratna informacija
• Struktura
• Zgled



Vloga posameznika

• Samoiniciativnost
• Skrb za lasten razvoj
• Komuniciranje potreb
• Postavljanje zdravih mej



Kompetenčni model

Kompetenčni model je dokument, v katerem so 
jasno opredeljeni opisi kompetenc, potrebnih za 
uspešno delovanje določenega dela, delovne 
skupine, oddelka ali organizacije. Pomembno je, 
da je dokument »živ«, da ne leži zgolj v predalu ali 
zaprašen na polici. Da pa postane »živ«, smo pa 
(predvsem vodstvo in kadrovska služba) odgovorni 
sami.



Uporabnost

• Omogoča nam jasna in objektivna merila pri izbiri 
kadrov.

• Pomaga nam pri načrtovanju posameznikove kariere.
• • Načrtovanje nasledstva.
• Vzpostavljanje jasnejših meril delovne uspešnosti 

(KPI).
• Definiranje variabilnega dela nagrajevanja.
• Letni razgovori.



Kompetenčni model

PANOŽNI PRILAGOJENI 
PODJETJU



Kompetence

so sposobnosti posameznika za učinkovito uporabo znanja in 
drugih zmožnosti: osebnostnih lastnosti, talentov, osebnih 
motivov, vzorcev razmišljanja, znanja, veščin, izkušenj in 
vrednot.



Opredelite znanja in veščine, ki jih želite, 
da jih ljudje imajo.
1. Priprava strategija in plana
2. Nabor kompetenc (širok)
3. Fokusne skupine (združevanje in oblikovanje 

ožjega nabora)
4. Jasno definirana vedenja
5. Oblikovanje končnega modela
6. Ocenjevanje kompetenc
7. Razvojni načrt za vsakega posameznika



Pomembno.

• Opredelite znanja in veščine, ki jih želite, da jih 
ljudje imajo.

• Jasna komunikacija.
• Objektivno merjenje.
• Razvijajte ljudi.
• Ustvarite okolje, kjer bo razvoj možen.



Hvala za vaš čas in pozornost.

Tina Kastelic
Direktorica

031 662 006
tina.kastelic@kompetenca.si
www.kompetenca.si

Povežimo se!


