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Uredniške informacije: 

Ta kolekcija materialov za usposabljanje je bila razvita v okviru ERASMUS+ projektnega 

partnerstva digi.job.id, digijobid.eu, koordiniranega s strani BFI OÖ. 

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. je bila odgovorna organizacija za razvoj te učne 

enote. 

Kontakt:  

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. http://www.ozara.si/  

Ulica heroja Šaranoviča 27  

SI – 2000 Maribor 

Slovenija 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 

(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije. 

  

http://digijobid.eu/
http://www.ozara.si/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Prepoznavanje in priznavanje lastnih veščin/kompetenc      
 
Uvod 
 
Milijone mladih po vsem svetu vsakodnevno išče delovna mesta in kariere - in jih tudi 
najdejo. Iskanje zaposlitve je izkušnja, ki ti spremeni življenje, saj te prelevi iz svežega 
diplomanta, dijaka ali brezposelne osebe v nekoga, ki se bo kmalu pridružil svetu dela, si trdo 
služil težko prigarani denar in prispeval k preživetju in obilju sveta. Odločanje o karieri, 
iskanje zaposlitve, ali odpiranje svojega podjetja je načrtovan, strukturiran in oblikovan 
proces. To ni igra na srečo, kjer pustite sreči prosto pot. To je namerna, zavestna in dobro 
premišljena poteza, ki zahteva, da ste vi pri nadzoru. 
 
Iskanje službe je lahko živce parajoče, napeto in frustrirajoče prizadevanje, vendar je hkrati 
lahko tudi najbolj izpolnjujoč čas vašega življenja. Če boste k nalogi pristopili z navdušenjem, 
skrbnim načrtovanjem in ustreznim znanjem, boste čez nekaj časa ugotovili, da je ta pot učna 
pustolovščina, ki jo boste znali ceniti. Zato se trdno privežite in uživajte v vožnji! 
 

Ocenite se        
 

Sklop Ocenite se vam pokaže kako prepoznati svoje delovne kompetence, interese in 

vrednote. Ali veste, kaj je potrebno za upravljanje vaše kariere? Potem ste pripravljeni, da se 

ocenite. 

 

Kaj je samoocena? Ocena vam pomaga izvedeti več o sebi. Na naslednjih straneh je več 

orodij za ocenjevanje. Ta orodja vam bodo postavljala vprašanja, ki vam bodo pomagala 

spoznati sebe in poklice, ki vam ustrezajo. Ta orodja vam ne bodo povedala, kaj storiti. 

Pomagala vam bodo raziskati možnosti, nato se odločite sami. 

 

Zakaj bi se morali oceniti? Ocene vam omogočajo, da preživite čas tako, da razmišljate o sebi 

in da naredite načrte. Preden iščete službo ali šolo je pomembno vedeti katero področje vam 

ustreza. Po tem, ko se boste ocenili: 

 

• boste sprejemali boljše poklicne in šolske odločitve. 

• bolje se boste lahko predstavili delodajalcem. 

• delodajalcem in šolam boste lahko pokazali, kako vaši interesi, kompetence in vrednote 

ustrezajo delovnemu mestu ali programu. 

• prihranili boste čas in denar pri iskanju zaposlitve. 

• boljši boste pri svojem delu ali šolskih obveznostih. 

• imeli boste več samozavesti in veselja. 

 
Potreba po samoocenjevanju je vseživljenjska. 
Ko ste pripravljeni za novo delovno mesto ali razmišljate o vrnitvi v šolske klopi, naredite še eno 
oceno. Lahko se zgodi, da so se vaše kompetence, interesi oziroma vrednote spremenile. 
Uporabite ocene pri raziskovanju novih možnosti. 
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Poznajte svoje delovne kompetence 

Kompetenca oziroma veščine je sposobnost opraviti določeno nalogo. Primeri kompetenc: 

 Imeti dobre spretnosti v medosebnih odnosih pomeni, da znamo sodelovati z drugimi. 

 Nekdo s popravljalnimi spretnostmi lahko zelo dobro popravi posamezne stvari. Prav 

tako so se takšne osebe sposobne naučiti popravljati novih, drugih stvari. 

Spretnosti so priučljive in se lahko pridobijo ali razširijo s prakso ali treningom. Zato je 

pomembno, da ocenite svoje sposobnosti na vseh stopnjah svoje kariere. Nekatere 

kompetence lahko prenesete z enega delovnega mesta na drugega. 

Za začetek pomislite na nekatere vaše najljubše spretnosti. Razmislite o času, ko ste naredil 

nekaj, na kar ste bili ponosni. Katere spretnosti ste uporabili? Uporabite seznam splošnih 

prenosljivih kompetenc spodaj. 

Splošne prenosljive kompetence 

Preberite opise kompetenc in premislite katere kompetence že posedujete in katere še morate  

pridobiti. 

KOMPETENCE OPIS PRIMERI 

Osnovne 
kompetence 

To so kompetence, ki jih potrebujejo skoraj vsi 
zaposleni. To so kompetence, ki jih morate imeti. 
Na primer, pisanje je osnovna veščina, ki vam 
lahko priskrbi dobro službo. Če veščine pisanja 
nimate, potem je tudi službo težje dobiti. 

 naučiti se novih stvari 
 poslušanje 
 matematika 
 branje 
 znanost 
 komunikacija 
 kritično mišljenje 

Veščine v 
medosebnih 
odnosih 

To so ene izmed najbolj potrebovanih in zaželenih 
veščin/kompetenc. Včasih jih poimenujemo tudi 
“mehke veščine” in nam pomagajo uspešno 
sodelovati z drugimi. 

 zavedati se drugih 
 koordinacija z drugimi 
 pomagati drugim 
 pogajati se 
 prepričati 
 učiti ostale 

Vodstvene 
kompetence 

Vsi delavci potrebujejo te kompetence, ne samo 
vodje in managerji. Delodajalci namreč 
zaposlujejo ljudi, ki znajo upravljati projekte, denar 
in svoj čas. 

 upravljati denar 
 upravljati ljudi 
 upravljati stvari/projekte 
 upravljati čas 

Sistemske 
kompetence 

Ali razumete kako posamezni deli in celote 
funkcionirajo skupaj? Na primer, ali lahko vidite, 
kaj se bo zgodilo z vašim podjetjem, če ga zapusti 
določen delavec? Ali pa, kako bi nova davčna 
zakonodaja vplivala na cene v trgovini? Potem 
imate sistemske kompetence. 

 ovrednotiti sistem 

 ovrednotiti organizacijo 

 razumeti sistem 

 sprejemati dobre 
odločitve 

Tehnične 
kompetence 

Tehnologija vključuje računalnike in opremo. 
Večina delovnih mest zahteva delo z 
računalnikom. Ljudje v vseh poklicih in delovnih 
mestih bi morali znati delati s tehnologijo. 
 

 uporaba orodij 
 nadzor kakovosti 
 namestitev opreme 
 namestitev programov 
 vzdrževanje opreme 
 preverjanje opreme 
 upravljanje opreme 
 popravila 
 odpravljanje težav 
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Vaja 1: Poveži svoje kompetence/veščine s poklici 

Morali bi vedeti katere delovne kompetence že imate in kako dobri ste v posamezni. Poiščite 

poklice, ki ustrezajo kompetencam, ki jih želite uporabljati. S pomočjo tega seznama lahko 

raziščete kariere. 

Navodila za uporabo: Zapišite seznam vaših kompetenc: osebne, prenosljive in delovne. 

Pomagate si lahko s seznamom kompetenc na prejšnji strani. Poglej te kompetence in naredi 

seznam vaših najboljših deset spretnosti v prvi tabeli spodaj. 

Potem, primerjajte te spretnosti s poklici. Lahko prosite ljudi, ki so vam blizu za pomoč. Zapišite 

poklice, ki se ujemajo z vašimi kompetencami v drugo tabelo spodaj. 

 

Vaših 10 najmočnejših kompetenc 

Naredite oceno vaših kompetenc in potem izpišite vaše najmočnejše. 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

Poklici, ki se ujemajo z vašimi kompetencami 

Naredite oceno vaših kompetenc, potem napišite 5 - 10 poklicev, ki se ujemajo z vašimi 

kompetencami. 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  
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Povežite svoje interese s poklici 

Preden se odločite za poklic ali začnete z iskanjem zaposlitve, bi morali vedeti kateri poklici se 

ujemajo z vašo osebnostjo. Izbira pravega poklica oziroma službe poveča vaše možnosti za 

prihodnje zadovoljstvo pri delu in poklicno uspešnost. 

Ocena vaših interesov vam lahko pomaga razumeti kateri poklici bi bili za vas najbolj primerni. 

Ocena vaših interesov vam bo dala širok seznam poklicnih možnosti, ki se ujemajo z vašimi 

interesi. 

Vaja Povežite svoje interese s poklici je kratka ocena vaših interesov. 

 Označite kvadratke zraven aktivnosti, ki jih radi počnete. 

 Nato seštejte vsak posamezen stolpec. Izpišite število vseh označenih kvadratkov za 

posamezno črko. 

 Črke z največ označenimi kvadratki, so vaša koda interesov. Večina ljudi ima dve do 

trimestno črkovno kodo, ki jo imenujemo tudi Hollandova koda. 

 

Vsaka črka predstavlja interesno skupino. 

 
R 

Realistični ljudje so IZVAJALCI. Pogosto so dobri v mehaničnih ali 
športnih delovnih mestih. Radi delajo s stvarmi, kot so stroji, orodja, 
rastline in radi delajo z rokami. Pogosto so praktični in uspešni pri 
reševanju problemov. 

 
I 

Raziskovalni ljudje so MISLECI. Radi gledajo, se učijo in rešujejo 
težave. Pogosto radi delajo sami, običajno so dobri v matematiki in 
znanosti ter uživajo v analiziranju podatkov. 

 
A 

Umetniški ljudje so USTVARJALCI. Pri delu radi uporabljajo svojo 
ustvarjalnost in prihajajo do novih idej. Običajno želijo delati z manj 
pravili in strukture. Uživajo v nastopih (gledališče ali glasba) in v 
vizualnih umetnostih. 

 
S 

Socialni ljudje so POMOČNIKI. Raje kot s stvarmi, delajo neposredno 
z ljudmi. Uživajo v poučevanju, svetovanju ali zdravljenju drugih. 
Pogosto so ti ljudje dobri javni govorci s koristnimi in prijaznimi 
osebnostmi. 

 
E 

Podjetni ljudje so PREPRIČEVALCI. Radi delajo z drugimi ljudmi. 
Pogosto radi vplivajo na ljudi in jih prepričujejo. Radi vodijo. To so 
samozavestni in navdušeni ljudje. 

 
C 

Konvencionalni ljudje so ORGANIZATORJI. Usmerjeni so k 
podrobnostim in radi delajo s podatki. Pogosto so zelo dobro 
organizirani in dobri s številkami. Prav tako radi sledijo navodilom in 
radi delajo v strukturiranih situacijah. 
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Vaja 2: Povežite svoje interese s poklici 

Prav tako kot morate poznati svoje kompetence in spretnosti, tako bi morali tudi vedeti katere 

aktivnosti vas zanimajo. S spodaj navedenimi aktivnostmi si pomagajte pri povezovanju vaših 

interesov s poklici. Navodila: Preberite vsako izjavo. Zapolnite polje (samo v svetlo modrih 

kvadratkih) zraven aktivnosti, ki vas zanimajo. 

Rad/a... 

…sestavljam puzzle       

…delam na avtomobilih       

…obiskujem koncerte, gledališke igre ali umetniške razstave       

…delam v timih       

…organiziram stvari kot so dokumenti, pisarne ali aktivnosti       

…si postavljam cilje       

…gradim/sestavljam stvari       

…berem fikcijo, poezijo ali igre       

…sledim jasnim navodilom       

…vplivam na druge ljudi ali jih prepričujem       

…delam eksperimente       

…učim ali treniram druge       

…pomagam drugim pri reševanju njihovih težav       

…skrbim za živali       

…imam načrtovan dan       

…prodajam stvari       

…kreativno pišem       

…delam na znanstvenih projektih       

…sprejemam nove dolžnosti       

…zdravim ljudi       

…ugotavljam kako stvari delujejo       

…sestavljam stvari ali modele       

…sem kreativen/kreativna       

…skrbim za pozornosti       

…arhiviram ali tipkam       

…se učim o drugih kulturah       

…analiziram probleme, situacije ali trende       

…igram glasbeni inštrument ali pojem       

…sanjam o svojem podjetju       

…kuham       

…igram v gledaliških igrah       

…premislim stvar do konca preden sprejmem odločitev       

…delam s številkami in grafi       

…imam diskusije o temah kot so politika ali aktualni dogodki       

…spremljam evidenco svojega dela       

…vodim/sem vodja       

…delam zunaj/v naravi       

…delam v pisarni       

…delam na matematičnih problemih       

…pomagam ljudem       

…rišem       

…dajem govore       

 R I A S E C 

 0 0 0 0 0 0 
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Navodila: Seštej posamezen stolpec na prejšnji strani. Spodaj napišite število izpolnjenih 

kvadratkov za posamezno črko. 

 

R = Realistični Total: __________  
 

S = Socialni Total: __________ 
 

I = Raziskovalni Total: __________  
 

E = Podjetniški Total: __________  
 

A = Umetniški Total: __________  
 

C = 
Konvencionalni 

Total: __________  
 

 

Vaša 2-3 mestna Hollandova koda o vaših interesih  

   

  

Medtem ko lahko imate nekatere interese in podobnosti z vsakim izmed šestih tipov, pa vas 

najbolj predstavljata le dva ali tri tipa. Ti dve ali tri črke so vaša "Hollandova koda." Na primer, z 

oznako "RES" najbolj predstavljate realistični tip, nekoliko manj podjetniški tip in še manj 

socialni tip. Najmanj ste podobni tipom, ki niso v vaši kodi. 

Za več informacij si oglejte: "Priloga 1: Poveži svoje interese s poklici.” 

 

 
R 

Realistični ljudje so IZVAJALCI. Pogosto so dobri v mehaničnih ali 
športnih delovnih mestih. Radi delajo s stvarmi, kot so stroji, orodja, 
rastline in radi delajo z rokami. Pogosto so praktični in uspešni pri 
reševanju problemov. 

 
I 

Raziskovalni ljudje so MISLECI. Radi gledajo, se učijo in rešujejo 
težave. Pogosto radi delajo sami, ponavadi so dobri v matematiki in 
znanosti ter uživajo v analiziranju podatkov. 

 
A 

Umetniški ljudje so USTVARJALCI. Pri delu radi uporabljajo svojo 
ustvarjalnost in prihajajo do novih idej. Ponavadi želijo delati z manj 
pravili in strukture. Uživajo v nastopih (gledališče ali glasba) in v 
vizualnih umetnostih. 

 
S 

Socialni ljudje so POMOČNIKI. Raje kot s stvarmi, delajo neposredno 
z ljudmi. Uživajo v poučevanju, svetovanju ali zdravljenju drugih. 
Pogosto so ti ljudje dobri javni govorci s koristnimi in prijaznimi 
osebnostmi. 

 
E 

Podjetni ljudje so PREPRIČEVALCI. Radi delajo z drugimi ljudmi. 
Pogosto radi vplivajo na ljudi in jih prepričujejo. Radi vodijo. To so 
samozavestni in navdušeni ljudje. 

 
C 

Konvencionalni ljudje so ORGANIZATORJI. Usmerjeni so k 
podrobnostim in radi delajo s podatki. Pogosto so zelo dobro 
organizirani in dobri s številkami. Prav tako radi sledijo navodilom in 
radi delajo v strukturiranih situacijah. 
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Poklici, ki se ujemajo z vašimi interesi  

Navodila: Izpišite poklice, ki se ujemajo z vašimi interesi. S pomočjo “Priloge 1: Poveži svoje 

interese s poklici” najdite poklice, ki se ujemajo z vašimi interesi 

Tukaj izpišite poklice, ki se ujemajo z vašimi interesi:  

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

Vaše delovne vrednote 

Zadovoljstvo pri delu dosežemo z zaposlitvijo, ki ustreza vašim potrebam in ciljem. Vaja 

povežite vaše delovne vrednote s poklici ima seznam delovnih vrednot. Ta seznam vključuje 

vrednote, ki jih ljudje pogosto želijo ali cenijo v svojem delu. Vse vrednote ne bodo izpolnjene 

vsak dan. Pomembno je, da izberete poklic, ki vsebuje večino vaših delovnih vrednot. Tako 

boste imeli boljše možnosti, da boste uživali v svojem delu, prav tako boste bolj motivirani za 

uspeh. 

 Uporabite seznam delovnih vrednot za razvrstitev vrednot, ki so najbolj pomembne za 
vas. 

 Zapišite svoje vrednote. 
 Poiščite poklice, ki se ujemajo z vašimi delovnimi vrednotami. 
 Zapišite poklice, ki se ujemajo z vašimi delovnimi vrednotami. 

 

Vaja 3: Povežite svoje kompetence s poklici  

Zadovoljstvo pri delu dosežemo z zaposlitvijo, ki ustreza vašim potrebam in ciljem. Spodnji 

seznam vključuje vrednote, ki jih ljudje pogosto želijo ali cenijo v svojem delu. Vse vrednote ne 

bodo izpolnjene vsak dan, vendar boste bolj uživali v svojem delu, če izberete poklic, ki vsebuje 

večino vaših delovnih vrednot.  

Navodila: Preberite vsako trditev spodaj. Na lestvici od 1 (visoko) do 5 (nizko) ocenite vrednost 

o tem, kako močno izjava ustreza vašim vrednotam. Dodajte delovne vrednote, ki morda niso 

navedene, za vas pa so pomembne. 

 

Delovna vrednota Opis Ocena 

 

DOSEŽEK 

 

Priložnost za uporabo vaših najmočnejših spretnosti in 
dobro počutje o svojem delu 
Imeti izzive pri delu in opravljanje zanimivega dela 
Učenje in pridobivanje novih znanj 
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SAMOSTOJNOST 

 

Možnost odločitve in organiziranja svojega dela 
Samostojno opravljati svoje delo 
Biti ustvarjalen in iskanje novih načinov dela 

 

PRIZNANOST 

 

Priložnost za napredovanja in biti vodja 
Biti sposoben usmerjati in vplivati na druge 
Imeti pomembno ali prestižno delo 

 

ODNOSI 

 

Se razumeti s šefi, sodelavci in strankami 
Delo z različnimi ljudmi različnih kultur in ozadij 
Pomoč in skrb za druge ljudi 

 

PODPORA 

 

Imeti šefa, ki stoji za svojimi zaposlenimi 
Imeti dostop do pravih orodij, izobraževanja in virov, ki so 
potrebni za opravljanje dela 

 

DELOVNI POGOJI 

 

Imeti dobre delovne pogoje 
Biti dobro plačan in imeti dobre ugodnosti 
Imeti delo z nizkim tveganjem sprememb v plači in delovnih 
obveznostih 
Imeti različne delovne obveznosti 

 

 

Vaše 2-3 najbolj pomembne delovne vrednote 

   
 

Poklici, ki se ujemajo z vašimi vrednotami  
 
S pomočjo interneta, knjižnice ali svetovalca za zaposlitev najdite poklice, ki se 
ujemajo z vašimi delovnimi vrednotami.  
 
Navodila: Tukaj izpišite poklice, ki se ujemajo z vašimi delovnimi vrednotami.  

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

Vaja 4: Poklici, ki se najbolje ujemajo z vašimi ocenami 

 

Preglejte poklice, ki ste jih navedli v Vajah 1, 2 in 3. Ti poklici se ujemajo z vašimi 

kompetencami in veščinami, interesi in delovnimi vrednotami. Izpišite poklice, ki se pojavijo dva 

ali trikrat na vaših seznamih. 

Ko razmišljate o vaših kariernih ciljih in poklicih, bi bilo dobro začeti pri teh poklicih.  
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Poklici, ki se najbolje ujemajo z vašimi ocenami 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

Pomembnost digitalne kompetence v današnjem času 
 
Digitalne tehnologije so danes ključna gonilna sila za inovacije, gospodarsko rast in ustvarjanje 
novih delovnih mest v svetovnem gospodarstvu. Njihova razpoložljivost, vsaj v Evropi, ni več 
problem: velik % prebivalstva ima v lasti mobilni telefon, 81% gospodinjstev ima dostop do 
interneta od doma1.  Vendar širši dostop ni znak sposobnosti uporabe teh tehnologij. Leta 2015 
je 67% prebivalstva Evropske Unije, starega med 16 in 74 let, uporabljalo internet vsak dan. 
Kljub temu pa je raziskava pokazala, da ima skoraj polovica te populacije bodisi "majhne" ali 
"neobstoječe" digitalne kompetence oziroma spretnosti2. Mnogi ljudje se torej v naši digitalni 
družbi ne smatrajo kot digitalno kompetentni in tako niso primerni za 90% delovnih mest, za 
katere se v bližnji prihodnosti pričakuje, da bodo potrebna znanja in spretnosti na področju IKT3. 
To velja tudi za mlade. EC (2103)4 ) poroča, da se le 30% študentov v EU lahko šteje za 
digitalno kompetentne. Podatki iz testa digitalne kompetentnosti, ki ga je izvedel Telecentre 
Europe, kažejo, da je skupina mladih, starih med 16 in 24 let manj uspešna od odraslih (25-54 
let)5. 
 
Digitalna kompetenca je ena izmed osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje po 
mnenju Evropske unije6. Je prečna ključna kompetenca, ki omogoča pridobivanje drugih 
ključnih kompetenc (npr. matematike, sporazumevanja v maternem jeziku in tujih jezikih, učenja 
učenja, kulture osveščenosti, itd.). V naši družbi, je možnost izkoriščanja prednosti digitalne 
tehnologije (in se izogniti nevarnostim le-te) bolj odvisna od znanja in spretnosti uporabe 
digitalnih tehnologij na kritičen, kolaborativen in ustvarjalen način, kot pa le o dostopu in 
uporabe IKT. Digitalna kompetentnost postaja nujna za zadovoljno in varno vsakdanje življenje, 
za aktivno državljanstvo in zaposljivost. 
 
 

DigComp: 5 področij kompetentnosti in 21 specifičnih kompetenc 
 
DigComp je evropski okvir za digitalne kompetence za vse državljane. Njegov cilj je prispevati k 
boljšemu razumevanju in razvoju digitalne kompetence v Evropi: prebivalci morajo vedeti kako 
iskati, oceniti in uporabiti podatke; kako komunicirati preko različnih kanalov; kako pripraviti in 

                                                        
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database 

2
 EC (2014). Measuring Digital Skills across the EU: EU wide indicators of Digital Competence. 

https://ec.europa.eu/digitalagenda/ en/news/measuring-digital-skills-across-eu-eu-wide-indicators-digital-competence 
3
 EC (2013). Digital Agenda. ICT for Jobs. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/12_digital_agenda_ict.pdf 

4
 EC (2103). Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational 

Resources. COM/2013/0654 final. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654 
5
 http://www.telecentre-europe.org/resources/skillage-report-2012-2015/ 

6
 EC (2006). Key competences for lifelong learning. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

 



 
 
 

Stran 12 od 24          

izmenjati digitalne vsebine; kako varno in kritično uporabljati digitalne tehnologije v vsakdanjem 
življenju in na delovnem mestu. 
 
Konceptualni referenčni model DigComp določa 5 širokih področij digitalnih kompetenc, 
razčlenjenih na 21 kompetenc, ki so prikazane v spodnji tabeli: 
 

Vaja 5: DigComp 2.0 – Konceptualni referenčni model  
 
 
 

Področje 
kompetenc 

Kompetence 

 
 
  

1. Informacije 

 

1.1 Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in 
digitalnih vsebin 
Uzavestiti potrebe po informacijah, iskanje podatkov, informacij in 
vsebin v digitalnih okoljih, učinkovito izbirati vire, premikati se 
med različnimi spletnimi viri. Ustvariti osebno strategijo iskanja 
informacij. 

 

1.2 Ocenjevanje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 
Analizirati, primerjati in kritično oceniti verodostojnosti in zanesljivost 
virov podatkov, informacij in digitalnih vsebin. Analizirati, interpretirati 
in kritično ovrednotiti podatke, informacije in digitalne vsebine. 

 

1.3 Shranjevanje in priklic podatkov, informacij in digitalnih 
vsebin 
Obdelati in shraniti informacije ter vsebine za lažji priklic, organizirati 
podatke in informacije. 

 

2. 
Sporazumevan
je 

2.1 Interakcija prek digitalnih tehnologij 
Interakcija prek različnih digitalnih tehnologij in razumevanje 
ustreznih načinov komunikacije s pomočjo digitalnih pripomočkov v 
različnih situacijah. 

 

2.2 Izmenjava informacij in vsebin 
Izmenjati lokacijo in vsebino najdenih informacij, biti pripravljen in 
sposoben deliti znanje, vsebino in vire, delovati kot posrednik, biti 
proaktiven pri razširjanju novic, vsebin in virov, poznati načine 
citiranja in vključevati nove informacije v obstoječe znanje. 

 

2.3 Vključevanje v spletno državljanstvo 
Vključevati se v družbo skozi spletne aktivnosti, iskati priložnosti za 
samorazvoj in izboljševanje pri rabi tehnologije in digitalnih okolij, 
zavedati se potenciala tehnologije za državljansko participacijo. 

 

2.4 Sodelovanje s pomočjo digitalnih poti 
Uporabljati tehnologije in medije za timsko delo, sodelovalne 
procese in (so)gradnjo ter (so)ustvarjanje virov, znanja in vsebin. 

 

2.5 Netetika 
Imeti znanje in izkušnje o obnašanju pri spletni ter virtualni 
interakciji, zavedati se vidikov kulturne raznolikosti, biti zmožen 
zaščititi sebe in druge pred možnimi spletnimi nevarnostmi (na 
primer spletno nasilje), razviti aktivne strategije za odkrivanje 
neprimernega vedenja. 

 

2.6 Upravljanje digitalne identitete 
Ustvariti, prilagoditi in upravljati eno ali več digitalnih identitet, biti 
zmožen zaščititi ugled neke osebe, upravljati podatke, ki jih nekdo 
proizvede s pomočjo več uporabniških računov ali aplikacij. 
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3. Ustvarjanje 
digitalnih 
vsebin 

 

3.1 Razvijanje digitalnih vsebin 
Ustvariti vsebino v različnih formatih vključno z večpredstavnostjo, 
urediti in izboljšati lastno vsebino oz. vsebino, ki jo je ustvaril nekdo 
drug, ustvarjalno se izražati s pomočjo digitalnih medijev in 
tehnologij. 

 

3.2 Vključevanje in razvijanje digitalnih vsebin 
Spremeniti, izboljšati in združiti obstoječe vire za ustvarjanje nove, 
izvirne in relevantne vsebine oz. znanja. 

 

3.3 Avtorske pravice in licence 
Razumeti, kako avtorske pravice in licence varujejo informacije ter 
vsebino. 

 

3.4 Programiranje 
Določati nastavitve, spreminjati programe, aplikacije, softver in 
naprave, razumeti načela programiranja, razumeti ozadje 
programov. 

 

 
 
 
 

Področje 
kompetenc 

Kompetence 

 
 
  

4. Varnost 4.1 Varovanje naprav 
Zaščititi lastne naprave in razumeti spletna tveganja ter grožnje, 
poznati varnostne in preventivne ukrepe. 

 

4.2 Varovanje osebnih podatkov 
Razumeti splošne izraze storitev, aktivno zaščititi osebne podatke, 
spoštovati zasebnost drugih, zaščititi se pred spletnimi prevarami, 
grožnjami in ustrahovanji. 

 

4.3 Varovanje zdravja 
Izogibati se zdravstvenim (fizičnim in psihičnim) tveganjem, 
povezanih z rabo tehnologije. Poznati posledice dolgotrajne rabe 
tehnologije. Poznati  vidike zasvojenosti s tehnologijo. 

 

4.4 Varovanje okolja 
Zavedati se vpliva IKT na okolje. 

 

5. Reševanje 
problemov 

5.1 Reševanje tehničnih problemov 
Opredeliti morebitne težave in jih rešiti s pomočjo digitalnih sredstev 
(od odpravljanja napak do reševanja bolj kompleksnih problemov). 

 

5.2 Prepoznavanje potreb in tehnoloških odzivov 
Oceniti lastne potrebe v smislu virov, orodij in razvoja kompetenc, 
povezati potrebe z možnimi rešitvami, prilagoditi orodja za osebne 
potrebe, kritično oceniti možne rešitve in digitalna orodja. 

 

5.3 Inovativnost in ustvarjalna raba tehnologije 
S pomočjo tehnologij ustvariti inovacije, aktivno sodelovati pri 
ustvarjanju digitalne in medijske produkcije, izražati se ustvarjalno s 
pomočjo digitalnih medijev in tehnologije, ustvarjati znanje in 
reševati konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodij. 

 

5.4 Prepoznavanje vrzeli v digitalni pismenosti 
Razumeti, katere kompetence bi bilo treba izboljšati ali nadgraditi, 
podpirati druge pri razvoju njihovih digitalnih kompetenc, spremljati 
razvoj. 
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Vaja 6: Seznam veščin in kompetenc razvitih v poklicnem izobraževanju in      
usposabljanju 

 
Vsako delovno mesto zahteva različne tehnične in/ali prenosljive kompetence. Ko se odločate 
kateri poklic bi želeli opravljati, je koristno, da opredelite tako svoje interese kakor tudi svoje 
spretnosti, in preverite, ali se ujemajo s tistimi, ki jih ta poklic običajno zahteva. 
Na primer, če uživate v timskem delu, se boste verjetno želeli izogniti poklicem, kjer bi  večino 
dela naredili sami. Če potrebujete čas za razmišljanje in obdelavo informacij, bi lahko bila 
služba, kjer se morate hitro odzvati na razmere, zelo naporna. 
Če lahko torej opredelite v katerih spretnostih oziroma veščinah ste še posebej dobri in 
raziščete različne poklice, boste videli v katerih poklicih boste lahko uporabljali vaše spretnosti 
in v katerih poklicih boste uživali.   
  
Kompetenca   Kompetenca   

Sposobnost dela pod pritiskom  Prepoznavanje težav  

Natančnost  Sposobnost prenosa nalog na druge  

Prilagodljivost  Načrtovati sisteme  

Upravljati  Odločnost  

Svetovati ljudem  Delati načrte  

Analizirati podatke  Diplomatske sposobnosti  

Analizirati probleme  Prikaz umetnosti  

Montaža opreme  Distribucija izdelkov  

Biti pozoren na podrobnosti  Predstaviti ideje  

Revizija finančnih podatkov  Varna vožnja  

Analitične sposobnosti  Popravljanje  

Biti pozoren na podrobnosti  Sposobnost poslušanja  

Biti temeljit  Sposobnost učenja  

Brainstorming  Vzpodbujanje drugih  

Se držati/načrtovati proračun  Upeljevati pravila  

Vodenje lastnega podjetja  Zabavati druge ljudi  

Poslovna komunikacija  Predstavljati si rešitve problemov  

Poslovno upravljanje  Ocenjevanje projektov  

Operiranje s podatki  Etika  

Razvrščati dokumente  Evalvacija programov  

Preverjanje natančnosti  Izražanje čustev  

Coaching  Izražanje idej  

Dajati ideje  Izluščiti informacije  

Zbiranje podatkov  Iskanje manjkajočih informacij  

Komunikacija s starejšimi in mlajšimi  Sledenje navodilom  

Primerjava rezultatov  Zbiranje informacij  

Razumevanje knjig in idej  Ustvarjanje računov  

Voditi razgovore  Postavljanje ciljev  

Reševanje konfliktov  Pobudnost  

Soočanje z drugimi ljudmi  Upravljanje z denarjem  

graditi / načrtovati  Prepoznavanje problemov  

Svetovati organizacijam  Podajanje inovativnih rešitev  

Svetovati ljudem  Upravljanje z informacijami  

Kreativno mišljenje  Pregledovanje stavb  

Opravljanje pomembnega dela  Pregledovanje opreme  

Kritično mišljenje  Interakcija z različnimi ljudmi  

Storitve za stranke  Medosebna komunikacija  

Ukvarjanje z reklamacijami/pritožbami  Prevajanje / tolmačenje  
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Sprejemanje odločitev  Intervjuvanje  

 
Kompetenca   Kompetenca   

Inovacija produktov / idej  Branje  

raziskovanje rešitev  Prepoznavanje problemov  

Družbena znanja  Zaposlovanje  

Poznavanje konceptov in načel  Rehabilitacija oseb  

Poznavanje političnega dogajanja  Razumevanje drugih  

Vodenje timov  Zanesljivost  

Poslušanje  Spretnost pomnenja podatkov  

Ohranitev osredotočenosti kljub 
motnjam 

 Popravljanje opreme  

Visoka produktivnost  Poročanje podatkov  

Vodenje natančnih evidenc  Raziskovati  

Ohranjevati čustveno stabilnost v 
stresnih situacijah 

 Reševanje konfliktov  

Voditi različno dokumentacijo  Iznajdljivost  

Držati se urnikov in časa  Odgovornost  

Sprejemanje pomembnih odločitev  Usmerjenost k doseganju ciljev  

Vodenje organizacij  Tveganje  

Vodenje ljudi  Vodenje sestankov  

Mediacija  Prodajna usmerjenost  

Držati se časovnih rokov  Telefonska komunikacijo  

Spoznavanje novih ljudi  Samomotiviranost  

Motiviranje drugih  Prodajne ideje  

Multi-tasking  Prodaja produktov in storitev  

Dobri odnosti s sodelavci  Pomoč ljudem  

Pogajalske spretnosti  Postavljanje standardov  

Upravljanje z opremo  Postavitev demonstracij  

Organiziranje datotek  Risanje grafov in diagramom  

Organiziranje nalog  Strateško mišljenje  

Potrpežljivost  Predlaganje rešitev  

Spretnost vodenja ljudi  Povzetek podatkov  

Pisarniško delo  Nadzorovanje zaposlenih  

Numerične analize  Nadzorovanje postopkov  

Prepričevanje drugih  Podpora drugim  

Načrtovanje sestankov  Sprejemati odločitve  

Planiranje potreb organizacije  Iniciativnost  

Previdevanje trendov v prihodnosti  Osebna odgovornost  

Pisno komuniciranje  Spretnost učenja  

Sposobnost prioritizacije  Vodenje tima  

Analiziranje problemov  Timsko delo  

Reševanje problemov  Tehnično delo  

Promocija produktov  Logično mišljenje  

Promocija dogodkov  Upravljanje s časom  

Predlaganje novih idej  Spretnost usposabljanja  

Zagotavljanje storitev za stranke  Prevajanje  

Disciplina  Računalniške spretnosti  

Javno nastopanje  Govorna komunikacija  

Izpraševanje drugih  Kreativno delo  

Spodobnost hitrega učenja  Statistika  

Sposobnost zbiranja sredstev  Jasna in jedrnata komunikacija  

 
Za več informacij poglejte Prilogo 2: Kompetence in veščine.  
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30-sekundni govor (angl. Elevator speech ali pitch) 
 
Izraz “elevator speech” izhaja iz zgodnjih začetkov internetne eksplozije, ko so podjetja za 
razvoj spleta potrebovala kapital. Finančna podjetja so bila preplavljena s prošnjami za denar. 
Podjetja, ki so denar tudi pridobila, so bila najbolj pogosto tista s kratkimi govori oziroma 
predstavitvami. Najboljši so bili tisti, ki bi lahko pojasnili svoj poslovni predlog potnikom v dvigalu 
v času, kolikor je trajala vožnja do njihovega nadstropja. Z drugimi besedami, učinkovit 30-
sekundni govor je bil sposoben opisati in prodati idejo v 30 sekundah ali manj. Danes je lahko 
30-sekundni govor (“elevator speech”) vsaka vrsta kratkega nagovora, ki prodaja idejo, 
promovira podjetje ali vas trži kot posameznika. 
 

Vaja 7: Pripravi svoj “elevator speech”   
   
 
“Elevator speech” je prav tako pomemben kot poslovna vizitka. Morate biti sposobni povedati 
kdo ste, kaj počnete, kaj vas zanima in kako ste lahko v korist. Če nimate “elevator speecha”, 
ljudje ne bodo vedeli kaj počnete in česa ste sposobni. 

 
POZNAJTE SVOJE OBČINSTVO 
 
Pred pripravo vašega “elevator speecha” raziščite vaše občinstvo. Veliko bolj verjetno je, da 
boste uspeli, če bo vaš “elevator speech” jasno usmerjen k občinstvu, pred katerim govorite. 
Splošni 30-sekundni govori zagotovo niso tako uspešni. 
 
POZNAJTE SAMI SEBE 
 
Preden lahko prepričate kogarkoli o vaši ponudbi, morate vedeti natančno kakšna je. Natančno 
morate opredeliti, kaj ponujate, kakšne težave lahko rešite in kakšne koristi prinašate bodočemu 
delodajalcu ali partnerju. Odgovorite na naslednja vprašanja: 
  

1. Kakšne so vaše ključne prednosti? 
2. Kateri pridevniki, ki vas opisujejo, vam pridejo na misel? 
3. Kaj je to, kar poskušate prodati oziroma želite, da drugi vedo o vas? 
4. Zakaj ste zainteresirani za podjetje ali industrijo, ki ga ta oseba predstavlja? 
 

ZAČRTAJTE SVOJ GOVOR 
 
Začnite tako, da postavite ključne točke. V tej fazi vam ni potrebno dodati nobene podrobnosti; 
preprosto napišite nekaj točk, ki vam bodo pomagala pri tem, da ugotovite, kaj si resnično želite 
povedati. Ni treba, da so to celotni stavki. Da pričnete, lahko uporabite naslednja vprašanja: 
 

1. Kdo sem jaz? 
2. Kaj ponujam? 
3. Kateri problem je s tem rešen? 
4. Katere so glavne prednosti, ki jih lahko ponudim? 
5. Kaj bi moral poslušalec narediti v posledici tega govora? 
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KONČAJTE SVOJ GOVOR 
 
Sedaj, ko imate bistvo vašega govora, lahko dokončate vaš govor. To naredite tako, da v celoti 
razširite posamezne točke, ki ste jih pripravili v prejšnji fazi. Za pomoč, sledite tem navodilom: 
 

1. Vzemite vsako točko, ki ste jo napisali in napišite stavek o tem. 
2. Povežite vse stavke, ki ste jih napisali z dodatnimi frazami. 
3. Pojdite skozi govor in spremenite vse dolge besede ali besede v žargonu v vsakdanji 

jezik. 
4. Še enkrat preberite govor in izločite vse nepotrebne besede. 
5. Zaključite svoj govor, ko le ta ne bo daljši od 90 besed. 

 
 
KONTROLNI SEZNAM ZA ZAKLJUČEK GOVORA 
 
KORAK 1: Najprej zapišite vse, kar vam pride na pamet. 

KORAK 2: Potem izločite žargon in podrobnosti. Tvorite močne, kratke in jasne stavke. 
Odpravite nepotrebne besede. 

KORAK 3: Povežite stavke med seboj. Vaš govor mora biti naraven in tekoć. Ne hitite. 

KORAK 4: Zapomnite si ključne točke in vadite. 

KORAK 5: Ali ste res odgovoril na ključno vprašanje vašega poslušalca: “Kaj bom imel jaz 
od tega?” 

KORAK 6: Ustvarite različne verzije “elevator speecha” za različne poslovne situacije.  

 
 
 
PRIMERI 30-SEKUNDNIH GOVOROV 
  
Pozdravljeni, moje ime je Samantha Atcheson in sem zadnji letnik študija Ekologija okolja. 
Iščem delovno mesto, ki mi bo omogočilo uporabo svojih raziskovalnih in analitičnih 
sposobnosti. V zadnjih nekaj letih, sem krepila te veščine z mojim delom na strategijah za 
ohranjanje kakovosti vode in habitatov. Sčasoma želim razviti izobraževalne programe o 
osveščanju ohranjanja voda. Prebrala sem, da je vaša organizacija vključena v projekte, ki se 
ukvarjajo s kakovostjo vode. Ali mi lahko poveste, kako bi nekdo z mojimi izkušnjami, se prilegal 
vaši organizaciji? 
 
Me veseli, sem Alex Biondo. Sem absolvent študija računalništva in informatike. Ko diplomiram, 
želim postati računalniški programer. Imel sem nekaj pripravništev, kjer sem delal na različnih 
programskih aplikacijah s projektnimi skupinami. Uživam v razvoju računalniških aplikacij za 
preproste poslovne rešitve. Položaj, ki ste ga navedli v vašem razpisu, se odlično prilega 
nekomu z mojimi veščinami. Rad bi izvedel več o delu projektnih skupin v vaši organizaciji. 
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Priloga 1: Poveži svoje interese s poklici 
 

 

Kakšni so vaši karierni interesi? 
 
 

 

 

Hollandova koda temelji na teoriji dr. Johna Hollanda. Govori o tem, da lahko ljudi in delovna okolja ohlapno 
razvrstimo v šest različnih skupin. Vsaka črka v sliki zgoraj ustreza eni od šestih skupin, ki so opisane na 
naslednjih straneh. 
Različna okolja lahko osebnostim različnih ljudi bolj ustrezajo. Medtem ko lahko imate nekatere interese in 
podobnosti z večimi od teh šestih skupin, pa se bolje ujamete predvsem na dveh ali treh področjih. Ti dve ali tri 
črke so vaša "Hollandova koda." Na primer, z oznako "RES", bi najbolj predstavljali realističen tip, nekoliko manj bi 
bili podobni podjetnemu tipu in še manj podobni socialnemu tipu. S tipi, ki niso v vaši kodi, imate najmanj 
podobnosti. 
Večino ljudi in delovnih mest najbolje predstavlja kombinacija dveh ali treh Hollandovih interesnih področij. Ljudje 
so najbolj zadovoljni, če obstaja določena stopnja ujemanja med njihovo osebnostjo in njihovim delovnim okoljem. 
Preostale strani v tej knjižici dodatno pojasnjujejo tipe osebnosti in prikažejo primere kariernih možnosti. 
 

Ta šesterokotni RIASEC model poklicev je avtorsko delo dr. Johna Hollanda in se uporablja z njegovim dovoljenjem. Hollandova igra je 

prirejena po: Richard Bolles: “Quick Job Hunting map”. 1995, 1998 MU Karierni center Univerze Missouri-Columbia. 
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Realistični tip (Izvajalci) 
 

 
Ljudje, ki imajo atletske sposobnosti, radi delajo s predmeti, stroji, orodji, rastlinami ali živalmi in 

so radi na prostem. 
 

Ali si? 

praktičen 
direkten / iskren 
praktično naravnan 
stabilen 
konkreten 
zadržan 
samonadzorovan 
neodvisen 
ambiciozen 
sistematičen 

Ali znaš? 

popraviti električna orodja 
reševati električne težave 
postaviti šotor 
igrati kakšen šport 
brati tehnične načrte 
vrtičkati 
operirati z orodji in stroji 

 

Imaš rad? 

ukvarjanje s stroji / vozili 
delo na prostem 
biti fizično aktiven 
delo z rokami 
gradnja stvari 
oskrba / treniranje živali 

  delo na elektroniki         

Karierne možnosti 
 

Kontrolor zračnega 
prometa 

 Arheolog 
Športni trener  

Kartograf 
Pilot komercialnega letala  

Načrtovalec / Dizajner 
Paznik v zaporu 

Zobozdravstveni tehnik 
Kmetovalec 

Okoljevarstveni tehnik 
Cvetlični aranžer 

Gozdar 
Geodet 

Učitelj tehnične vzgoje 

Laboratorijski tehnik  
Krajinski arhitekt 
 Strojni inženir  

Optik 
Naftni geolog 

Policist 
Zdravstveni tehnik 

Nepremičninski agent 
Športni manager  

Vodja tehnične službe 
Računalniški tehnik 

Rentgenolog 
Logoped 

Svetovalec 
 
 
 

 

Raziskovalni tip (Misleci) 
 

 
Ljudje, ki radi opazujejo, se učijo, raziskujejo, analizirajo, ocenjujejo ali rešujejo težave. 

 
Ali si? 

radoveden 
analitičen 
znanstven 
akademsko pozoren / natančen  

previden 
intelektualno samozavesten 
neodvisen 
logičen 
kompleksen 
 

Ali znaš? 

  misliti abstraktno 
reševati matematične probleme 
razumeti znanstvene teorije 
izvajati zapletene izračune 
uporabljati mikroskop ali računalnik 
interpretirati formule 

 

Imaš rad? 

raziskovanje različnih idej samostojno 
delo 
opravljanje laboratorijskih testov 
ukvarjanje z abstraktnim 
delati raziskave 
biti izzvan 

 

Karierne možnosti 
 

Aktuar 
Agronom 

 Anesteziolog 
Antropolog 
Arheolog 
Biokemik 

Biolog 

Inženir kemije 
Kemik 

Računalniški inženir 
Analitik 

Zobozdravnik 
Ekolog 

Ekonomist 
Električni inženir 

Inženir agronomije in 
hortikulture 
 Matematik  

Zdravstveni tehnolog 
Meteorolog 

Zdravstveni tehnik 
Farmacevt 

Zdravnik splošne 
medicine 
 Psiholog 

Raziskovalni analitik 
Kirurg 

Tehnični pisec  
Veterinar 
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Umetniški tip (Ustvarjalci) 
 

 
Ljudje, ki imajo umetniške, inovacijske ali intuitivne sposobnosti in radi delajo v nestrukturiranih 

situacijah, kjer uporabljajo svojo domišljijo in ustvarjalnost. 
 
 

Ali si?  

kreativen 
domiseln 
inovativen 
nekonvencionalen 
čustven 
neodvisen 
izrazen 

originalen 
introspektiven 
impulziven 
občutljiv 
pogumen 
zapleten 
idealističen 
poseben 

Ali znaš? 

skicirati, risati, slikati 
igrati glasbeni instrument 
pisati zgodbe, poezijo, 
glasbo 
peti, igrati, plesati 
oblikovati modo in notranjost 

Imaš rad? 

koncerte, gledališče, umetniške 
galerije 
branje proze, drame in poezije 
rokodelstvo 
fotografiranje 
kreativno izražanje sebe 
ukvarjanje z dvoumnimi idejami 
 

 
Karierne možnosti 

 
Igralec 

Direktor oglaševanja 
 Manager oglaševanja 

Arhitekt 
Učitelj likovne umetnosti 

Umetnik 
 
 
 
 

Pisec oglasov 
Inštruktor plesa 

Učitelj igre 
Učitelj slovenščine 
Zabavaljač / igralec 
Modni oblikovalec 

Notranji oblikovalec 
Novinar / Reporter  
Krajinski arhitekt 

Knjižničar 

Medicinski fotograf 
Kustos v muzeju 
  Učitelj glasbe 

Fotograf 
Pisatelj 

Grafični oblikovalec 

Socialni tip (Pomočniki) 
 

 
Ljudje, ki radi delajo z ljudmi, da jih razsvetlijo, informirajo, jim pomagajo, usposabljajo ali jih 

ozdravijo in so besedno usposobljeni. 
 
 

Ali si?  

prijazen 
pripravljen pomagati 

idealističen 
skrben 
družaben 
razumevajoč 

kooperativen 
radodaren 
odgovoren 
odpuščajoč 
potrpežljiv 
prijazen 

Ali znaš? 

učiti / usposabljati druge 
jasno izraziti sebe  
voditi razpravo skupine 
meditirati v sporih 
načrtovati in nadzirati 
dejavnosti 
dobro sodelovati z drugimi 

Imaš rad? 

delo v skupinah 
pomoč ljudem s težavami 
prostovoljno delo 
delo z mladimi  
pomagati drugim 

 
Karierne možnosti 

 
 

Direktor občinske uprave 
Zgodovinar 

Manager parka 
Učitelj 

Klinični dietetik 
Akademsko delo 

Vodja skupnosti 
Skrbnik za varstvo 

potrošnikov 
Svetovalec / terapevt 

Bolnišnični administrator 
Psiholog 

Zavarovalni cenilec / 
ocenjevalec 

Knjižničar 
Zdravstveni asistent 

Duhovnik 
Sodni pomočnik 

Fizioterapevt 
Policist 

Nadzornik pogojnih 
izpustov 

Cenilec nepremičnin 
Vodja rekreacije 

Medicinska sestra / brat 
Socialni delavec 

Logoped 
Prostovoljni delavec 
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Podjetniški tip (Prepričevalci) 
 

Ljudje, ki radi delajo z ljudmi tako, da na njih vplivajo, jih prepričujejo, vodijo ali upravljajo za cilje 

organizacije in za ekonomsko korist. 

Ali si? 

samozavesten 
asertiven 
prepričljiv 
energičen 
pustolovski 
priljubljen 

ambiciozen 
prijeten 
komunikativen 
ekstrovertiran 
spontan 
optimističen 

Ali znaš? 

začeti projekte 
prepričati ljudi, da delajo stvari po 
tvoji poti 
prodati stvari 
govoriti in dajati govore 
organizirati dejavnosti  
voditi skupino  
prepričati druge 

Imaš rad? 

sprejemanje odločitev 
biti izvoljen (politično) 
imeti svoje podjetje 
politično kampanjo 
spoznavati pomembne ljudi 
imeti moč ali status 

 

Karierne možnosti 

Direktor oglaševanja 
 Prodajalec v 
oglaševanju 

 Bančnik / Finančni 
načrtovalec 

Vodja poslovalnice 
Direktor podjetja 

Direktor gospodarske 
zbornice 

Bančni analitik 
Manager za pomoč 

strankam 
Manager za 

izobraževanje in 
usposabljanje 

Nujna medicinska pomoč 
Podjetnik 

Uslužbenec za zunanje 
zadeve 

Direktor pogrebnega 
zavoda 

Zavarovalni agent 
Prevajalec  
Odvetnik  

Vodja pisarne  
Kadrovski delavec 

Politik 
Predstavnik za odnose z 

javnostmi 
Poslovodja 

Vodja prodaje 
Prodajalec 

Direktor socialnih del 
Borzni posrednik 

Davčni računovodja 

 

Konvencionalni tip (Organizatorji) 
 

Ljudje, ki radi delajo s podatki, imajo pisne ali numerične sposobnosti, opravljajo naloge v 

podrobnostih in po navodilu drugih. 

 

Ali si? 

dobro organiziran 
natančen 
številčno nagnjen 
metodičen 
vesten 
učinkovit 
neizstopajoč 

praktičen 
varčen 
sistematičen 
strukturiran 
vljuden 
ambiciozen 
poslušen 
vztrajen 

Ali znaš? 

dobro delovati znotraj sistema 
narediti veliko dela s papirologijo v 
kratkem času 
voditi natančno evidenco 
uporabljati računalnik 
pisati učinkovita poslovna pisma 

Imaš rad? 

slediti jasno opredeljenim 
postopkom 
uporabo opreme za 
obdelavo podatkov 
delo s številkami 
tipkanje ali stenografijo 
biti odgovoren za 
podrobnosti  
zbiranje in organiziranje 
stvari 

 

Karierne možnosti 

Tajnik v muzeju 
 Sodniški pomočnik 
Varnostni inšpektor 
Davčni računovodja  
Davčni svetovalec 

Potovalni agent 
Urejevalec terjatev 

 Učitelj razrednega pouka 

Vodja finančnega 
poslovanja 

Carinski inšpektor 
Uredniški pomočnik 

Zdravstveni administrator 
Poslovni programer 

Poslovni učitelj 
 Knjižničar  

Finančni analitik 
Zavarovalni zastopnik 

Notranji revizor  
Vzgojitelj otrok 
Računovodja 

Poslovni sekretar 
Proračunski analitik 

Poslovodja 

 
Računalniški tehnik 

Uradnik 
Stroškovni računovodja 

Strojepisec 
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Priloga 2: Kompetence in veščine 
 
Razumevanje veščin in kompetenc za pomoč pri izbiri poklica 
Vsako delovno mesto zahteva različne tehnične in/ali prenosljivih veščine. Ko izbirate katero 
delo bi želeli opravljati, vam je lahko v pomoč, da opredelite svoje interese in veščine in tako 
ugotovite, ali se le ti ujemajo s tistimi, ki jih delovno mesto delo običajno zahteva. Na primer, če 
uživate v timskem delu, se boste verjetno želeli izogniti službi, kjer bi večino dela naredili sami. 
Če potrebujete čas za razmišljanje in obdelavo informacij, pa je lahko služba, kjer se morate 
hitro odzvati na različne situacija, zelo izčrpajoča. Če opredelite v katerih veščinah ste še 
posebej dobri in raziščete različna delovna mesta, lahko vidite, katera  delovna mesta so 
primerna za nekoga z vašimi veščinami, katera delovna mesta vam bodo ustrezala in boste v 
njih uživali. 

Veščina / 
spretnost 

Opis Praktičen primer 

Pisna in 
govorna 
komunikacija 

• sporočanje informacij in idej jasno 
in natančno. 
• sveže in jedrnato pisno izražanje. 
• uporaba ustreznega sloga, metod 
in jezika pri komuniciranju z ljudmi, 
odvisno od situacije. 
• predvidevanje, kateri podatki  
bodo drugim potrebni. 

Gostujoči novinar Q-
Messengerja: napisal sem 
članek o majhnih prispevkih 
v Svetovni sklad za boj proti 
malariji, tuberkulozi in aidsu, 
da bi ozavestil bralce. Te 
težave sem prikazal tudi s 
fotografijami in statistiko, 
prav tako pa sem podal 
jasna navodila o tem, kaj 
lahko študentje storijo za 
spremembe. 

Timsko delo 
 

• dajanje prednosti ciljem tima in 
ne individualnim ciljem 
• spodbujanje sodelovanja 
• zavedanje potreb drugih in 
fleksibilno odzivanje na te potrebe 
• deljenje informacij in idej ter 
podpora članom tima za dosego 
ciljev 
• dodeljevanje ali sprejemanje 
jasnih vlog in odgovornosti znotraj 
tima 
• opraviti dogovorjene naloge 

Skupinska naloga: ponujeno 
mi je bilo mesto 
koordinatorja za projekt. 
Vsakega člana sem 
spodbujal, da je prispeval 
svoj del k raziskavi in 
posredoval informacije med 
mentorjem in skupino. 

Poslovno 
razumevanje 
 

• vedeti, kako govoriti s strankami, 
ugotoviti njihove potrebe in opaziti 
priložnosti 
• razumevanje kako organizacija 
deluje in kateri notranji oz. zunanji 
elementi vplivajo na njeno 
poslovanje 
• jemanje časa za razumevanje 
dogajanja v vaši izbrani industriji 

Managerja v službi s krajšim 
delovnim časom v 
maloprodaji sem prosil, če 
lahko preživim dan v glavni 
pisarni, da bi bolje razumel, 
kako se postavljajo cilji 
trgovine. Naučil sem se o 
pogajanjih z dobavitelji, 
cenah surovin in o vplivu teh 
dveh na maloprodajne cene. 

Pozornost na 
malenkosti 
 

• zagotavljanje, da je delo tako 
temeljito, kakor tudi pravočasno 
opravljeno 
• skrbno in natančno sledenje 

Pisal sem kratki članek v 
poletni praksi v zelo kratkem 
roku, ki je vseboval 
statistične in druge podatke. 
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navodilom 
• kontrolirati svoje delo za napake 

Načrtoval sem dodatni čas 
za lektoriranje in 
preverjanje. 

Upravljanje 
(organizacija) 
časa 

• določiti prednostne naloge 
delovnega obsega, če imate več 
rokov 
• načrtovati čas tako, da 
pravočasno in visoko standardno 
opravimo naloge  

Upravljanje zadnjeletnega 
projekta ob službi s krajšim 
delovnim časom in 
prostovoljnim projektom. 
Postavil sem si mesečne 
cilje in vsakotedenske 
naloge. 

Prilagodljivost 
in prožnost  
 

• pozitiven odziv na spremembe 
• hitro prilagajanje novim 
razmeram  
• učinkovito sprejemanje in 
reševanje različnih nalog 

Sprejel sem vlogo vodje 
tima na prostovoljnem 
projektu QM Provide v 
zadnjem trenutku. Svoj 
prosti čas sem porabil z 
raziskovanjem te 
dobrodelne organizacije in 
projekta, zato da bi lahko 
učinkovito organiziral čas. 

Vodenje • voditi tim 
• delegirati naloge in motivirati 
ostale 
• spodbujanje prispevkov (inputa) 
od drugih 
• prioritizirati potrebe skupine ali 
organizacije pred svojimi 
potrebami 

Vodenje in motiviranje nove 
teniške ekipo za treniranje 
med vikendi. Po 
posvetovanju s 
preostankom ekipe o 
problemih glede urnikov 
sem uvedel mesto 
podpredsednika, ki mi bo 
nudil pomoč. 

Usmerjenost k 
stranki / kupcu 

• ugotavljanje potreb in omejitev 
stranke / kupca 
• pridobivanje čim več znanja o 
stranki / kupcu in zagotoviti boljšo 
storitev 
• Izpolnjevanje obljub 

Kot pomočnik prodaje v 
službi s krajšim delovnim 
časom sem se 
profesionalno ukvarjal s 
pritožbami, da sem 
zagotovil zvestobo strank. 
Vzel sem si čas za 
poslušanje njihove povratne 
informacije in predlagal 
spremembe nadrejenemu. 

Medosebni 
odnosi 

• prilagajanje svojega obnašanja 
za gradnjo odnosov s široko paleto 
ljudi 
• vplivati na druge s 
prepričevanjem in spodbujanjem 

Prepričevati druge člane 
tima, da uporabijo tvojo 
idejo za skupinski projekt, 
tako da predlagate razpravo 
o prednostih in slabostih 
vsake možnosti. 

Načrtovanje in 
organizacija 

• priotiziranje in načrtovanje 
učinkovite rabe virov 
• spremljanje napredka glede na 
zastavljene cilje in se odzivati na 
nepredvidene dogodke 

Kot član QM drama skupine, 
načrtujem vaje, upravljam s 
proračunom in koordiniram 
kostume ter igralske ekipe. 
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