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KAJ JE KADROVSKI CIKEL?





KOMPETENCE 
 So razvite zmožnosti ali pridobljene sposobnosti posameznikov, da uspešno 

delujejo v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v družbi, 
poklicu ali osebnem življenju



KAJ SO KOMPETENCE?
 Kompetence NISO pristojnosti, pooblastila!
 Perrenoud (1997): zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže 

pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.



VRSTE KOMPETENC
 Ključne (temeljne) kompetence so skupne vsem poklicem na neki ravni in 

omogočajo posamezniku uspešen osebnostni razvoj in udeležbo v družbi.

 Poklicne kompetence

▪ generične poklicne, skupne za podobne poklice, delovna opravila na nekem 
področju za obvladovanje celostnih in zahtevnih nalog v okviru področja 
(strojništvo, socialno delo).

▪ poklicno specifične.



TEMELJNE KOMPETENCE
1. Načrtovanje kariere
2. Branje
3. Pisanje
4. Računanje
5. Tuji jeziki
6. Uporaba računalnika
7. Komuniciranje
8. Reševanje problemov
9. Kritično in analitično mišljenje
10. Vodenje
11. Motivacija
12. Timsko delo
13. Vseživljenjsko učenje
14. Delo pod časovnim pritiskom
15. Načrtovanje in organizacija
16. Iniciativnost
17. Prilagajanje in fleksibilnost
18. Osebni razvoj



3H MODEL: KOGNITIVNO, 
VEDENJSKO, ČUSTVENO 
RAZUMEVANJE



KARIERNI PROFIL
 Pred iskanjem izdelajte svoj karierni profil

Ker delodajalec vedno vpraša: 

„Zakaj bi zaposlil ravno vas? Kaj mi vi lahko ponudite, kar mi drugi ne morejo?“

2) Ker želite delovno mesto iskati usmerjeno!



KAJ JE / NI KARIERNI PROFIL?
Karierni profil NI življenjepis. Je osnova za iskanje zaposlitve, ki jo uporabimo 

za
izdelavo življenjepisov, pripravo na razgovore in določanje prioritet. 
Sestavljajo ga: 
1) izobrazba
2) izkušnje
3) veščine
4) znanja
5) pričakovanja



KAKO TOREJ GRADITI 
PROFESIONALNO KARIERO?
 5 lastnosti najboljših kandidatov 

1. Vem, kaj iščem - to delo me navdušuje.

2.  Znam razložiti, zakaj se me splača zaposliti.

3. Znam priti do prave osebe.

4.  Na razgovoru sem bolje pripravljen kot delodajalec.

5. Razumem potrebo delodajalca.



ZAČARANI KROG NEUSPEHA



KAJ KORISTI PRI ISKANJU DELA?



KAKO BOLJ UČINKOVITO 
ISKATI ZAPOSLITEV?
1. Pripravite svoj karierni profil

2. Poiščite potencialna delovna področja

3. Poiščite organizacije, kjer bi delali

4. Poiščite “skrita” prosta delovna mesta

5. Prizadevajte si za razgovor

6. Ohranite motivacijo

7. Iščite novo znanje



  PRI ČEMER PA MORATE VEDETI…



AKTIVNO IN PASIVNO ISKANJE 
DELA
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