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Kaj so kompetence: 

Kompetence kažejo to, kar dejansko lahko naredite, obenem pa tudi vaš odnos do dela.  

Splošne kompetence so tiste kompetence, ki so uporabne tako v različnih poklicih kot tudi v različnih 

življenjskih situacijah. Omogočajo vam uspešno vključitev v svet dela in družbeno življenje ter 

povečujejo zaposljivost. Več prenosljivih kompetenc imate in v večji meri jih razvijate, večja je vaša 

zaposljivost. To pomeni, da boste lažje in hitreje našli zaposlitev, ohranjali zaposlitev in jo po potrebi 

tudi lažje zamenjali. Pomeni tudi, da se boste v delovnem okolju lažje soočali s spremembami, da 

boste v izbranem poklicu lahko uspešnejši in obenem bo večji tudi vaš doprinos k uspešnosti 

delodajalca in družbi nasploh.  

 

18 splošnih kompetenc: 

Načrtovanje kariere 

Osebe z dobro razvito kompetenco načrtovanja kariere dobro poznajo svoje lastnosti, interese in 

znanja, istočasno pa dobro poznajo tudi poklice, trga dela in so si na podlagi tega sposobni postaviti 

primerne zaposlitvene cilje ter sprejemati prave zaposlitvene odločitve.  

Branje 

Kompetenca branja je veliko več kot le prepoznavanje črk in besed. Pomeni razumevanje in 

interpretacijo napisanih informacij v različnih oblikah kot so priročniki, poročila, pisma, grafi, tabele, 

urniki, obrazci, znaki, navodila ipd. Gre tudi za razumevanje namena besedila, določanja osnovne 

ideje in skritih sporočil ter učenje novih informacij. Kar preberete, lahko uporabite pri opravljanju 

določenih nalog in v drugih prihodnjih situacijah.  

Pisanje 

Kompetenca pisanja se nanaša na pisanje sporočil in dokumentov različne dolžine, tipa in 

zahtevnosti. Oseba z visoko izraženo kompetenco pisanja je sposobna dobro zapisati informacijo, 

sporočilo, razmišljanje, ideje, čustva … Tekst je slovnično pravilen, razumljiv in vsebuje ustrezne 

informacije ter primere. Vsebina in način pisanja sta prilagojena posamezniku oziroma ciljni publiki.  
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Računanje 

Kompetenca računanja se nanaša na razumevanje in učinkovito uporabo matematike, števil ter 

najrazličnejših računskih operacij pri reševanju praktičnih problemov v vsakodnevnem življenju in na 

delovnem mestu. Pomeni tudi interpretacijo matematičnih informacij, npr. oblikovanje trendov v 

prihodnosti na podlagi spremenljivk in trenutno obstoječih podatkov. Ne gre samo za uporabo 

osnovnih štirih računskih operacij, temveč tudi decimalk, odstotkov, različnih formul, merskih enot, 

simbolov, diagramov, vse do uporabe geometrije, statistike, verjetnosti in še kaj.  

Tuji jeziki 

Kompetenca tujih jezikov se kaže kot razumevanje, interpretacija, izražanje misli, čustev, dejstev, 

mnenj, tako v govorni kot pisni obliki. Pomeni razumevanje prebranih tekstov, slovnično pravilno 

pisanje, slušno razumevanje in zmožnosti pogovora z drugimi ljudmi v tujem jeziku glede na vaše 

potrebe in kontekst uporabe: delo, izobraževanje, prosti čas. Vključuje tudi odprtost do različnih 

kultur in spoštovanje drugih.  

Uporaba računalnika 

Kompetenca uporabe računalnika pomeni razumevanje in učinkovito uporabo računalniške opreme, 

npr. računalnika, tiskalnika in računalniških programov. Gre za osnovno uporabo računalnika pri 

pisanju, oblikovanju in shranjevanju dokumentov, pri komunikaciji z drugimi s pomočjo elektronske 

pošte, uporabo interneta ipd. Na višji ravni pa predstavlja tudi učinkovito uporabo zahtevnejših 

programov za reševanje problemov na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju.  

Komuniciranje 

Kompetenca komuniciranja vsebuje govorjenje, poslušanje, prilagajanje in odpravljanje 

komunikacijskih ovir. Ker ste v nenehnem stiku z drugimi ljudmi, je kompetenca komuniciranja 

bistvena tako v zasebnem življenju kot v delovnem okolju.  

Reševanje problemov 

Ta kompetenca se kaže kot učinkovito prepoznavanje, da problem obstaja, spretno in vztrajno 

zbiranje informacij, iskanje različnih možnih rešitev z uporabo analitičnega mišljenja, logike, izkušenj 

in posebnih metod reševanja problemov. Posameznik mora znati oceniti primernost in posledice 

posamezne rešitve, izbrati primerno rešitev, jo uresničiti in na koncu ovrednotiti.  

Kritično in analitično mišljenje 

Kompetenca kritičnega in analitičnega mišljenja je nujen element kompetence reševanja problemov 

in se kaže tudi kot hitro razumevanje procesov, konceptov, sprememb in učenje novih nalog.  

Vodenje 

Kompetenca vodenja v osnovi pomeni, da znate vzpostaviti zaupanje, vzbuditi radovednost, 

spodbuditi sodelovanje in motivirati druge, vzpostaviti učinkovito komunikacijo in reševati 

nesoglasja. Obenem ste zgled, učitelj in mentor drugim, posredujete jim ustrezno povratno 

informacijo in skrbite za njihov razvoj.  
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Motivacija 

Kompetenca motivacije se kaže kot visoka mera zanimanja in volje do začetka ter opravljanja 

različnih aktivnosti in odgovornosti, da je nekaj dobro opravljeno. Pomembni so lastna želja, interes 

in notranja motivacija. Kaže se kot prevzemanje pobude in iskanje priložnosti, da sami doprinesete 

tudi k skupnim ciljem, ter kot pripravljenost sprejeti in vztrajati pri zahtevnejših nalogah in 

dejavnostih.  

Timsko delo 

Pri kompetenci timskega dela gre za pripravljenost sodelovanja v skupini, izkazovanje lojalnosti, 

aktivno delovanje za dosego skupnih ciljev, vzpostavitev ustrezne medosebne komunikacije, 

spoštovanje mnenj, podajanje in sprejemanje ustrezne povratne informacije, konstruktivno reševanje 

medosebnih sporov ipd.  

Vseživljenjsko učenje 

Kompetenca vseživljenjskega učenja predstavlja nenehno pridobivanje in razvijanje znanja, veščin in 

kompetenc. Vključuje tudi odgovornost za poklicni razvoj in uporabo novo pridobljenega znanja in 

kompetenc v različnih situacijah.  

Delo pod časovnim pritiskom 

Kompetenca pomeni učinkovito delovanje tudi, kadar je treba opraviti naloge v kratkem času. 

Zahteva predvsem dobro obvladovanje stresa in zmožnost, da pod časovnim pritiskom ne odpoveste 

in dosežete potrebne rezultate. Znati si morate določati prednostne naloge, dobro načrtovati in 

organizirati, deliti naloge na manjše cilje in sproti spremljati napredek ter se hitro in pravilno odzivati. 

Glede na to, da je treba narediti vedno več v krajšem času, je ta kompetenca vse pomembnejša.  

Načrtovanje in organizacija 

Ta kompetenca se kaže v postavljanju jasnih in realnih ciljev, izdelavi načrta za dosego ciljev, 

določanju virov, ki jih potrebujete za premagovanje morebitnih ovir in za dosego ciljev, učinkovitem 

določanju prednostnih nalog, predvidevanju dolžine in zahtevnosti posameznih nalog ter pripravi in 

izvajanju urnika. Gre za uspešno upravljanje časa, energije in potrebnih virov na način, ki zagotavlja 

uspešno in pravočasno opravljene naloge.  

Iniciativnost 

Kompetenca iniciativnosti se kaže kot aktivno iskanje priložnosti za lasten doprinos k rezultatom, npr. 

iskanje rešitev problema in predlaganje sprememb, preden vas kdo prosi, tudi kot odločitev in iskanje 

dodatnih nalog ter obveznosti. Pomeni postavljanje realnih ciljev, ki obenem predstavljajo izziv, trud 

za dobro opravljeno delo in rezultate, ki so nad standardi in pričakovanji, skrb za osebni razvoj in 

izboljševanje lastnih kompetenc. Kaže se tudi kot zmožnost neodvisnega dela brez neposrednega 

nadzora.  
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Prilagajanje in fleksibilnost 

Ta kompetenca pomeni prepoznavanje in učinkovito soočanje z novimi, drugačnimi, tudi 

nepričakovanimi dogodki, zahtevami, ljudmi in pritiski. Gre za pripravljenost narediti tisto, kar je 

potrebno, da se dosežejo rezultati v spremenjenih okoliščinah. Posledično to pomeni spremeniti cilje, 

prednosti, postopke, vedenje, način komunikacije in sprejemanja odločitev. Kompetenca vsebuje 

sprejemanje sprememb in negotovosti kot realnosti današnjega življenja.  

Osebni razvoj 

Kompetenca osebnega razvoja zajema aktivno prevzemanje odgovornosti za osebni in strokovni 

razvoj ter predstavlja pomembno osnovo za razvoj ostalih kompetenc.  

 

 

Vprašalnik za samooceno kompetenc: 

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/VprasalnikiZaSamoocenoKompetenc/D

efault.aspx 
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