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Kompetence v praksi
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Zveza ljudskih univerz Slovenije
ZLUS je prostovoljno, 
nevladno in neprofitno 

univerz v Sloveniji. 

usposabljanja in 
izpopolnjevanja
Podporne dejavnosti
Projekti
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Teks

Ugotavljanje potreb/Partnerstva/Ukrepi (programi, dogodki, promocija, 
podporne dejavnosti)

TTTTTTTTTTTTTeeeeekkkssss



https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3 

Posvetovalni dogodek EPUO ter podjetniški zajtrk z naslovom 
»Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih
in zaposlovalcev?« v organizaciji ACS, ZLUS in mojazaposlitev.si, Ljubljana, 11. 

september 2018

Analiza potreb 
gospodarstva po kadrih, 

[opis poglavja]
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Namen analize

kakšne so potrebe 
ajdovskega gospodarstva 

in usposabljanju 
zaposlenih;
kakšne kadre ajdovska 
podjetja zaposlujejo;
kateri poklici bodo najbolj 
zaposljivi v obdobju 
naslednjih 10 let;
kakšna znanja in spretnosti 

zaposlenih. 
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Najbolj zaposljivi poklici do 2025

iskani bodo predvsem kadri s srednjo poklicno in 

kovin, avtoserviserji, vozniki, kuharji, strojni tehniki, 
elektrotehniki in gradbeni tehniki,

gradbeništva.
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Kompetence in znanja 
ob izbiri kandidatov za zaposlitev 
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Druge izpostavljene spretnosti, sposobnosti 
in osebnostne lastnosti

Samoiniciativnost, 
širok spekter znanja tehnike,
iznajdljivost, fleksibilnost, sposobnost improviziranja, 
inovativnost, kreativnost, 
empatija, 
odgovornost, 
poštenost, 
zanesljivost, 
korektnost, 
urejenost, 
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Za katere kompetence bi zaposleni potrebovali 
dodatna usposabljanja?
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Programi za dvig 
temeljnih in poklicnih 
kompetenc 45+
[opis poglavja]
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Podpora podjetjem pri 
pripravi strategij za 

starejših zaposlenih ter 
krepitvi njihovih 
kompetenc
[opis poglavja]
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Aktivnosti

zaposlenih; 

zaposlenih,

ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih 
(usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in     
potrditev) dodatne kvalifikacije).
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struktura starejših,
stopnja fluktuacije, absentizma, prezentizma, 
delovna mesta, 

omejitve, 

Organizacijska klima in odnosi 
medosebni odnosi,
odnos do starejših,
medgeneracijsko sodelovanje,

odnos do zaposlovanja, neformalno vzdušje.
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profil starejših zaposlenih,

zavzetost in motivacija.
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Kaj je potrebno spremeniti na posameznih nivojih?
Kdo bo imel pri tem aktivno vlogo?
Kaj lahko spremenimo, na kaj ne moremo vplivat?
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Prepoznani izzivi

Omejena ponudba delovne sile (demografski trendi, 
neskladja na trgu dela)
Novi poklici, hitro zastarevanje znanja (pomen 

4 generacije delajo skupaj (pomen medgeneracijskega 
sodelovanja)
Prenos znanj in mentorstvo (dijaki, študenti,  
odsotnosti, zaposleni v odhajanju ipd.)
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Kaj lahko storimo za vas?

Celostna podpora 
Informiranje, svetovanje
Spremljanje, izvajanje
Projektna dokumentacija
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Veselimo se 
sodelovanja z vami.
[opis poglavja]


