
	  

Analiza kadrovskih potencialov zaposlenih (assesment kompetenc) 
 

Matrika uporabljenih inštrumentov in diagnostičnih orodij 
	  

Kompetenca/Inštrument Osebnostni 
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Skupina A: poslovne kompetence 
1. Komunikacijska odličnost 
Jasnost sporočil. Hitra formulacija misli. Zagotavljanje 
nemotenega in odprtega pretoka informacij preko jasne 
govorne in pisne komunikacije, učinkovitega javnega 
nastopanja, vrhunskega poslušanja, spraševanja, 
interpretacije nebesedne komunikacije, povzemanja ter 
sposobnosti vplivanja in prepričevanja ter odkrite izmenjave 
mnenj,dialoga. Svoboda izražanja mnenj in stališč brez 
groženj s posledicami za javno izrečeno besedo. Izogibanje 
širjenju govoric in prikrivanju informacij. Zmožnost optimalne 
razrešitve konfliktov, sporov, nasprotij in navzkrižij interesov z 
uporabo prepoznanih in uveljavljenih orodij in tehnik 
problemskega upravljanja, obvladovanja konfliktov; 
uravnoteženo in v korist vseh udeležencev. Sposobnost 
razumevanja in uporabe petih slogov reševanja konfliktov 
glede na situacijo.  

            

2. Tržna usmerjenost in odločnost             
3. Samoiniciativnost              
4. Analitično in strukturno razmišljanje             
5. Organizacijske sposobnosti             
6. ...             



	  

	  
Kompetenca/Inštrument Osebnostni 

test: MBTI Plutchik Kompetenčni 
intervju 

Poslovna 
simulacija 

Motivacijski 
test WIS 

Timske 
vloge 

Reševanje 
konfliktov 

Video 
snemanje 

Test 
logičnega 

razmišljanja 
Komunika-
cijski slog 

Test 
čustvene 

inteligence 
Ostali testi * 

(360,itd.) 

Skupina B: interpersonalne kompetence 

1. Motiviranje in razvoj sodelavcev.             
2. Voditeljstvo in coaching             
3. Obvladovanje moči in avtoriteta             
4. Sposobnost dela v timu             
5. ...             
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Skupina C: intrapersonalne kompetence 

1. Sposobnost za učenje/lasten razvoj             
2. Samostojnost in odločnost             
3. Samopodoba             
4. Prilagodljivost             
5. Sposobnost za delo pod pritiskom             
6. ...             

Zaključna ocena 
Skupina kompetenc 1    1  2  3  4  5 
Skupinakompetenc  2    1  2  3  4  5 
Skupina kompetenc 3    1  2  3  4  5 
Zaključna presoja (1 – 5)    1  2  3  4  5 
 
Opombe: 
 
1. Primernost inštrumenta 

  delna 
precejšnja  
popolna 

 
2. Lestvica kompetenc 

1 - zelo omejena usposobljenost, nikoli ne izkazuje tovrstnih vedenj 
2 - opazne omejitve, pod zahtevano ravnijo, redko izkazovanje tovrstnih vedenj 
3 - kompetentnost razvijena povprečno, potrebne in možne izboljšave, vedenja ne izkazuje dosledno 
4 - talentiranost in priemrna usposobljenost, kompetenca razvita v veliki meri, značilna vedenja so pogosta 
5 - popolna usposobljenost, kompetenca razvita do avtomatizma, značilna vedenja so redna, zgled drugim 

 
3.  Ostali inštrumenti in diagnostična orodja  

* glej ostale inštrumente iz nabora SUMO Dialogos! 
 


