
Vodnik za razvoj osebnostnega 
potenciala in talentov

ime in priimek



Ste si v letošnjem letu zastavili cilje, načrtujete spremembe in bi 
jih radi izpeljali? Da ne bo ostalo le pri željah in načrtih, za akcije 
pa zmanjko moči in časa, vam podarjamo pomočnika. Kot zvesti 
prijatelj bo z veseljem sodeloval in uspeh zagotovo ne bo izostal.  

Priročnik, ki je zastavljen celostno, vam bo s preprostimi orodji 
olajšal načrtovanje in izvajanje aktivnosti na vseh temeljnih 
področjih osebnega in kariernega razvoja. 
 
Vsak mesec boste pozornost posvetili le enemu področju svojega 
delovanja, si zastavili naloge in jih do konca meseca izvedli ali 
začeli aktivnosti v smeri uresničitve le-teh. 

kje sem?

kako do tja?

kam želim?

Vsebino smo oblikovali na osnovi treh temeljnih vprašanj...

Pred vami je Smernik – vaš vodnik in najboljši prijatelj! 

Smerko!

Na poti vas bo spremljal in vodil



na katera vam bomo pomagali odgovoriti!

....v naslednjih mesecih vam bomo pomagali pomikati se v izbrani smeri... 

v mesecu februarju in marcu se bomo lotili poslanstva, vrednot in ciljev. 
v mesecu aprilu in maju se bomo posvetili učinkovitemu samovodenju, vašim 
talentom, sposobnostim in upravljanju z njimi
v juniju in juliju se bomo posvetili upravljanju s telesno
energijo, gibanju, stresu, čuječnosti, prehrani, slabim razvadam
avgust bo namenjen ustvarjalnosti
september in oktober bosta namenjena kakovostni komunikaciji 
in dobrim medosebnim odnosom 
v novembru bomo gradili osebno blagovno znamko in oblikovali
osebni slog     
v decembru bomo pregledali doseženo in izdelali novo pajkovo mrežo
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V mesecu januarju boste izdelali analizo in ugotovili, kje ste in kam želite



kam želim?kje sem?kje sem?

IZDELAJTE OSEBNO SWOT ANALIZo
Pri SWOT ANALIZI vzamete pod drobno-
gled štiri vidike svojega delovanja in 
sicer prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti oz. ovire. Namen analize je 
ugotoviti, kje ste. Predstavlja pomoč pri 
odločitvah, kam boste usmerili svoje 
delovanje, kako razvijali svoje talente in 
sposobnosti, kaj okrepili in razvili. 

Pri KOLESU ŽIVLJENJA oz. "Balance 
Wheel" vzamete pod drobnogled 
ključna življenjska področja in si sple-
tete pajkovo mrežo. Z nekaterimi ste 
bolj zadovoljni, druga vam povzročajo 
težave, analiza različnih področij 
vašega delovanja je namenjena 
vzpostavitvi ravnovesja med njimi. 

IZDELAJTE kolo življenja

VIZIJA je notranje doživljanje nečesa, kar
 v stvarnosti še ni nastopilo (SSKJ). 
Je vabljiva podoba vaše prihodnosti in vez 
med njo in sedanjostjo, zato služi kot 
kompas vašemu delovanju. Z njo si 
postavite strateške scenarije poti, po 
kateri boste hodili, da bi jo uresničili. 
Vizija je predstava o tem, kaj naj bi doseg-
li, kaj postali, vendar je ne smete zamenja-
ti s sanjami, mora biti uresničljiva in s 
primernim trudom dosegljiva.

Januar 

samoanaliza kompetenc, osebnostnih potencialov 
in karierne usmerjenosti

napišite osebno vizijo
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 OSEBNA SWOT 
ANALIZA                             

samoanaliza kompetenc, osebnostnih potencialov 
in karierne usmerjenosti

prednosti slabosti

Najboljši pristop v življenju je, 
da gradite na prednostih, 
odpravite pomanjkljivosti, 
izkoristite priložnosti in se 
izognete nevarnostim.
Z namenom, da bi bili pri tem 
čim bolj uspešni, napišite 
talente, pridobljena strokovna 
in funkcionalna znanja, izkušn-
je, sposobnosti, zmožnosti, 
veščine ali njihovo pomanjkan-
je. Pomembno je,
da zapišete področja, kjer 
izstopate in šibka področja, ki 
jih lahko izboljšate, saj imate 
tam največ rezerve. 

pomoč pri delu Prednosti in slabosti 
so notranji dejavniki vašega 
delovanja. To so vaše lastnos-
ti, na katere imate vpliv, jih 
lahko nadzirate in nadgraju-
jete, prednosti so tista 
področja, kjer vam uspevajo 
stvari brez oziroma z malo 
učenja, slabosti so šibke 
točke, področja, kjer se 
morate izboljšati. 
Sem spadajo tudi pomanjkl-
jivosti, npr. pomanjkanje 
določenih veščin, slabe 
navade, npr. zamujanje ipd.

napišite osebno vizijo
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samoanaliza kompetenc, osebnostnih potencialov 
in karierne usmerjenosti

nevarnosti/ovirepriložnosti

so dejavniki iz okolja, na njih 
skoraj nimate vpliva. Lahko 
se prilagodite, jih izkoristite, 
kot npr. se povezujete in 
mrežite, izkoristite nove 
trende, nove paradigme, 
spremembe kupne moči, 
vrednot, ipd. Iz ovir se 
velikokrat rodi priložnost, 
le prepoznati jo je treba 
in izkoristiti. 

Priložnosti in
nevarnosti/ovire

3



KOLO ŽIVLJENJA

kolo življenja

Središče kolesa je vrednost 
0 (nezadovoljni), zunanji 
krog 10 (zadovoljni). 
Označite nivo zadovoljstva v 
posameznem polju oziroma 
področju. Povežite točke, 
dobili boste pajkovo mrežo. 
Razmislite, kako bi se vozili, 
če bi bilo to pravo kolo?

Kolo je razdeljeno na deset 
polj oziroma področij, vsak 
ima deset nivojev. Z analizo 
boste ugotovili zadovoljstvo 
na posameznem področju 
življenja, nato se od februar-
ja do novembra potrudili, 
kaj spremenili in izboljšali 
na področju, kjer bo vred-
nost odstopala od maksi-
malne in decembra spet 
preverili zadovoljstvo.

pomoč pri delu

identiteta in vrednote        
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KOLO ŽIVLJENJA
osebna vizija

Če se vam v glavi vrti slika, ki 
vizualizira vaše dosežke in 
stanja v prihodnosti, jo 
prenesite na papir, to je vaša 
vizija. Pomagajte si z vašimi 
idejami, cilji, željenimi 
čustvenimi stanji in predsta-
vi o vaši vlogi pri tem, zato 
dodajte iskren povzetek v 
treh stavkih »kdo sem in kaj 
želim narediti.«  

pomoč pri delu

Kaj bi radi ustvarili? Napišite svojo osebno vizijo!

5


