
 

KATEGORIJE VEŠČIN 
 
 
Veščine lahko definiramo kot zmožnosti posameznika, da izvede oziroma dokonča 
določeno nalogo. Naloga je lahko tako enostavna, kot je umivanje zob, ali zapletena, kot 
je na primer zapleteno vodenje delovnega tima. Veščine pridobimo skozi igro, v šoli, na 
delu in skozi druge vsakodnevne aktivnosti.  
 
Veščine, navedene v nadaljevanju, so razvrščene v tri kategorije, ki se med seboj 
razlikujejo. Ta seznam veščin je priporočljivo uporabiti, saj boš z njim pričel raziskovati 
svoje lastne veščine in hkrati začel razmišljati o tem, kako se priučiti novih ter kako sploh 
predstaviti svoje veščine.  
 
 
Veščine, ki so povezane z izvajanjem posebne naloge 
 
Gre za veščine, ki so izključno vezane na posebno nalogo. Tovrstne veščine, povezane z 
delom, so na primer: Veščina policista je uporaba strelnega orožja, veščina učitelja 
pisanje na tablo, veščina inženirja izračunati potrebna razmerja…. 
 
 
Veščine, ki jih lahko uporabiš v različnih situacijah  
 
Tovrstne veščine lahko uporabiš pri različnih situacijah in pri različnem delu. Gre za 
prekrivanje med poklici, nalogami in aktivnostmi. Vsi poklici, torej policist, profesor, inženir 
zahtevajo veščine, kot so pisanje poročila o delu, ocenjevanje izvedenih aktivnosti…. 
 
 
Osebne veščine 
 
Te veščine lahko označimo tudi kot osebnostne značilnosti, včasih celo vrednote. V tem 
primeru ne gre za posebne aktivnosti ampak bolj za pristop k določeni aktivnosti ali za 
osebni stil. Kot primer: posameznik je lahko brihten, praktičen, domišljav, dobrosrčen, 
natančen. 
 
 

 
 
 
 

Zakaj identificirati svoje veščine? 
 

 Za lažje odločanje o izbiri smeri študija in o izbiri kariere; 
 Za lažje postavljanje ciljev za  priučitev novih in nadaljnje razvijanje potrebnih, 

želenih veščin; 
 Za lažjo predstavitev svojih veščin v pisni ali govorni obliki. 



 

 
Veščine, ki jih lahko uporabiš v različnih situacijah  
 
analizirati 
brati 
dati pobudo 
dati prednost 
definirati 
deliti 
delovati 
diagnosticirati 
dodeliti 
dokončati 
določiti 
doseči  
dostaviti 
formulirati 
gospodariti 
govoriti 
grajati 
identificirati 
ilustrirati 
improvizirati 
informirati 
intervjuvati 
izboljšati 
 

izdajati 
izmisliti 
izobraziti 
izračunavati 
izraziti 
izumiti 
izvršiti 
komunicirati 
končati 
kritizirati 
načrtovati 
nadomestiti 
nadzorovati 
namestiti 
napisati 
napovedati 
napraviti 
osnutek 
narisati 
obdarovati 
oceniti 
odkriti 
odločiti 
 

odobriti 
olajšati 
opazovati 
opogumiti 
opraviti 
organizirati 
oskrbovati 
ovrednotiti 
podajati 
poenostaviti 
pogajati se 
pomagati 
pomiriti 
popisati 
popraviti 
poročati 
poslušati 
posodobiti 
poučevati 
povečati 
povišati 
povzemati 
predlagati 
 

predpostavljati 
predstaviti 
predvideti 
pregledati 
preiskati 
preizkusiti 
prepričati 
prevajati 
prikazati 
primerjati 
priporočati 
pripraviti 
pritrditi 
prodati 
proizvajati 
računati 
ravnati 
razčleniti 
raziskovati 
razjasniti 
razlagati 
razmišljati 
razpasti 
 

razporediti 
razposlati 
razrešiti 
razširiti 
razumeti 
razviti 
razviti 
sestaviti 
skicirati 
slediti 
sodelovati 
soditi 
sprejeti 
svetovati 
študirati 
testirati 
tipkati 
trenirati 
učiti 
upoštevati 
upravljati 
uravnavati 
uravnovesiti 
 

urediti 
uskladiti 
usmerjati 
ustvariti 
utrditi 
uveljaviti 
voditi 
vplivati 
vzdrževati 
vzgajati 
vzpodbujati 
vzpostaviti 
vživeti se 
zapisati 
zapomniti 
zasnovati 
zaščititi 
zbirati 
zbrati 
 

 
 
Osebne veščine 
 
ambiciozen 
analitičen 
brihten 
delaven 
domiseln 
domišljav 
dosleden 
družaben 
hiter 
introspektiven 
iskren 

iznajdljiv 
izviren 
jasen 
konzervativen 
kooperativen 
lahkoživec 
močan 
motiviran 
natančen 
neodvisen 
občutljiv 

obziren 
odgovoren 
odkrit 
odkritosrčen 
odločen 
oportunist 
optimističen 
organiziran 
pameten 
pobudnik 
podjeten 
 

pogumen 
praktičen 
predan 
premišljen 
preobčutljiv 
prijazen 
prilagodljiv 
privlačen 
pustolovski 
radodaren 
razumevajoč 
 

resen 
samozavesten 
spontan 
sposoben 
strpen 
šaljiv 
tekmovalen 
temeljit 
točen 
trden  
ubogljiv 
 

učinkovit 
umetniški 
uslužen 
usmerjen k 
cilju 
veder 
vreden 
zaupanja 
zamišljen 
zanesljiv 
zgovoren 

 


