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Career platform for forecasting future competency requirements 

In order to achieve the breakthrough goals set by the Republic of Slovenia within the framework 
of the Smart Specialization Strategy and to achieve one of the goals of the national economy, that 
the added value is to increase to EUR 60,000 per employee by 2025, it is necessary to have an 
educated, skilled and competent staff equipped with appropriate competences. An example of a 
systematic approach, which is oriented to the dynamic identification of required competencies and 
to enable more systematic and more effective design of education programs, is the Career Platform. 
The Career Platform has been found as an appropriate approach to the development of companies’ 
manpower and it has been implemented in several Strategic Development Innovation Partnerships, 
particularly for forecasting future competency needs, structuring them and filling the estimated 
gaps. 

 

Kratek pregled prispevka 

Za doseganje prebojnih ciljev, ki si jih je v okviru Strategije pametne specializacije zastavila 
Republika Slovenija ter za dosego enega izmed ciljev gospodarstva, da dodana vrednost do leta 
2025 naraste na 60.000 EUR na zaposlenega, je nujno potreben izobražen, usposobljen in z 
ustreznimi kompetencami opremljen kader. Primer sistemskega pristopa, ki je naravnan na 
dinamično identifikacijo potrebnih kompetenc ter dopolnjevanje programov usposabljanj in 
izobraževanj, je Karierna platforma. Karierna platforma se izkazuje za primeren pristop k razvoju 
človeških virov in se izvaja v več Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih, predvsem za 
napovedovanje potreb po kompetencah prihodnosti, njihovemu strukturiranju in zapolnjevanju 
vrzeli. 
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3 Povzetek 

KP se glede na celovitost pristopa in uspešno 
pilotno uporabo v SRIP MATPRO kaže kot 
ustrezno orodje  za razvoj kadrov, saj  
dolgoročnejše napovedovanje potreb odgovarja 
tudi na  razvojne izzive podjetij v SRIP-ih. 
Ocenjujemo, da je KP kot taka še posebej v delu 
dolgoročnega napovedovanja potreb po kadrih 
in kompetencah ter prilagajanja ponudbe 
izobraževanja in usposabljanja ustrezna rešitev 
za sistemsko usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu dela in zmanjševanje 
strukturnih neskladij. Za ta namen pa jo bo 
potrebno v bodoče informacijsko podpreti, tako 
v smislu optimizacije zajemanja in izmenjave 
podatkov in informacij, uporabniških 
vmesnikov, kot tudi optimizacije algoritmov z 
vključitvijo sodobnih tehnologij, npr.  umetne 
inteligence. 
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