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Druga vaja bo potekala v e-okolju, opravili pa jo boste individualno. Cilji, ki jih bomo 
zasledovali, bodo zlasti razumevanje delovanja kadrovskega managementa v spreminjajočem 
se okolju, preučevanje različnih dejavnikov oziroma zunanjih ter notranjih vplivov na 
zaposlene v organizaciji ter razumevanje trga dela kot celote. 

Najprej vam svetujem, da si preberete vsa gradiva v e-učilnici na temo “splošno o 
kadrovskem managementu” ter “pridobivanje in izbor kadrov”, nato pa se lotite aktivnosti. 
Vaja je sestavljena iz dveh aktivnosti: sodelovanje na forumu in izdelava pisnega izdelka. 
Natančno si preberite spodnja navodila in izpolnite vse vaše obveznosti najkasneje do 
ponedeljka, 4.4. do 23:55. Izdelki, ki ne bodo sledili navodilom (zlasti omejitvi glede dolžine 
izdelka), in ki bodo oddani prepozno, ne bodo upoštevani. Če se pojavljajo dvomi, 
nerazumevanje navodil ali kar koli podobnega vprašajte bodisi na forumu Ne razumem ali 
pišite na valentina.franca@fm-kp.si.  
 
1) Sodelovanje na forumu 
V e-učilnici v poglavju Druga vaja so na voljo 3 forumi z različnimi temami: Socialna 
omrežja na delovnem mestu, Upravljanje raznolikosti & diskriminacija muslimanov in 
Poklicna izgorelost. 

Izberite najmanj ENEGA in njem sodelujte tako, da predstavite vaše mnenje, argumente za/
proti, odgovorite na vprašanja ipd., pri čemer izhajajte s kadrovskih vidikov. Pred tem 
preberite gradivo, ki je nameščeno pri posameznem forumu.
Vaše sodelovanje bo ocenjeno predvsem z vidika vsebine oziroma argumentacije vaših mnenj 
(odgovor “se tudi jaz strinjam” ne more biti enako ocenjen kot odgovor, ki razloži, zakaj tako 
mislite, navedete argumente ipd.) in pogostosti sodelovanja (če samo enkrat pridete in poveste 
vaše mnenje, je nekaj drugega, kot če aktivno sodelujete v razpravi in se večkrat aktivno 
oglasite). 
Razprava bo potekala od 28.3. 00:01 do 4.4. do 23:55 (v tem času se bodo v e-učilnici 
pojavili tudi “forumi”). Kasnejši odgovori se ne bodo upoštevali.

Možne točke: do 5. 

2) Pisni izdelek - refleksija na izbrano temo
V e-učilnici v poglavju Druga vaja boste našli 5 različnih člankov: Too many chiefs; Kako 
iskati kadre, ki jih na trgu dela primanjkuje; Zaposlovali bodo predvsem fleksibilne; 
Devetnajst kandidatov bodo preverili v  eni uri; Starejši nezaposleni so še neizkoriščen kapital.   
Vaša naloga je, da preberete vse članke in izberete enega, na podlagi katerega boste napisali 
refleksijo oziroma vaše mnenje. Če vam noben članek ne ustreza, lahko izberete svojega. V 
tem primeru  morate vašemu izdelku priložiti tudi članek.
Svetujem vam, da se naloge lotite tako, da poiščete še kakšno drugo literaturo, podatke, vire 
ipd., na podlagi katere boste lahko o izbrani temi učinkovito argumentirali in predstavili vaše 
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mnenje. Navedete lahko tudi vaše praktične izkušnje, če jih imate. V pisnem izdelku 
predstavite vaš pogled na izbrano tematiko; ocenjevala se bo predstavitev argumentov in 
poglobljenost vsebine. Pisne izdelke morate v e-učilnico oddati najkasneje do ponedeljka, 
4.4. do 23:55. Kasneje oddani izdelki se ne bodo upoštevali. Dolžina pisnega izdelka (samega 
besedila) je največ ena stran, pisava Times new roman, velikost 12, brez razmaka. Kar bo 
presegalo predvideno dolžino, ne bo upoštevano pri oceni. 

Možne točke: do 10. 

Če kar koli ni jasno, potrebujete več informacij, pojasnil, imate dodatna vprašanja… oglasite 
se v e-učilnici!


