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Projekt  
POSODOBITEV IN ŠIRITEV POKLICNIH 
STANDARDOV IN KATALOGOV 

 Obdobje izvajanja: 19. 08. 2009 – 31. 08. 2015 

 Evropski socialni sklad (ESS) in MDDSZ 

 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 
2013 

 Razvojna prioriteta:  

 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 

 Prednostna usmeritev:  

 1.2. Usposabljanje in izobraževanje za    
 konkurenčnost in zaposljivost 

 Vrednost projekta: 2.000.278 EUR 



NAMEN PROJEKTA PSK 

 

Namen projekta je vzpostavitev učinkovitega 
sistema povezovanja trga dela in 
izobraževanja ter vključevanja aktualnih 
kvalifikacijskih struktur z namenom 
zmanjšanja strukturnih neskladij na trgu dela 
in izboljšanja poklicne in geografske 
mobilnosti in s tem možnosti zaposlovanja. 



 CILJI PROJEKTA PSK 

 povečati transparentnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij za 
povečanje mobilnosti v luči razvoja slovenskega in evropskega trga 
dela 

 povezati formalni sistem poklicnega izobraževanja s sistemom NPK in 
podpora vseživljenjskemu učenju 

 povezati šolsko sfero in sfero dela in krepiti sodelovanje in zaupanje 
med različnimi akterji v izobraževanju ter zaposlovanju in delu 

 nadgraditi obstoječe baze podatkov o trgu dela z novimi podatki 

 izdelati analize o trgu dela kot podporne informacije pri pripravljanju 
poklicnih standardov 

 prispevati k boljši prepoznavnosti certifikatnega sistema v državi med 
delodajalci in med potencialnimi uporabniki 

 postaviti sistem ugotavljanja potreb delodajalcev po znanju, 
spretnostih in sposobnostih delovne sile 

 

 



PRIPRAVA POKLICNIH STANDARDOV 
IN KATALOGOV ZA NPK PO 
STROKOVNIH PODROČJIH 

• 226 poklicnih standardov 

• 156 katalogov za NPK 

• sodelovalo preko 700 strokovnjakov 

 



PRIPRAVA POKLICNIH STANDARDOV 
IN KATALOGOV ZA NPK PO 
STROKOVNIH PODROČJIH 

Poklicni standardi po strokovnih področjih 
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PRIPRAVA POKLICNIH STANDARDOV 
IN KATALOGOV ZA NPK PO 
STROKOVNIH PODROČJIH 

Katalogi za NPK po strokovnih področjih 
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PRIPRAVA POKLICNIH STANDARDOV 
IN KATALOGOV ZA NPK PO 
STROKOVNIH PODROČJIH 

• pregled razvoja poklicnih standardov in 
izvajanja NPK 2000 – 2012 

• spremljava certifikatnega sistema 2012, 
2013, 2014 



ANALIZA IZOBRAZB, POKLICEV 
IN POTREB NA TRGU DELA 

2009 - 2013 

48 analiz povpraševanja delodajalcev po 
izobrazbah oz. poklicih  na 16 strokovnih 
področjih 

Rezultat večletnih analiz - publikacija 
Programi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja na trgu dela  



ANALIZA IZOBRAZB, POKLICEV 
IN POTREB NA TRGU DELA 

2014  

uvedba nove metodologije 

izdelava analiz na podlagi podatkov  
SURS –  Standardna klasifikacija 
dejavnosti  (SKD)  ob upoštevanju 
spremenljivk iz baze Prostih delovnih 
mest (PDM)  



PROMOCIJA  
CERTIFIKATNEGA SISTEMA 

Celostna grafična podoba za sistem NPK 

Razvoj vsebin za komuniciranje s 
posameznimi ciljnimi skupinami 

 

 

 



Priprava in distribucija tiskanih gradiv 
– 90.000 brošur NPK po strokovnih področjih  

– 9.000 brošur NPK za posameznike, podjetja in 
družbo 

– 3.000 brošur NPK za podjetja 

 

PROMOCIJA  
CERTIFIKATNEGA SISTEMA 



PROMOCIJA  
CERTIFIKATNEGA SISTEMA 

Spletna stran NPK – www.npk.si 

 

http://www.npk.si/


PROMOCIJA  
CERTIFIKATNEGA SISTEMA 

Filmi in animacije 
– 30 krajših filmčkov z izjavami imetnikov certifikatov 

– film o svetovalnem razgovoru med kandidatko in 
svetovalko za NPK 

– 3D portfolijo 

 

 



PROMOCIJA CERTIFIKATNEGA 
SISTEMA 

 4 oglaševalske kampanije za promocijo 
NPK v obdobju 2011 – 2014 
– 40 objav v vseh vodilnih dnevnih časopisih 
– 588 objav NPK oglasa v kinodvoranah 

Koloseja 
– 2 meseca oglaševanja na avtobusih LPP 
– 148 objav NPK filmov na televiziji 
– številne objave na različnih izobraževalnih 

in zaposlitvenih spletnih portalih ter 
internetnih iskalnikih 
 
 



ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA 
KONFERENCAH 

5 konferenc in posvetov 
– Posvet in proslava ob 10. obletnici sistema NPK 

(11.10.2010) 
–  Mednarodna primerjava slovenskega PSI – perspektiva 

razvoja kompetenc in IKT (27.9.2012) 
– Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta 

(5.7.2013) 
– Priznavanje neformalno pridobljenih znanj (5.9.2013) 
– NPK – druga pot do kvalifikacije (4.11.2013) 

 



POSTAVITEV SISTEMA UGOTAVLJANJA 
POTREB DELODJALCEV 

Raziskava: Ugotavljanje potreb po 
usposobljenosti zaposlenih -  analiza 
delovnih mest in njihovih značilnosti 

 

Razvoj in uporaba modelov ujemanja med 
dejanskimi in pričakovanimi kompetencami 
ter kvalifikacijami v izbranih segmentih 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 

 



OB ZAKLJUČKU …. 



HVALA ZA POZORNOST! 
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