
Bilten za spodbujanje kakovosti  
v poklicnem in strokovnem izobraževanjuštevilka 2, december 2008

IZ VSEBINE:
Uvodnik: Kot breskova pena  
s smetano in vročimi jagodami  ... 2
PROJEKTI CPI 2008
Kam naprej po osnovni šoli   ...... 2
Naredimo svoje znanje vidno   .... 3 
Mapa učnih dosežkov  .............. 4
Prenova spletnih strani NRP  ...... 4
Poiščimo strokovno gradivo   ...... 5
Spremljanje izobraževalnih  
programov  ............................ 5
Določanje minimalnih  
standardov znanja  ...................  6

E-portfolijo   ...........................  6
POTI DO ZAPOSLITVE
Na poti uspeha:  
učimo se predstaviti  .................  7

Intervju z Valerijo Čuček: 
Pri končni izbiri delodajalca je  
motivacija številka 1 in tega se  
iskalci zaposlitve niti približno  
ne zavedajo  ...............................  8
Zaposlitveni sejmi ZRSZ – 
priložnost za vsakogar  ..............  10
E-storitve ZRSZ   .......................  10
Izobraževalni programi  
na trgu dela   ............................  11
Plakat Europass  .......................  12

Ilu
st

ra
cij

e:
 P

et
er

 G
ro

zn
ik

 P
eč

, M
ap

a 
uč

ni
h 

do
se

žk
ov

, C
PI

 2
00

8



�

njem z uporabno vrednostjo.
Na mnoga konkretna vprašanja, ki se 

postavljajo na področju poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja, se poskuša Center 
RS za izobraževanje odzvati s sodelova-
njem pri projektih Evropskega socialnega 
sklada – v tej številki so predstavljeni pro-
jekti, ki so potekali v letu 2008. Večino-
ma gre za dolgoročne razvojne poti, zato 
jih lahko razumemo kot neke vrste vme-
sne rezultate, v katere je bilo letos vlože-
nega največ napora, ki se jih lahko veseli-
mo in ki nam kažejo pot naprej.

Na poti med izobraževanjem in pokli-
cem je še ena temna lisa: iskanje zapo-

Č e bi poskusili prispevke te številke 
obleči v skupen plašček, bi se najprej 

ustavili pri želji, ki jo gojijo snovalci izo-
braževalnih programov: ustvariti okolje, v 
katerem bodo mladi v učenju uspeli videti 
svoj osebni izziv, v svojih uspehih pa oseb-
no zadovoljstvo … Potem bi se od proce-
sa učenja zazrli naprej proti poklicu in se 
ustavili ob misli, da je treba mlade dobro 
opremiti z najraznovrstnejšimi znanji, da 
bodo lahko kos zahtevam, ki jih bo pred-
nje postavil brezkompromisen in nenehno 
spreminjajoč se trg dela … In ne nazadnje 
bi obstali pred dilemo, kako loviti ravno-
težje med znanjem kot vrednoto in zna-

KOT BRESKOVA PENA  
S SMETANO IN VROČIMI JAGODAMI 

mag. Miha Lovšin
Center RS za poklicno izobraževanje

Kam naprej po osnovni šoli

K atero šolo, izobraževalni pro-
gram in kateri poklic izbrati, 

so vprašanja, s katerimi se srečuje-
jo osnovnošolci, starši in svetoval-
ni delavci. Šole si prizadevajo, da bi 
osnovnošolci za nadaljnje šolanje iz-
brali prav njih.

Na Centru RS za poklicno izobraže-
vanje se v okviru projekta Uveljavljanje 
in spodbujanje poklicnega izobraže-
vanja ukvarjamo prav s temi vprašanji 
ter potrebami. V želji, da bi pomagali, 
smo razvili nekaj produktov.

www.mojaizbira.si  je spletni portal, ki 
ponuja celovito predstavitev izobraže-
valnih in poklicnih možnosti. Portal, ki 
predstavlja informacijsko podporo že 
uveljavljenemu konceptu Poklicni ka-
žipot, omogoča vpogled v bazo raz-
ličnih izobraževalnih institucij, izobra-
ževalnih programov in poklicev. Med 
vsemi tremi kategorijami je možno 
neposredno prehajanje (npr. če posa-

UVODNIK

slitve. To je proces, v katerem šteje vse: 
znanja, formalna in neformalna, osebne 
vrednote, cilji, samozavest in še marsikaj. 
Zato je ta številka pripravljena tudi v luči 
vprašanj, povezanih z zaposljivostjo. Cen-
ter RS za poklicno izobraževanje je že od 
leta 2005 tudi sedež Nacionalnega cen-
tra Europass, ki ponuja dobre rešitve na 
področju sodobnih možnosti za osebno 
predstavitev, ki so bili razviti in se upora-
bljajo na evropski ravni.

Pomembno je, da znamo, pa tudi, da 
vemo, kako to predstaviti. Saj ni vseeno, ali 
rečemo nečemu sladica ali pa breskova pena 
s smetano in vročimi jagodami, mar ne?

meznik ve, kateri poklic želi opravljati, 
bo z enim klikom prišel do informacij 
o tem, kateri izobraževalni program 
mora opraviti in na kateri šoli lahko 
to stori). Hkrati bosta omogočena 
tudi shranjevanje izbranih informacij 
v spletno mapo in seveda tiskanje iz-
branega gradiva. www.mojaizbira.si po-
nuja tudi informacije, uporabne za 
svetovalne delavce, kot so zakonoda-
ja, dobre prakse, projekti, namenjeni 

karierni orientaciji, ipd.
Videoigra bo učence na zabaven 

način popeljala v svet razmišljanja 
o tem, katera dela in s tem poklic 
so jim bolj pri srcu. S sestavljanjem 
lastne podobe z odgovori na različ-
na vprašanja si bodo oblikovali svoj 
strip, ga natisnili ter pokazali prija-
teljem, staršem in še komu. Vide-
oigra je na voljo na spletni strani  
www.mojaizbira.si

Špela Pogačnik Nose
Nacionalni center Europass, CPI
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Helena Žnidarič
Center RS za poklicno izobraževanje

NAREDIMO SVOJE ZNANJE VIDNO

V  Sloveniji lahko zadnje čase za-
znamo pozitivne premike in po-

večan interes za odpiranje formal-
nega izobraževanje ter integracijo 
neformalno in priložnostno prido-
bljenega znanja, spretnosti ter kom-
petenc.

Glede na to, da gre pri priznava-
nju neformalnega in priložnostno 
pridobljenega znanja za izredno 
kompleksen proces, morajo biti po-
goji, merila in postopki, po katerih 
se bo določenemu neformalno in 
priložnostno pridobljenemu znanju 
lahko dalo formalen značaj, natanč-
no določeni in dorečeni. S tem na-
menom smo na CPI v okviru projekta 
Priznavanje formalno in neformalno 
pridobljenih znanj in spretnosti od-
raslih v poklicnem in strokovnem iz-
obraževanju pripravili dve gradivi. Z 
njima želimo izvajalcem tega proce-
sa na šolah olajšati delo pri obliko-
vanju ustreznih postopkov in meril, 
po katerih se bo kandidatom prizna-
valo formalno in neformalno prido-
bljena znanja, spretnosti ter kompe-
tence.

V priročniku Priznavanje in potr-
jevanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja smo povzeli 

sistemska izhodišča za priznavanje 
neformalno in priložnostno prido-
bljenega znanja v Sloveniji ter te-
meljne poudarke skupnih evrop-
skih priporočil na tem področju. 
Oboje bodo morale šole – ne gle-
de na avtonomijo – upoštevati pri 
oblikovanju in izvajanju tega proce-
sa, da bodo zagotovljene primerlji-
vost, preglednost in kakovost. Po-
udarili smo povezanost formalnega 
in neformalnega sistema izobraže-
vanja ter izvajalce opozorili na to, 
da lahko tako eden kot drugi pripe-
ljeta do enakih učnih izidov. 

Izkušnje drugih so vedno drago-
cene, ko se lotevamo nečesa nove-
ga, zato smo v gradivo vključili pri-
mere sistemov treh evropskih držav, 
ki imajo dobro razvito področje pri-
znavanja neformalnega znanja, in 
primer izvedbe priznavanja ter po-
trjevanja nacionalne poklicne kvali-
f ikacije v Iskri Avtoelektriki, d. d. V 
poglavju, kjer je nanizan pester na-
bor metod preverjanja znanja, spre-
tnosti in kompetenc, lahko izvajalci 
preverjanja ter potrjevanja najdejo 
marsikatero zamisel za svoje delo. 

Predlog, kako je mogoče sistem-
ske stvari konkretizirati in priznavanje 
formalno, neformalno in priložno-
stno pridobljenega znanja, spretno-
sti in kompetenc izpeljati v praksi, pa 
je predstavljen v gradivu Primer mo-
dela za ugotavljanje in priznavanje 
neformalnega in priložnostno pri-
dobljenega znanja na šolah. Šolam 
je lahko temelj za izgradnjo njihove-
ga modela, seveda z ustreznimi prila-
goditvami glede na potrebe in zahte-
ve strokovnega področja.

V gradivu so podrobneje opre-
deljene zahteve glede izvajalcev po-
stopka preverjanja in potrjevanja 
ter njihove naloge, razdelani so po-
samezni koraki in merila v postop-
ku priznavanja. Opisani so predlogi, 
kako v postopku s kandidatom po-

iščemo najboljše načine, da lahko 
»Naredi Svoje Znanje Vidno«. 

Izvajalcem smo želeli olajšati 
delo tudi pri oblikovanju obrazcev, 
potrebnih za formalno izpeljavo po-
stopka, zato smo v gradivo vključili 
nekaj primerov. Obrazci za ugota-
vljanje znanj, spretnosti in kompe-
tenc so primerni za kandidate v pro-
cesu samovrednotenja, za mentorje 
z namenom objektivnejšega ugota-
vljanja usposobljenosti v delovnem 
procesu in za delo komisije pri ugo-
tavljanju neformalno ter priložno-
stno pridobljenih znanj, spretnosti 
in kompetenc kandidata.

S pripravljenimi gradivi smo na 
CPI želeli priznavanje neformalnega 
in priložnostno pridobljenega zna-
nja, kot mostu med različnimi na-
čini doseganja učnih izidov, še bolj 
približati šolam in jih spodbudi-
ti k dejanskemu izvajanju procesa. 
S tem bo posamezniku omogočen 
boljši dostop do učenja, dana jim 
bo možnost za prenos in zbiranja 
učnih izidov ter horizontalno in ver-
tikalno napredovanje v sistemu izo-
braževanja. 

»Postavljen je temelj za fleksi-
bilen in odprt sistem, ki se bo 
zmožen hitro odzvati na nove 
potrebe gospodarstva in dija-
kov. Sistem je vzpostavljen, v 
sebi nosi priložnost – a udeja-
njiti te rešitve v praksi bo ključ-
na naloga naslednjih let.«
(Metka Zevnik, direktorica Centra 
RS za poklicno izobraževanje, v Šol-
skih razgledih 4. oktobra 2008)
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Jelka Čop
Center RS za poklicno izobraževanje

MAPA UČNIH DOSEŽKOV  

M apa učnih dosežkov dijaka je za-
snovana uporabniku prijazno, v 

obliki ilustriranih in oblikovanih učnih 
listov, primernih za takojšnjo uporabo 
v razredu. Osredotoča se na procese 
učenja, spodbujanje samozavesti dija-
ka in vseživljenjskega učenja ter spre-
mljanja napredka, vse z namenom, da 
bi bila Mapa učnih dosežkov čim bolj 
polna kar najboljših dosežkov.
1 To sem jaz 
 Vsebuje preizkus sedmerih inteli-

genc, spoznavanje učnih slogov, 
predstavitev sebe, od bolj eno-
stavnega primera do življenjepisa 
Europass.

2 Moji cilji 
 Spodbuja načrtovanje in spre-

mljanje doseganja učnih in po-
klicnih ciljev.

3 Učim se vse življenje 
 Vsebuje spremljanje pridobivanja 

ključnih kompetenc vseživljenj-
skega učenja in tri možne primere 

spremljanja poklicnih kompetenc.
4 Moji dosežki 
 Spomni dijaka na dokumente, ki 

jih je vredno shranjevati. 
Mapo dopolnjuje Priročnik za 

učitelja v obliki izpolnjene Mape uč-
nih dosežkov s kratkimi navodili, kjer 
so potrebna dodatna pojasnila.

Nekaj možnih načinov uporabe 
Mape učnih dosežkov dijaka:
• Razrednik ali programski učiteljski 

zbor za vsak razred posebej preso-
di, koliko delovnih listov naenkrat 
so dijaki sposobni izpolniti in v ka-
kšnem vrstnem redu ter v katerem 

projekti CPI �008

šolskem letu.
• Nekateri učni listi so namenjeni za-

četku ali koncu šolskega leta, dru-
gi se lahko uporabijo kadar koli. So 
pa tudi taki, za katere priporočamo 
večkratno izpolnjevanje, da lahko 
dijaki spremljajo svoj napredek.

• Učne liste lahko dijaki izpolnju-
jejo pri razrednih urah, posame-
znih programskih enotah (npr. 
spremljanje posameznih kompe-
tenc), nadomeščanjih, prvi in za-
dnji šolski dan ipd.

• Spodbujajmo inovativnost in 
ustvarjalnost dijakov. Mapa učnih 
dosežkov je dijakova skrb in last, 
zato si jo lahko uredijo po svoje. 

• Če nam kakšen delovni list ne 
ustreza, ga preprosto izpustimo. 
Če se nam zdi, da kaj manjka, do-
damo svoje gradivo.
Mapa učnih dosežkov in Priročnik 

za učitelja sta dostopna v spletni knji-
žnici www.izvirznanja.si, objavljena pa 
sta tudi na spletnih straneh Centra RS 
za poklicno izobraževanje (www.cpi.si/ 
ucitelji/kurikulum/ucna_gradiva.aspx). 

Želimo si, da bi z vašo pomočjo lah-
ko mapo še izboljšali. Vabimo vas, da 
objavite svoj komentar prek spletne 
knjižnice www.izvirznanja.si, pripombe in 
predloge pa lahko pošljete tudi na elek-
tronski naslov jelka.cop@cpi.si

Na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravljamo 
poklicne standarde in kataloge standardov strokovnih 
znanj in spretnosti v spletni aplikaciji, ki smo jo v okviru 
projekta f inanciranja s sredstvi ESS prenovili. Prenova in 
posodobitev baze poklicnih standardov ter katalogov ter 
postavitev baze svetovalcev v postopku NPK je poeno-
stavila delo pripravljavcev omenjenih dokumentov. Poe-
nostavljanje dela predstavlja korist tudi za širšo javnost, 
saj bodo omenjeni dokumenti hitreje ažurirani in na vo-
ljo vsem. Sadove našega dela si lahko ogledate na naslovu 
www.nrpslo.org

mag. Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje

Prenova SPLETNIH STRANI NRP  
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Danuša Škapin 
Center RS za poklicno izobraževanje

POIŠČIMO STROKOVNO GRADIVO 

P ri iskanju učnih oziroma drugih 
strokovnih gradiv nam je v po-

moč Izvir znanja, spletna knjižnica za 
poklicno in strokovno izobraževanje, 
ki nam omogoča hitro ter preprosto 
iskanje po bazi gradiv.

Zanimajo nas na primer učna gra-
diva na področju tiskarstva. Gremo 
na naslov www.izvirznanja.si in v iskal-
no polje vpišemo »tiskarstvo«. 

Podatke o učnih gradivih lahko 
iščemo tudi z naprednim iskanjem 
(strokovno področje »tiskarstvo in 
mediji«) ali pa s pomočjo oblakca 
na levi. Gradiva so razdeljena v pet 
skupin:
• Učna gradiva v e-obliki (rdeča): 

učna gradiva za dijake in učitelje, 
ki so v e-obliki prosto dostopna 
prek Izvira znanja.

• Publikacije CPI (modre): metodo-
loški priročniki in druge publikaci-
je v e-obliki, ki nastajajo na CPI-ju 
in so namenjeni učiteljem ter stro-
kovnim delavcem v izobraževanju.

• Potrjeni učbeniki (zeleni): katalog 
potrjenih učbenikov za strokov-
noteoretične predmete, praktični 
pouk in strokovne vsebinske sklo-

pe/module v programih nižjega in 
srednjega poklicnega, srednjega 
strokovnega ter srednjega poklic-
no-tehniškega izobraževanja.

• Druga gradiva (roza): informaci-
je o uporabni strokovni literaturi 
in koristnih spletnih povezavah za 
potrebe izobraževanja.

• Kotiček za avtorje učnih gradiv 
(vijoličast): priporočila, strokovni 
prispevki, primeri dobre prakse, ki 
osvetljujejo problematiko nastaja-
nja učnih gradiv z različnih zornih 
kotov.
Podrobnejše informacije si lahko 

ogledamo s klikom na izbrano gradi-
vo. Gradiva v e-obliki lahko prek Izvira 
znanja tudi prikažemo in jih komenti-
ramo, ustvarimo pa si lahko tudi svo-
jo čitalnico z izborom gradiv za svojo 
uporabo.

Na CPI želimo, da bi Izvir znanja 
postal uporaben vir kakovostnih 
gradiv za potrebe poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, zato va-
bimo vse, ki vas področje učnih gra-
div zanima, da z gradivi, predlogi in 
komentarji sodelujete in prispevate 
k boljšemu ter bogatejšemu Izviru 
znanja.

Na CPI opredelimo spremljanje 
kot postopek sistematičnega zbira-
nja informacij, dejstev in zakonito-
sti uresničevanja ciljev poklicnega ter 
strokovnega izobraževanja. Vsa po-
ročila in publikacije o spremljanju so 
objavljena na spletni strani www.cpi.
si/ucitelji/kurikulum/spremljanje.aspx/.

Do konca leta 2008 bomo pri-
pravili izsledke spremljanja nasle-
dnjih področij:
– področje ocenjevanja,
– področje individualizacije in dife-

renciacije pedagoškega procesa,
– odprti kurikul,
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Prvo vmesno poročilo o spremljanju 
poskusnega uvajanja izobraževalnih 
programov
Tehnik mehatronike in Tehnik 
oblikovanja

Publikacija se uvršča v sklop Stopničke.

mag. Tina Klarič 
Center RS 

za poklicno izobraževanje
Spremljanje izobraževalnih programov

– integrirane ključne kvalifikacije,
– timsko delo in delovanje program-

skih učiteljskih zborov,
– avtonomija šolskega prostora,
– praktično izobraževanje,
– zaključni izpiti,
– mojstrski izpiti.

Na CPI nastaja tudi obsežna 
raziskava o uresničevanju šolske-
ga reda in vzgojnem konceptu v 
poklicnih in strokovnih šolah. Pu-
blikacije oziroma poročila o spre-
mljanju teh področij bodo do kon-
ca leta predstavljena in objavljena 
na že omenjeni spletni strani.
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Breda Zupanc
Center RS za poklicno izobraževanje

V skladu s Pravilnikom o ocenjeva-
nju znanja v poklicnem in stro-

kovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
78/2007 in 8/2008) morajo učitelji 
dijake seznaniti z minimalnimi stan-
dardi znanja, ki predstavljajo stopnjo 
znanja, spretnosti, veščin ali kakovo-
sti dosežka, ki je potreben za pozitiv-
no oceno (zadostno 2) oziroma še 
zadovoljivo sledenje pouku pri po-
samezni programski enoti (splošnih 
predmetih in strokovnih modulih 
oziroma strokovnih vsebinskih sklo-
pih). Minimalne standarde znanja 
določi strokovni aktiv na šoli, učitelj 
oziroma tim učiteljev na podlagi ka-
talogov znanja. Pri vsaki programski 

DOLOČANJE MINIMALNIH 
STANDARDOV ZNANJA 

enoti določijo minimalne standarde 
znanja za vsebinsko zaokrožena po-
dročja oziroma učne situacije oziro-
ma učne izide (čeprav se uporablja 
različna terminologija, je pomen 
enak), ki jih bodo ocenjevali. 

Na šolah učitelji pripravljajo mi-
nimalne standarde znanja na pod-
lagi metodologije, ki je bila objavlje-
na v publikaciji Načrt ocenjevanja 
znanja (dostopna v e-obliki prek 
spletne knjižnice www.izvirznanja.si). 
Predstavljamo vam primer, kako je 
minimalni standard za učno situaci-
jo v programu Aranžerski tehnik pri-
pravila Suzana Obradovič s Srednje 
trgovske šole v Ljubljani.

1 Najprej je določila učno situacijo, 
v kateri dijaki izdelajo načrt nagra-
dne igre in je namenjena poveča-
nju prodaje nekega izdelka. Zapi-
sala je postopke dela in za vsakega 
od njih navodila za potek ter ute-
meljitev. 

2 Nato je opredelila področja pre-
verjanja in ocenjevanja. Zapisane 
so tudi integrirane ključne kompe-
tence, ki se preverjajo.

3	 Na podlagi izbrane učne situacije 
in določenih področij ter kriterijev 
ocenjevanja je nastal končni zapis 
minimalnih standardov znanja.
V tabeli si lahko ogledate primer mi-

nimalnega standarda za eno področje.

PROJEKTI CPI �008

Področje Kriteriji Minimalni standard znanj

Postopki 
dela. Upo-
raba stro-
jev, orodij 
in naprav.

Sistematičnost V koledarju poišče aktualne termine. Med celotnim sortimentom izbere iz-
delek in ga poveže z ustreznim terminom. Glede na izdelek in termin izbe-
re nagradno igro in temu primerno oblikuje slogan. Sistematično načrtuje 
potek in pravila nagradne igre. Določi način oglaševanja. Izbere ustrezne 
nagrade. Glede na izdelek poišče zanj ustrezno lokacijo. Z ustreznim grafič-
nim programom oblikuje oglasni material. 

Ustreznost

Učinkovitost 

Glavna cilja projekta sta bila:
-  E-portfolijo za udeležence v po-

stopku pridobivanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK)

-  E-portfolijo za spremljanje stro-
kovnega razvoja učitelja 
Želeli smo poenostaviti in olaj-

šati pripravo portfolija in poveča-
ti učinkovitost svetovanja ter siste-
ma preverjanja in potrjevanja NPK. 
Ob poenotenju strukture portfolija 
nas je vodil cilj, da bi obdržali f le-
ksibilnost, ki jo zahtevajo specif i-
ke posameznih kvalif ikacij in ravni 
zahtevnosti.

Poenostaviti in olajšati smo že-

Davorin Majkus
Center RS za poklicno izobraževanje

E-portfolijo 

leli tudi pripravo portfolija učitelja, 
razvitega v projektu TTCOMnet, in 
preveriti uporabnost strukture por-
tfolija učitelja za zaposlene v javnih 
zavodih s področja vzgoje in izo-

braževanja. Spletni e-portfolijo se 
trenutno nahaja še na testni stra-
ni http://dev2.kivi-com.si/eportfolio/, 
kmalu pa bo dostopen s spletne 
strani CPI.
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Špela Pogačnik Nose
Nacionalni center Europass, CPI

NA POTI USPEHA: UČIMO SE PREDSTAVITI 

Dijaki se med šolanjem (razen s svojim osebnim zorenjem) večinoma ukvarjajo le s težavami, povezanimi s 
kontrolkami in domačimi nalogami. Njihove želje za prihodnost so zamegljene … Dobro plačana služba … 
Delo na področjih, ki jih zanima … Tisti, ki se dobro učijo, znajo običajno tudi dobro pisati, se dobro pred-
staviti in najti dobro službo. A ni vedno tako ali pa vsaj ne tako hitro, kot bi želeli. Kaj ponuja zbirna mapa 
Europass?

Napisati dobro osebno predsta-
vitev je prava umetnost, ki se je 

najverjetneje da naučiti le iz izkušenj. 
Pa vendar obstajajo neka priporoči-
la in vsak »svežepečeni« iskalec za-
poslitve jih v trenutku, ko jih potre-
buje, tudi poišče, nato pa jih mora 
uporabiti na svojem primeru; kar je 
verjetno najtežje. Osnovna pravila 
so: poznati delodajalca in njegovo 
področje dela, poznati svoje osebne 
kvalitete, znati izluščiti bistvo iz svo-
jih delovnih ter učnih izkušenj. Tako 
preprosto in tako težko hkrati.

Danes se vse od vrtca do kon-
ca izobraževanja spodbuja upora-
ba različnih pripomočkov, ki upo-
rabnike spominjajo na to, da bi 
se zavedli pomembnosti beleženja 
svojih dosežkov. Eden takih pripo-
močkov ali pa njihova logična po-
sledica je tudi zbirna mapa, na-
menjena delodajalcem, ki se skriva 
pod imenom Europass. Gre za po-
budo Evropske komisije, ki od leta 
2005 v vseh državah EU, EGS in dr-
žavah kandidatkah uvaja sklop pe-
tih dokumentov, ki naj bi celovito 
predstavili podobo svojega lastni-
ka. To zmagovito sinergijo tvorijo: 
standardizirana oblika osebnega 
življenjepisa (Europass CV), for-
mat za opis jezikovnih znanj (Euro-
pass jezikovna izkaznica), potrdilo 
o delovni ali učni izkušnji v tujini 
(Europass mobilnost) ter dva do-
kumenta, ki podrobno opisujeta 
posameznikovo formalno izobraže-
vanje (Priloga k spričevalu na ravni 
poklicnega strokovnega izobraže-
vanja in Priloga k diplomi na viso-
košolski ravni).

Vsakdo si lahko pridobi najmanj 
dva od njih, Europass CV in Euro-
pass jezikovno izkaznico, saj sta 
prosto dosegljiva v spletu, skupaj z 
navodili za uporabo ter že izpolnje-
nimi primeri. Po nekaj letih upora-
be se je kot kakovosten pripomoček 
za osebno predstavitev izkazal zla-
sti prvi, saj njegova uporaba vsa-
ko leto narašča in marsikje velja za 
najboljši življenjepis, ki je trenutno 
(brezplačno) dostopen uporabni-
kom. Prednost te oblike življenje-
pisa je, da je izredno sistematičen, 
kar je koristno zlasti za delodajal-
ce. Njegov največji potencial pa 
so brez dvoma rubrike, namenje-
ne opisu socialnih, organizacijskih, 
tehničnih in drugih znanj – ta rubri-
ka posamezniku omogoča resnično 
(sistematično) ovrednotenje njego-
vih neformalnih znanj. Pod pogo-
jem seveda, da si vzame dovolj časa 

za pošten razmislek. Prav vredno-
tenje neformalnih znanj in oseb-
nih kvalitet je tisti »zlati ključ«, ki 
je za delodajalca zagotovilo za tra-
jen uspeh, posamezniku pa odpira 
vrata k resničnemu osebnemu za-
dovoljstvu. Skratka, daje piko na i 
znamenitemu reku »Prave ljudi na 
prava mesta«.

Europass
življenjepis

Osebni podatki 
Priimek in Ime Kun i  Boštjan 

Naslov Lipova cesta 4 
SI - 1000 Ljubljana 

Telefon 00 386 1 12 34 567 Prenosni telefon: 00 386 41 12 34 56 
Faks 00 386 1 12 34 567 

E-pošta bostjan@mail.com 

Državljanstvo slovensko

Datum rojstva 1/4/75

Spol Moški  

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno podro je

skrbnik klju nih strank 

Delovne izkušnje 

Obdobje 2/4/03 - 1/2/06
Zaposlitev ali delovno mesto produktni vodja 
Glavne naloge in pristojnosti - ustvarjanje novih produktov 

- na rtovanje in vzpostavitev sistema za kontrolo pristopa 
- ohranjanje stikov z obstoje imi strankami 
- priprava marketinškega na rta

Naziv in naslov delodajalca Kurir, d.o.o. 
Topniška cesta 21 
SI - 4000 Kranj 

Vrsta dejavnosti ali sektor distribucija in logistika hitre pošte 

Obdobje 14/5/00 - 2/4/03
Zaposlitev ali delovno mesto pospeševalec prodaje 
Glavne naloge in pristojnosti - pisanje marketinških besedil in zasnova marketinških akcij 

- komunikacija s klju nimi strankami podjetja 
- naro anje blaga pri tujih dobaviteljih 

Naziv in naslov delodajalca Ljubljanske mlekarne, d.d. 
Tolstojeva 63 
SI - 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor živilsko-predelovalna industrija 

Izobraževanje in usposabljanje 

Obdobje 1/10/97 - 9/5/02
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene 

poklicne kvalifikacije 
diplomirani ekonomist 

Stran 1 / 3 - Življenjepis od  
Kun i  Boštjan  

Ve  informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropske skupnosti, 2003 

Stran 2 / 3 - Življenjepis od  
Kun i  Boštjan  

Ve  informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropske skupnosti, 2003 

Glavni predmeti/pridobljeno znanje in 
kompetence

- ekonomija (ekonomsko znanje za razumevanje gospodarstva, usposobljenost za upravljanje 
podjetja)
- finan ni menedžment (finan no znanje o investicijskem odlo anju, usposobljenost za upravljanje 
podjetja)
- trženje (znanje o zadovoljevanju potreb kupcev, znanje o celotnem procesu vstopa produkta na trg) 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spri evalo ali certifikat 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Kardeljeva ploš ad 17 
SI - 1000 Ljubljana 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

ISCED 5 

Znanja in kompetence 

Materni jezik(i) slovenš ina

Drugi jezik(i) 
Samoocenjevanje Razumevanje Govorjenje Pisanje 
Evropska raven (*) Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporo anje 

Angleš ina B2 Samostojni
uporabnik  B1 Samostojni

uporabnik  C1 Usposobljeni 
uporabnik  B2 Samostojni

uporabnik  B2 Samostojni
uporabnik  

Nemš ina B2 Samostojni
uporabnik  B1 Samostojni

uporabnik  B2 Samostojni
uporabnik  B1 Samostojni

uporabnik  A2 Osnovni 
uporabnik  

Hrvaš ina C2 Usposobljeni 
uporabnik  C1 Usposobljeni 

uporabnik  B2 Samostojni
uporabnik  C1 Usposobljeni 

uporabnik  A2 Osnovni 
uporabnik  

(*) Skupni evropski referen ni okvir za jezike 

Socialna znanja in kompetence - komunikacijske veš ine (posledica zahtev dosedanjega delovnega mesta) 
- zmožnost delovanja v timu (rezultat razvijanja tržnega produkta in dela z razli nimi ljudmi) 
- sposobnost empati nega poslušanja, pridobljenega z usposabljanjem za timsko delo 

Organizacijska znanja in 
kompetence 

- sposobnost vodenja in pogajanja (uspešno vodenje podro nega oddelka skupine petih ljudi) 
- znanje projektnega vodenja (usposabljanje na delovnem mestu) 

Ra unalniška znanja in kompetence - dobro poznavanje ra unalniškega paketa MS Office (Word, Power Point, Excel) 
- osnovno poznavanje ra unalniškega programa za delo z bazami podatkov (Access) 
- znanje o uporabi svetovnega spleta www 

Umetniška znanja in kompetence - igranje trobente (kon ana osnovna glasbena šola) 

Druga znanja in kompetence - trener izobraževanja (zaklju en program usposabljanja za pridobivanje predavateljskih veš in)

Vozniško dovoljenje B kategorija 

Dodatni podatki - Kun i , B., Sedem najboljših postopkov pri delu (Primer tržnega na rta), International Marketing 
Magazine, 2-4, 2004, str. 50-56. 

Priloge - fotokopija diplome 
- priporo ilo delodajalca 
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Pripravili: 
Špela Pogačnik Nose

Danuša Škapin
Center RS 

za poklicno 
izobraževanje

PRI KONČNI IZBIRI DELODAJALCA JE MOTIVACIJA
ŠTEVILKA 1 IN TEGA SE ISKALCI ZAPOSLITVE 
NITI PRIBLIŽNO NE ZAVEDAJO

Z Valerijo Čuček z zaposlitvene agencije Kadis smo se pogovarjali o tem, kako delodajalci izbirajo kandi-
date za delovna mesta in kakšno vlogo pri izbiri ima življenjepis.

Kakšna je po vašem mnenju vloga 
življenjepisa pri prijavi na delovno 
mesto?
Precejšnja glede na to, da se kan-

didat najprej predstavi z življenjepi-
som in spremnim dopisom. Če kan-
didat ne ustreza pogojem oz. v prijavi 
ne prikaže svojih kvalitet, ni vabljen 
na razgovor. In to ne glede na to, ali 
je v resnici lahko popoln kandidat za 
neko delovno mesto. Vedeti mora-
mo, da za delovno mesto v povprečju 
pride nekaj sto prijav, na razgovor pa 
lahko povabiš samo 15 do 20 kandi-
datov. Če v življenjepisu kandidat ne 
pokaže dovolj stvari, pravih stvari, ga 
seveda izločiš.

Kaj delodajalce v življenjepisu prite-
gne?
Težko je govoriti na splošno, ker 

so tako delovna mesta kot tudi priča-
kovanja delodajalcev različna. Gre pa 
za stvari, ki kažejo, da ima posame-
znik kvalitete, pri-
merne za delov-
no mesto: lahko 
gre za samoinici-
ativnost, smisel za 
delo z ljudmi, do-
bre delovne nava-
de, odgovornost, 
sposobnost spre-
jemanja zahtev-
nejših del … To se 
v življenjepisu lah-
ko pokaže, tudi če 
gre samo za opis 
študentskih del – tudi pri študentskih 
delih lahko posameznik opravlja bolj 
odgovorne naloge, kot je bilo v začet-

ku predvideno. Poznamo zgodbe o 
študentih, ki so prišli »kuvertirat«, pa 
so jih prepoznali kot sposobnejše in 
so jim zaupali bolj zahtevna dela. To 
delodajalcu veliko pove o kandidatu. 
Bistveno je to, kaj delodajalec išče. 
Če posameznik dovolj podrobno opi-
še, kakšne kvalitete je pri delu poka-
zal, lahko gre za nekaj, kar delodajal-
ca zanima, čeprav delovno področje 
ni isto.

Kakšen pomen imajo neformalno 
pridobljena znanja pri prijavi na de-
lovno mesto?
Ogromnega. Vsaj pri začetnikih, 

kjer so neformalne dejavnosti odlo-
čilne. Mislim, da večina delodajalcev 
pogleda – če kadrujejo začetnika –, ali 
se je angažiral v prostem času, ali je 
»vlagal vase«, ali na delo gleda kot na 
nekaj, kar mu omogoča osebnostno 
rast, ne samo denar. 

Mnogi cenijo to, da je kandidat 
že od srednje šole 
naprej delal na 
primer v proizvo-
dnji. Delovna ak-
tivnost in zaveda-
nje pomena dela 
sta za delodajal-
ce veliko vredna. 
Včasih naši na-
ročniki – podjetja 
– izrazijo željo, da 
bi radi kakšnega 
»delovnega po-
sameznika z de-

žele«, in to ravno zaradi te vrednote 
– delavnosti. Seveda pa tega iskalci 
zaposlitve večinoma ne vedo, ker so 

to stvari, ki jih ne damo v oglas.
Tudi glede šolanja so v življenjepi-

su lahko podatki, ki delodajalca pri-
tegnejo, na primer posebno zanima-
nje oziroma posebna uspešnost pri 
nekih predmetih. Tudi to lahko poka-
že posameznikov poseben interes za 
neko področje.

Ali delodajalci sploh kadrujejo zače-
tnike?
Seveda. Res je, da je videti, da je 

teh delovnih mest manj, ker vsak 
oglas poudarja delovne izkušnje, am-
pak delovnih izkušenj ne moremo za-
menjevati z delovno dobo, to ni isto. 
Pri pisanju oglasov se načeloma izha-
ja iz idealnega kandidata in idealni 
kandidat je po prepričanju deloda-
jalca nekdo z izkušnjami. Ko pa imaš 
pred seboj kup prijav in vidiš nekaj 

Med stvarmi, ki so zelo po-
membne za pridobitev zaposli-
tve, bi najbolj izpostavila moti-
vacijo. Vsak delodajalec si želi 
posameznika, ki bo »gorel« za 
svoje delovno mesto. Ne neko-
ga, ki pošlje 40 enakih prijav 
na različna delovna mesta, am-
pak nekoga, ki res pokaže željo, 
da bi delal prav to.
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posameznikov na razgovorih, pa ve-
likokrat prevladajo druge kvalitete. 
Velikokrat se je zgodilo, da se je de-
lodajalec na koncu odločil za nekoga 
brez izkušenj, ker je bil kandidat bolj 
komunikativen, delaven … Temu so 
dali prednost pred nekom z znanjem 
in izkušnjami.

Se življenjepis Europass po vaših iz-
kušnjah uporablja?
Sicer ni prevladujoča oblika, se pa 

uporablja, predvsem pri kandidatih, 
ki imajo sedmo stopnjo izobrazbe. 
Uporablja se vedno pogosteje, verje-
tno zato, ker je pregleden. Za ljudi je 
tudi lažje, da si tabelarično obliko ži-
vljenjepisa nekje »izposodijo« in jo le 
izpolnijo. 

Ali je izobrazba pogoj za zasedbo na 
delovno mesto? Kateri so še drugi 
kriteriji?
Z vidika delovnega mesta je malo 

tistih, ki zahtevajo res specifično iz-
obrazbo. To so zdravniki, piloti … 
Skratka, ozek se-
gment. Večina 
drugih delovnih 
mest je takih, ki 
dopuščajo tudi 
druge smeri iz-
obrazbe. Veliko 
je takih delovnih 
mest, kjer je vseeno, kaj si po izo-
brazbi, komercialisti so tipičen pri-

mer. Tu štejejo čisto druge kvalitete.
Z vidika posameznika pa bi rekla, 

da izobrazba ni skoraj nič omejujoča. 
Trg dela je tako 
fleksibilen, da 
lahko delaš skoraj 
kar koli. V gospo-
darstvu bo redko 
kateri delodaja-
lec samo zaradi 
izobrazbe omejil 
dostop do delov-
nega mesta. 

Potrebe na trgu dela torej kažejo na 
to, da so zelo pomembne tiste vešči-
ne, ki jih šola težje razvija – socialne 
veščine.
Težko bi bilo oblikovati tak izo-

braževalni program, ki bi popolno-
ma ustrezal potrebam delodajalcev. 
Med stvarmi, ki so zelo pomembne 
za pridobitev zaposlitve, bi najbolj 
izpostavila motivacijo. Vsak delo-
dajalec si želi posameznika, ki bo 

»gorel« za svoje 
delovno mesto. 
Ne nekoga, ki 
pošlje 40 enakih 
prijav na različna 
delovna mesta, 
ampak nekoga, 
ki res pokaže že-

ljo, da bi delal prav to. Taki posa-
mezniki so pozneje pri delu uspe-

šnejši, bolj so se pripravljeni učiti, 
kaj prebrati tudi zunaj delovnega 
časa … Pri končni izbiri delodajalca 
je torej motivacija številka 1 in tega 
se iskalci zaposlitve niti približno 
ne zavedajo. Drugo pa so osebno-
stne lastnosti. Tudi pomen osebno-
stnih lastnosti kandidati navadno 
podcenjujejo. Delodajalci vedo, da 
se marsičesa lahko naučiš, osebno-
stnih lastnosti pa ne moreš spreme-
niti. Če bomo odprtega in komuni-
kativnega človeka zaprli v pisarno, 
bo nesrečen in ne bo dobro delal. 
Zato je pred pisanjem prijave za 
delo potrebno malo samoanalize in 
razmisleka o sebi. Ampak ljudje ne 
razmišljajo tako. In potem ne razu-
mejo, zakaj so jih zavrnili. 

Kaj bi svetovali dijakom, na kaj naj 
bodo pozorni že v času izobraževanja, 
kaj lahko naredijo za svojo kariero?

Mislim, da 
lahko ogromno 
naredijo. Pred-
vsem to, da se 
ukvarjajo sami s 
sabo, da razmi-
šljajo o sebi, o 
tem, kaj bi žele-
li, kaj jim ustre-
za in kaj ne – to 

je bistveno. Svojo pot lahko odkrije-
jo prek različnih izkušenj: počitniško 
delo, praksa, delo v društvih, klubih 
… Pomembno je tudi, da so samoi-
niciativni. Velikokrat je izgovor neu-
spešnih iskalcev zaposlitve, da dela, 
ki so na voljo, ne ustrezajo njihovi iz-
obrazbi in njihovim izkušnjam. Vča-
sih je treba vložiti kar nekaj energije 
in poiskati delodajalce, ki ponujajo 
delo, povezano s področjem, ki jih 
zanima. Če je nekdo samoiniciativen, 
lahko tudi sam pride do delodajalca 
in pokaže, da želi delati. To je lahko 
odlično izhodišče za poznejšo zapo-
slitev ali pa za pridobitev izkušenj in 
referenc za drugo zaposlitev. Ne za-
dovoljimo se s »kuvertiranjem«, am-
pak se potrudimo in poiščimo tako 
delo, ki vsaj približno ustreza podro-
čju, ki nas v resnici zanima. 

Če bomo odprtega in komunika-
tivnega človeka zaprli v pisarno, 
bo nesrečen in ne bo dobro delal. 
Zato je pred pisanjem prošenj in 
življenjepisov potrebno malo sa-
moanalize ter razmisleka o sebi.

Če posameznik dovolj podrob-
no opiše, kakšne kvalitete je pri 
delu pokazal, lahko gre za ne-
kaj, kar delodajalca zanima, 
čeprav delovno področje ni isto.
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Majda Hostnik
Zavod RS za zaposlovanje

Zaposlitveni sejmi ZRSZ –
priložnost za vsakogar

Zaposlitveni sejmi so v Sloveniji na novo odkrit, še svež »medij«, kjer smo priča zmagoviti »win-win situ-
ation«: posamezniki tam najdejo nove možnosti, priložnosti in zamisli, za podjetja pa je to prav poseben 
način promocije. Na letošnjih zaposlitvenih sejmih ni manjkalo niti šolarjev niti učiteljev.

POTI DO ZAPOSLITVE

Pod okriljem Zavoda RS za zapo-
slovanje se je v letu 2008 zvrstilo 

19 zaposlitvenih sejmov po vsej Slo-
veniji. Med omenjenimi sta bila tudi 
dva mednarodna sejma, spomladi v 
Kranju, jeseni pa v Mariboru. Posebej 
odmeven med njimi je bil mednarodni 
zaposlitveni sejem, ki ga je v času ob 
jesenskih Evropskih dnevih zaposlova-
nja 2008, ki potekajo po vsej Evropi, 
pripravila Območna služba Maribor 
v sodelovanju z osmimi gostujočimi 
svetovalci EURES (Omrežja evropskih 
javnih zavodov za zaposlovanje). Se-

jem se je ponašal z rekordnim številom 
prostih delovnih mest delodajalcev iz 
Slovenije in držav EU ter z blizu 2500 
obiskovalci, med njimi s približno 200 
šolarji in študenti. Na sejmu je bilo 
opravljenih približno 900 zaposlitve-
nih razgovorov in sklenjenih prav to-
liko dogovorov za naslednje srečanje. 
Delodajalci so kar za 250 od 800 pre-
jetih vlog za zaposlitve ocenili, da ob-
staja verjetnost za zaposlitev.

Z namenom pospeševanja mobil-
nosti slovenskih delavcev dobijo obi-
skovalci tudi vse potrebne informacije 

Boris Turičnik
Zavod RS za zaposlovanje

E-STORITVE ZRSZ 

Zavod RS za zaposlovanje je v letu 
2008, v okviru projekta, ki ga je 

sofinancirala Evropska komisija, raz-
vil spletni storitvi: elektronski življe-
njepis in virtualno borzo dela. Gre za  
korak naprej k uresničevanju večka-
nalnega poslovanja s strankami ozi-
roma k izboljševanju dela z brezpo-
selnimi, pa tudi z delodajalci. Storitev 
je brezplačna in dostopna vsem is-
kalcem zaposlitve in delodajalcem na 
spletnem naslovu https://apl.ess.gov.si/ 
ePortal/. Predpogoj za pripravo eŽi-
vljenjepisa je predhodna registracija 
uporabnika, predpogoj za uporabo 

Od jeseni 2008 nudi Zavod RS za zaposlovanje dve »sveži žemljici«: e-življenjepis in e-borzo dela. E-ži-
vljenjepis je namenjen iskalcem zaposlitve kot pripomoček pri pisanju življenjepisa po standardu Europass. 
Uporabniki lahko pripravljen življenjepis natisnejo, shranijo in ga uvrstijo v bazo iskalcev zaposlitve (virtual-
no borzo dela), po kateri poizvedujejo delodajalci, delodajalci pa lahko iskalca zaposlitve poiščejo s pomočjo 
elektronskega predala.

virtualne borze dela oziroma poi-
zvedovanja po bazi elektronskih ži-
vljenjepisov pa je predhodna prija-
va kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik.

Funkcionalnosti za iskalce zapo-
slitve:
• izdelava poljubnega števila življe-

njepisov po standardu Europass
• izpis, shranjevanje in izvoz v različ-

ne formate
• uvrstitev življenjepisa v bazo iskal-

cev zaposlitve
• možnost dodajanja prilog in foto-

grafije

• možnost anonimnosti osebnih in 
kontaktnih podatkov

• uporaba elektronskega poštnega 
predala
Funkcionalnosti za delodajalce:

• iskanje ustreznih kandidatov glede 
na vpisan življenjepis

• shranjevanje kriterija iskanja in sa-
modejne poizvedbe po določenih 
kriterijih

• shranjevanje rezultatov poizvedo-
vanj

• vzpostavitev stika s pomočjo elek-
tronskega poštnega predala

• anonimnost

o prostih delovnih mestih v omrežju 
Evropskih javnih zavodov za zapo-
slovanje – EURES. Paleta ponujenih 
delovnih mest je vedno zelo pestra, 
saj evropski delodajalci najpogosteje 
iščejo delavce za poklice, ki jih najpo-
gosteje primanjkuje tudi doma.

Natančen pregled in poročila z le-
tošnjih zaposlitvenih sejmov nudi Za-
vod RS za zaposlovanje na svoji spletni 
strani http://www.ess.gov.si/, in sicer pod 
zaščitnim znakom čudovite regratove 
lučke, ki simbolično spominja na star 
pregovor: Kar sejemo, to žanjemo.
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI NA TRGU DELA 

O koristnosti zbiranja podatkov 
za potrebe spremljanja trga 

dela in s tem izobraževalnih pro-
gramov je bilo že veliko napisane-
ga ter povedanega. Tudi potreba 
po instituciji, ki bi podatke o trgu 
dela zbirala, analizirala in posredo-
vala napovedi o prihodnjih trendih, 
je bila že nemalokrat izpostavljena. 
Zato smo se na Oddelku za poklic-
ne standarde Centra RS za poklic-
no izobraževanje pred tremi leti z 
veliko mero entuziazma lotili analiz 
podatkov o trgu dela. Z njimi smo 
želeli pridobiti informacije, kateri iz-
obraževalni programi so za deloda-
jalce bolj in kateri manj zaželeni. Po-
datke o povpraševanju delodajalcev 
po kadrih nam je posredoval Zavod 
RS za zaposlovanje iz svojih evidenc 
potreb po delavcih. V nadaljevanju 
je bilo precej napora vloženega v 
usklajevanje dveh baz – prve, ki se 
nanaša na ponudbeno, in druge, ki 
se nanaša na povpraševalno stran 
trga dela. Največ težav nam je pov-
zročalo prav sinhroniziranje podat-
kov iz različnih klasif ikacijskih oro-
dij. Rezultate analiz po posameznih 
strokovnih področjih smo prikazali 
v publikaciji Izobraževalni progra-
mi na trgu dela, ki sta jo sofinan-

V Sloveniji imamo na voljo dovolj informacij o trgu dela, pogrešamo 
pa bolj poglobljene analize, ki bi bile izvedene za namene učinkovite-
ga odločanja pri pripravi izobraževalnih programov. Tovrstne analize 
so namreč dobrodošlo izhodišče pri odločitvah, katere poklicne stan-
darde podpreti, katere nacionalne poklicne kvalifikacije spodbujati 
in katere programe prenavljati. 

cirala Ministrstvo RS za šolstvo in 
šport ter Evropski socialni sklad.

Katere podatke najdemo v ome-
njeni publikaciji? V publikaciji je 
prikazanih trinajst analiziranih stro-
kovnih področij. Uvodoma so pri-
kazani deleži povpraševanj delo-
dajalcev po nazivih, pridobljenih v 
izobraževalnih programih srednje-
ga in poklicnega izobraževanja ter 
v študijskih programih visokošol-
skega, univerzitetnega in podiplom-
skega izobraževanja. V nadaljevanju 
smo se osredotočili še na analizo 
programov nižjega in srednjega po-
klicnega izobraževanja ter srednjega 
strokovnega in višješolskega izobra-
ževanja, torej vseh tistih, za katere 
ima Center RS za poklicno izobraže-
vanje tudi formalno pristojnost pri 
pripravi poklicnih standardov. Prvi 
sklop publikacije povzema podat-
ke o najbolj povpraševanih nazivih 
posameznih izobraževalnih progra-
mov, časovni dinamiki povpraševa-
nja in porazdelitev povpraševanja 
po regijah. Drugi sklop pa prikazu-
je, kako se poklicni in strokovni na-
zivi povezujejo z delovnimi mesti ter 
dejavnostmi delodajalca. Tako smo 
uspeli dobiti pregled, v katerih po-
klicih delodajalci zaposlujejo ljudi z 

neko izobrazbo. Iz tabel, prikazanih 
v nadaljevanju, je mogoče razbrati 
tudi, ali se posamezniki po zaključ-
ku šolanja zaposlijo po pričakova-
njih – torej v poklicih, za katere so 
se usposabljali, ali pa na izbiro de-
lodajalcev v trenutku zaposlovanja 
vplivajo tudi druge okoliščine v sferi 
dela.

Publikacijo Izobraževalni pro-
grami na trgu dela lahko naroči-
te na elektronskem naslovu info@
cpi.si, lahko pa si jo ogledate tudi v 
elektronski obliki v spletni knjižnici 
www.izvirznanja.si

Kje se bo zaposlil posameznik, ni le stvar šolskih oblasti, tudi ne le posameznika, ki išče 
zaposlitev, temveč je  predvsem stvar delodajalca. Delodajalec je tisti, ki povprašuje 
bodisi po natančno določeni izobrazbi za opravljanje določenega poklica ali pa je 
pripravljen glede izobrazbenih zahtev popuščati in so poleg izobrazbenih pomembna še 
druga merila za izbor najprimernejših kadrov. Končni izid teh izbir in naključnosti je v tem, 
da lahko posamezniki z isto izobrazbo opravljajo zelo različne poklice, pa tudi nasprotno, 
da opravljajo isti poklic ljudje z zelo različno izobrazbo. 

V publikaciji, ki je pred vami, boste našli podatke o tem, kakšne so možnosti maturantov 
in diplomantov na trgu dela, ko se želijo zaposliti. Prikazani rezultati slonijo na podatkih o 
aktualnem trgu dela, katere zbira Zavod RS za zaposlovanje, in kažejo, kateri so najbolj 
iskani in hkrati najbolj zaželeni poklicni in strokovni nazivi pri delodajalcih. 

Publikacija naj bo v razmislek tako sistemskim akterjem kot tudi pripravljalcem 
izobraževalnih programov. Predstavljala naj bi signal, kako zastaviti izobraževalne 
programe ter uveljavljati in spodbujati  poklicno in strokovno  izobraževanje. 

sklop publikacij
STOPNI»KE

Ljubljana 2007

Modra 
je nosilna barva
sklopa publikacij CPI
z naslovom 

STOPNIČKE.

Izobraževalni programi 
na trgu dela
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