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Svet Evropske unije je decembra 2012 sprejel Priporočila (Council recommenda-
tion) o vrednotenju in priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja. Svet 
Evropske unije želi ustvariti več zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade brezpo-
selne in osebe z malo formalnih kvalifikacij, denimo starejše in nizkokvalificirane 
delavce. Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobra-
ževanja, zlasti za starejše študente.

S tem priporočilom se poziva države članice, da do leta 2018 omogočijo svojim 
državljanom potrjevanje in ovrednotenje znanj, spretnosti in kompetenc, prido-
bljenih izven formalnega izobraževalnega sistema, tako da vzpostavijo ureditev/
sistem za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan z NQF. 
Državljani naj imajo možnost pridobiti polno ali delno kvalifikacijo na podlagi potr-
jenih spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževa-
nja. Trenutno imajo samo Finska, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska 
izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja. 

V postopku priznavanja neformalno pridobljenega znanja se z vrednotenjem re-
zultatov učenja ugotavlja primerljivost kandidatovega neformalno pridobljenega 
znanja, spretnosti in kompetenc z vnaprej določenimi standardi. Postopek ugotav-
ljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
in spretnosti bi moral biti enak za vse kandidate, ne glede na namen priznavanja. 
Izpeljati ga je potrebno na pregleden in kakovosten način, po vnaprej določenih 
korakih (informiranje, svetovanje, dokumentiranje, vrednotenje in priznavanje) ter 
z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki, da se zagotovi primerljivost postopkov ter 
zaupanje v sistem in rezultate postopka. 

Evropska priporočila izpostavljajo nekatera ključna načela, ki naj bi jih države upo-
števale pri izgradnji sistema priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja, in sicer: 

 – povezanost z nacionalnimi ogrodji kvalifikacij, 

 – zagotovitev informiranja in svetovanja posameznikom in institucijam, 

 – posebno poznost je potrebno nameniti prikrajšanim in ranljivim skupinam, 

 – brezposelnim naj se zagotovi možnost opraviti „presojo spretnosti“ v šestih 
mesecih od opredelitve potrebe po le-tej pri posamezni osebi,

 – zagotovitev kakovosti v vseh fazah postopka,

 – strokovna usposobljenost in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev v postopku,

 – uporaba standardov kvalifikacij/delnih kvalifikacij, 

 – enakost/enakovrednost certifikatov, pridobljenih s potrjevanjem neformalne-
ga in priložnostnega učenja s standardi kvalifikacij v formalnem izobraževanju; 

 – uporaba evropskih orodij, kot sta Europass in Youthpass, in sinergije s sistemi, 
kot sta evropski kreditni sistem za visoko šolstvo (ECTS) in poklicno izobraže-
vanje (ECVET).
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V Sloveniji sta se uveljavili predvsem dve zakonsko urejeni poti oziroma dva te-
meljna namena priznavanja neformalno pridobljenega znanja, in sicer za nadalj-
nje vključevanje v formalno izobraževanje (nadaljevanje prekinjenega izobraže-
vanja ali nadaljevanje na višji stopnji, sprememba smeri izobraževanja idr.) in za 
priznavanje poklicne usposobljenosti (sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij) 
na trgu dela.

Gledano z zornega kota sistemskih možnosti za izvajanje priznavanja imamo dve 
vrsti javno veljavnih standardov, ki so podlaga za izvedbo priznavanja. Poklicne 
standarde, ki sledijo logiki zaposlovanja (kaj in kako mora nekdo znati narediti) in 
izobraževalni (študijski) standardi, ki temeljijo na logiki izobraževalnega sistema 
(kaj se mora posameznik naučiti, kako se bo naučil in kako bosta vsebina in kako-
vost učenja ovrednoteni). Pri priznavanju poklicnih in strokovnih znanj ima poklic-
ni standard povezovalno vlogo med formalnim in neformalnim sistemom.
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2.1 NAMEN PRIZNAVANJA V SISTEMU    
 NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij temelji na priznavanju in potrjevanju re-
zultatov neformalnega in priložnostnega učenja. Njegov temeljni namen je upo-
števanje vseh tistih kompetenc posameznika, ki jih je le-ta pridobil zunaj šolskega 
prostora, ter priznanje njihove ekonomske in socialne vrednosti. Slednje naj bi po-
samezniku omogočalo pridobivanje formalne poklicne kvalifikacije, in sicer javne 
listine (certifikata o NPK), ki je prenosljiva v različna delovna okolja. S tem naj bi 
bila omogočena večja mobilnost delavcev med sektorji in podjetji v nacionalnem 
in mednarodnem prostoru. Hkrati naj bi bila na ta način omogočena večja funkcio-
nalna prilagodljivost zaposlenih in napredovanje na isti stopnji izobrazbe.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki so skozi življenje pridobili 
različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene; so dopolnili 18 let ali 
izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne 
izkušnje, ali si želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi 
višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program.

Zagotavljanje kakovosti v sistemu NPK:

 – V postopku pridobivanja NPK kandidat dokazuje svojo usposobljenost in zna-
nje za učinkovito opravljanje določenih poklicnih kompetenc. V postopku pre-
verjanja in potrjevanja NPK ugotavljamo spretnosti in znanja, ki jih ima kandi-
dat glede na določen poklicni standard in katalog standardov strokovnih 
znanj in spretnosti. 

 – Postopek preverjanja in potrjevanja NPK izvajajo izvajalci postopkov za ugota-
vljanje in potrjevanje NPK, ki so vpisani v register izvajalcev pri Državnem izpi-
tnem centru (RIC). Slednji morajo izpolnjevati materialne pogoje, ki so določeni 
v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

 – Preverjanje in potrjevanje NPK poteka pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje 
RIC. Člani komisij za preverjanje in potrjevanje so strokovnjaki na svojem po-
dročju dela, kar dokazujejo z zahtevanim znanjem, izobrazbo in delovnimi iz-
kušnjami. Po opravljenem usposabljanju za člane komisij jim RIC podeli licenco, 
ki velja 4 leta. Člani komisij morajo RIC do izteka licence predložiti dokazila o 
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posamezen katalog standardov strokovnih 
znanj in spretnosti.

 – V okviru sistema pridobivanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij je bil razvit 
postopek, ki vključuje štiri faze priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja in je določen v Pravilniku o načinu in postopku prever-
janja in potrjevanja NPK, kar zagotavlja enotnost, transparentnost in kakovost 
certifikatov za NPK.

1. Identificiranje 
Identificiranje posameznikovih znanj in spretnosti poteka prek informi-
ranja in svetovanja, ki ga izvajajo za to posebej usposobljeni svetovalci.  
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Svetovalec posreduje kandidatu informacije o postopku preverjanja in po-
trjevanja NPK, pomaga pri identifikaciji neformalno in priložnostno prido-
bljenih znanj in možnostih za njihovo dokazovanje, svetuje ustrezno kvali-
fikacijo ter pomaga oblikovati portfolio (osebno zbirno mapo).

2. Dokumentiranje 
Dokumentiranje posameznikovih znanj in spretnosti poteka z zbiranjem 
dokazil v osebni zbirni mapi. Pri pripravi osebne zbirne mape se upošteva 
predpisana struktura osebne zbirne mape, ki je javno objavljena na sple-
tni strani nrpslo.org.

3. Ocenjevanje 
Ocenjevanje v sistemu NPK se izvaja v dveh fazah, in sicer: na podlagi po-
trjevanja dokazil, ki jih je kandidat predložil v osebni zbirni mapi, in na 
podlagi neposrednega preverjanja kandidata. V praksi se najpogosteje 
uporablja kombinacija obeh načinov.

 - V postopku potrjevanja komisija za preverjanje in potrjevanje NPK v 
skladu s sprejetim poklicnim standardom in na podlagi predpisanih kri-
terijev za vrednotenje dokazil ovrednoti portfolio (osebno zbirno mapo) 
kandidata.

Na podlagi slednjega lahko ugotovi izpolnjevanje pogojev, določenih v po-
klicnem standardu in katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
ter odloči, da neposredno preverjanje ni potrebno in da se NPK kandidatu 
potrdi.

V kolikor kandidat, delno ali v celoti, ne izpolnjuje pogojev, določenih v ka-
talogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, komisija kandidata napo-
ti na preverjanje. V tem primeru komisija, skladno s katalogom strokovnih 
znanj in spretnosti, določi vsebino ter natančna navodila za preverjanje in 
potrjevanje vsakega kandidata posebej. 

 - V postopku preverjanja kandidat neposredno pred komisijo dokazuje 
svoje spretnosti in znanja. Preverjanje je lahko pisno, praktično ali ustno, 
najpogosteje pa se izvaja kombinacija naštetih načinov preverjanja. Na-
čin preverjanja je določen v katalogu standardov strokovnih znanj in 
spretnosti kot tudi naloge, s katerimi komisija preveri spretnosti in zna-
nje kandidata.

4. Priznavanje 
V postopku priznavanja se kandidatu uradno priznajo znanja, spretnosti in 
kompetence, pridobljeni z neformalnim učenjem, ter se izda javna listina – 
certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji.

 - Kandidat ima pravico do ugovora na odločitev komisije za preverjanje 
in potrjevanje, ki ga predloži Stalni komisiji za ugovore, ki je imenovana 
s strani ministra, pristojnega za delo.

 - Nadzor nad zakonitostjo postopkov opravlja Inšpektorat RS, pristojen 
za delo.

http://www.nrpslo.org
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 - Center RS za poklicno izobraževanje je z zakonom določen za izvajanje 
spremljanja sistema NPK in spremljanje dela svetovalcev.

 - Državni izpitni center je z zakonom določen za spremljanje dela komi-
sij za preverjanje in potrjevanje.

Postopki in orodja, ki so se razvili v sistemu Nacionalnih poklicnih kvalifika-
cij, vključno z načinom usposabljanja kadrov, ki delujejo v sistemu, ter osebno 
zbirno mapo, se uspešno prenašajo tudi v sistem priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenih znanj v formalnem izobraževalnem sistemu. 

2.2 ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ul. RS št. 81/2000, 83/2003, 1/2007, 
85/2009):
Zakon sistemsko ureja postopek in določa telesa oziroma organe in organizacije, 
pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter 
pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 – Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ul. RS št. 37/2010) določa postopek za 
pripravo PS in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.

 – Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Ul. RS št. 
67/2015) ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja NPK.

 – Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potr-
jevanje NPK (Ul. RS št. 41/2015) določa postopek vpisa in izbrisa iz registra 
izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK ter način vodenja registra.

 – Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje NPK ter o načinu 
in postopku za pridobitev in izgubo licence (Ul. RS št. 37/2010) ureja sestavo 
komisij za preverjanje in potrjevanje NPK, izbor članov komisij ter način in po-
stopek za pridobitev in izgubo licence.

 – Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverja-
nja in potrjevanje NPK (Ul. RS št. 14/2011) določa načine stalnega strokovne-
ga usposabljanja članov komisij za preverjanje in potrjevanje NPK.

 – Pravilnik o obrazcu javne listine o NPK – certifikatu in nadomestnem certi-
fikatu (Ul. RS št. 22/2016) določa obliko in vsebino certifikata o NPK.

 – Odredba o določitvi programa usposabljanja kandidatov za člane komisij 
za preverjanje in potrjevanje NPK (Ul. RS št. 94/2010) 
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2.3 PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

V skladu z Zakonom o NPK je Center RS za poklicno izobraževanje zadolžen za 
spremljavo sistema NPK. 

V obdobju 2012–2016 je bila izvedena spremljava sistema NPK, v okviru katere se 
je primerjalo usklajenost prakse izvajanja sistema certificiranja s formalno določe-
nimi zahtevami. Z evalvacijo se je preverjalo ključne dejavnike zagotavljanja kako-
vosti delovanja sistema NPK, pri čemer so bili v raziskavo zajeti izvajalci, svetovalci 
in člani komisij:

 – 2012: področja kozmetike, storitev za ranljive skupine ter predelave in izdelave 
živil na tradicionalen način;

 – 2013: področja gostinstva in turizma, gradbeništva ter kmetijstva;

 – 2014: področja poslovanja in uprave, varovanja in umetnosti;

 – 2015: področja farmacije, izobraževanja, proizvodnih tehnologij in kamnarstva, 
novinarstva in obveščanja, računalništva, storitev za gospodinjstva, tehnike, 
transportnih storitev, varstva okolja ter zdravstva.

V letih 2015–2016 je bila izvedena tudi spremljava kandidatov, ki so bili vključeni v 
postopke pridobitve NPK, in kandidatov, ki so že pridobili NPK.
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3.1 NAMEN PRIZNAVANJA V FORMALNEM    
 IZOBRAŽEVANJU

V izobraževalnem sistemu je priznavanje predhodno neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja namenjeno priznavanju posameznih delov javno veljavne-
ga izobraževalnega ali študijskega programa in s tem hitrejšemu napredovanju v 
okviru izobraževalnega sistema in zmanjševanju učnih obveznosti. Priznavanje se 
lahko odvija na dva načina: s priznavanjem rezultatov neformalnega učenja pred 
vstopom v določen izobraževalni/študijski program in v času izvajanja izobraževal-
nega procesa.

3.2 ZAKONSKE PODLAGE

Opredelitve o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v zakonskih in podza-
konskih aktih so v nadaljevanju predstavljene po ravneh izobraževalnega sistema. 

OSNOVNA šOLA

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006) ne predvideva priznavanja nobene ob-
like neformalnega in priložnostnega znanja za otroke, mladostnike in odrasle. V 93. 
členu navaja le, da se »izobraževanje odraslih izvaja v skladu s tem zakonom tako, 
da se prilagodijo organizacija, preverjanje, ocenjevanje, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka.« (Uradni list RS, št. 81/06, 2006)

V programu osnovne šole za odrasle (v nadaljevanju OŠO), ki je bil sprejet v letu 2003 
(vir: http://programoteka.acs.si/PDF/program_osnovne_sole_za_odrasle.pdf ), se v 
pogojih za vpis in v pogojih za napredovanje navaja, da je treba »… ob presoji, v 
kateri razred se odrasli vpišejo, upoštevati tudi znanje, ki so si ga pridobili kako 
drugače, torej zunaj rednega šolskega sistema. Če imajo za to ustrezna dokazila, 
se jim prizna predmet ali del predmeta, vendar le tedaj, če tako pridobljeno zna-
nje ustreza standardom pri posameznih predmetih iz predmetnika osnovne šole za 
odrasle. Če pa odrasli nimajo javnoveljavnih potrdil o predhodnem znanju, se lah-
ko njihovo znanje pred začetkom izobraževanja preveri v osnovni šoli za odrasle.«  
(2003, str. 8 in 9)

GIMNAZIJE 

Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007) neposredno ne omenja priznavanja ne-
formalnega znanja na takšen način, kot ga lahko zasledimo pri poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju. Kljub temu lahko zasledimo »posredno« zakonsko urejanje 
preverjanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in sposob-
nosti tudi na področju gimnazijskega izobraževanja. 19. člen Zakona o gimnazijah 
namreč omogoča hitrejše napredovanje dijakov: »Učiteljski zbor šole lahko dijaku 
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omogoči, da v krajšem času, kot je določeno z izobraževalnim programom, z izpiti 
opravi obveznosti iz izobraževalnega programa.« Dijak lahko na podlagi določila 
učiteljskega zbora predhodno z izpitom dokaže ustreznost znanja, spretnosti in 
kompetenc, ne glede na način in obliko učenja. Ker je določanje kriterijev presoje 
za hitrejše napredovanje dijaka prepuščeno avtonomiji šole oziroma konkretneje 
učiteljskemu zboru, ni (s pomočjo podzakonskih aktov) natančneje določena naci-
onalna normativna.

Za področje gimnazijskega izobraževanja veljajo ista določila Pravilnika o ocenje-
vanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) kot za področje srednjega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja.

SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju priznavanje neformalnega zna-
nja posameznika temelji na njegovi primerjavi s standardi posameznih programskih 
enot. Predhodno pridobljeno neformalno znanje se ovrednoti tako, da se ga primerja 
in umešča glede na standarde znanja izobraževalnega programa in posamezne pro-
gramske enote (strokovnega modula, strokovnega predmeta, splošnoizobraževalnega 
predmeta, vsebinskega sklopa, praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z 
delom, interesnih dejavnostih). Izvajalci se pri tem v največji meri opirajo na kataloge 
znanja in na izvedbeni kurikul šole. 

Priznavanje predhodno neformalno in priložnostno pridobljenega znanja se v formal-
nem izobraževanju izvaja predvsem pri nadaljnjem vključevanju v formalno izobraže-
vanje (nadaljevanje prekinjenega izobraževanja ali nadaljevanje na višji stopnji, spre-
memba smeri izobraževanja idr.).

V srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju je področje priznavanja nefor-
malnega znanja urejeno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Ur. l. RS 79/2006, 27. 7. 2006), ki opredeljuje možnost vrednotenja in priznavanja 
tako za dijake kot odrasle udeležence poklicnega ali strokovnega izobraževanja. 
V določilih za izredno izobraževanje v 64. členu je navedeno, da se programi izre-
dnega izobraževanja prilagajajo udeležencem izobraževanja, izhodišče za prilaga-
janje pa so dosežene kreditne točke oziroma predhodno pridobljeno znanje, ki se 
dokazuje z javno listino, oziroma neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z 
izpitom ali na drug način.  

Zakon natančneje opredeljuje možnost priznavanja neformalno pridobljenega 
znanja in obveznosti ministra, pristojnega za šolstvo. Tako v drugem odstavku  
71. člena navaja, da se pri ocenjevanju upošteva tudi neformalno pridobljeno zna-
nje, ki se dokazuje z javno listino, z izpitom ali na druge načine. V nadaljevanju 
zakon opredeljuje (73. člen), da se pri evidentiranju vseh opravljenih obveznosti 
tekočega letnika upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje. 75. člen določa, 
da je minister dolžan s pravilnikom (v podzakonskem aktu) natančneje opredeliti 
postopke priznavanja neformalnega učenja. 
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Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobra-
ževanju iz 2007 (Ur. l. RS, št. 78/2007), ki je sledil sprejetju zakona, je na področju 
vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja natančneje oprede-
ljeval postopek priznavanja in naloge posameznih strokovnih teles (učiteljskega 
zbora, ravnatelja šole), oblike priznavanja znanja, merila in ugovor zoper sklepe 
strokovnih teles, ter naložil izobraževalnim organizacijah sprejem šolskih pravil, v 
katerih so morale natančneje opredeliti merila in postopke priznavanja predhodno 
pridobljenega znanja. 

Omenjeni pravilnik, ki je pomenil korak naprej v smer regulacije postopka prizna-
vanja na ravni izvajalcev, je bil v veljavi do julija 2010, ko ga je nadomestil Pravilnik 
o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010), ki pa vrednotenja in 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja neposredno ne opredeljuje, omogo-
ča pa njegovo izpeljavo. Posredno ga omenja v drugem odstavku 10. člena (osebni 
izobraževalni načrt za udeleženca izobraževanja odraslih), s katerim je določeno, 
da osebni izobraževalni načrt vsebuje najmanj podatke o predhodno pridoblje-
nem in priznanem formalnem in neformalnem znanju, prvi odstavek tega istega 
člena pa določa, da se v izobraževanju odraslih oblikuje osebni izobraževalni načrt 
za vsakega udeleženca (institut obveznosti). 11. člen tega pravilnika določa šolska 
pravila o ocenjevanju znanja in obvezne sestavine, ki naj jih vključujejo. V zadnji 
alineji prvega odstavka je navedeno: tudi druga pravila in postopke v skladu s tem 
pravilnikom. To sicer omogoča izobraževalnim ustanovam, da v šolska pravila o 
ocenjevanju znanja vnesejo (ali pustijo, če so jih že imeli) tudi pravila priznavanja 
predhodno pridobljenega znanja. Se pravi, da je načrtovanje in izvajanje postopka 
priznavanja predhodno pridobljenega znanja v pretežni meri prepuščeno izvajal-
cem postopka in njihovi strokovni usposobljenosti. 

Ker torej omenjeni Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ne zajema pro-
cesa priznavanja predhodnega znanja, drugih določb (razen tistih v Zakonu o 
poklicnem izobraževanju) pa ni, v praksi, kjer je volja, vrednotenje in priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja v srednjem poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju temelji na predhodnih predpisih oziroma na njihovem temelju že pripravlje-
nih podlagah in dokumentaciji.

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja 
(2008):
Kot izvedbeni dokument z navodili, kako naj se prilagaja formalno poklicno in stro-
kovno izobraževanje odraslih, so bila v letu 2008 s strani ministra za izobraževanje 
sprejeta Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja. (Uradni list RS, št. 8/08, 2008) 

Izhodišče za določitev prilagoditev izrednega poklicnega in strokovnega izobraže-
vanja so opravljeni uvodni pogovori z vsakim udeležencem in morebitno priznanje 
predhodno pridobljenega znanja (11. člen). Na podlagi ugotovitev iz uvodnega 
razgovora in ob upoštevanju priznanja predhodno pridobljenega znanja izvajalec 
pripravi analizo skupine ter izvedbeni načrt prilagoditve programa za skupino za 
šolsko leto. V naslednjem koraku pripravi osebni izobraževalni načrt za vsakega 
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posameznega udeleženca iz skupine. (12. in 13. člen) Tudi kadar gre za individu-
alni organizacijski model, izvajalec po izpeljanih uvodnih pogovorih in morebi-
tnem priznanju predhodno pridobljenega znanja oblikuje predlog o prilagoditvah 
za posameznika, ki se bo izobraževal v enem izmed individualnih organizacijskih 
modelov izrednega izobraževanja, in jih zapiše kot predlog v njegovem osebnem 
izobraževalnem načrtu. (15. člen)

16. člen določa vsebino osebnega izobraževalnega načrta, ki mora vsebovati naj-
manj podatke o:

 – formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, povezanih z delom ali poklicem, 
za katerega se bo udeleženec izobraževal,

 – zaključenem predhodnem formalnem izobraževanju, vključno z morebitnimi 
posebnostmi,

 – znanju, pridobljenem v neformalnem izobraževanju,

 – predvidenem načinu in časovnem poteku izobraževanja, vključno z načini in 
roki preverjanja znanja,

 – načinu in časovnih rokih za spremljanje uresničevanja osebnega izobraževal-
nega načrta.

VIšJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V višjem strokovnem izobraževanju urejata priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 
100/2013) in Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v viš-
jem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/2010). 

Zakon v drugi alineji 14. člena (študijska komisija) določa, da študijska komisija, ki 
jo sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi pa predsednik (1. alineja člena), 
obravnava tudi vprašanja v zvezi s potrjevanjem in preverjanjem z delom prido-
bljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna 
študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti. V 39. členu (pravice in dolžnosti 
študentov) je v 4. alineji opredeljeno, da o hitrejšem napredovanju študenta odloča 
študijska komisija.

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem iz-
obraževanju opredeljuje podlage, merila, postopek, izvajalce in ocenjevanje pred-
hodno neformalno pridobljenega znanja.

Zelo natančno pa so postopek in merila ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in 
priznavanja predhodno pridobljenega znanja, ki so ga študenti višjih strokovnih šol 
pridobili s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma usposabljanjem, 
zapisani v Skupnih smernicah in standardih v postopkih priznavanja predhod-
no pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (julij 2010).
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VISOKOšOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je možno tudi v viso-
košolskem izobraževanju. Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih 
pred vpisom v program, so obvezna sestavina vsakega študijskega programa za 
pridobitev izobrazbe ali izpopolnjevanje. Ker v visokem šolstvu na nacionalni ravni 
ni enotno razdelanih meril in postopkov za priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj, so ta lahko opredeljena z vsakim študijskim programom druga-
če, v kolikor visokošolski zavod nima sprejetih lastnih institucionalnih predpisov za 
ta namen.  

Drugi odstavek 7. člena Zakona o visokem šolstvu pravi, da ob smiselni uporabi 
meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, ozi-
roma meril za prehode med študijskimi programi, pristojni organ visokošolskega 
zavoda kandidatom iz prejšnjega odstavka prizna opravljene študijske obveznosti 
glede na ustreznost, obseg in zahtevnost pridobljenih znanj v prejšnjem študij-
skem programu in jim ob izpolnjevanju pogojev omogoči vpis v višji letnik študij-
skega programa. 

Zakon o visokem šolstvu prav tako v drugem odstavku 35. člena določa, da se štu-
dijski programi za pridobitev izobrazbe, ki izobražujejo za regulirane poklice, za 
katere velja vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, oblikujejo tudi v skladu s 
predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij. V tretjem odstavku 5. alineja 
pravi, da so med obveznimi sestavinami študijskega programa tudi merila za pri-
znavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program. Enako določa 
tudi 35. a člen zakona. 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Zakon o izobraževanju odraslih (1996, spremembe v letu 2006):
O vrednotenju in priznavanju predhodno pridobljenega znanja Zakon o izobraže-
vanju odraslih (v nadaljevanju ZIO) neposredno ne govori. V 8. členu ZIO dopušča 
kot način pridobivanja javno veljavne izobrazbe tudi z ugotavljanjem in potrje-
vanjem znanja, vendar te možnosti v nadaljevanju bolj natančno ne opredeljuje, 
razen v 9. členu, kjer je opredeljena možnost, da odrasli znanje, pridobljeno na 
različne načine, torej tudi po neformalni poti, dokazujejo v izpitnem postopku pri 
pooblaščenem izvajalcu. (Uradni list RS, št. 110/06.2006)1 

1 V letu 2016 se je pričela priprava novega Zakona o izobraževanju odraslih, ki naj bi vključeval tudi urejanje ugo-
tavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja odraslih. V oktobru 2017 je predlog novega ZiO še v usklajevanju.
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3.3 PROJEKTI IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Od leta 2008 do leta 2012 so tekli različni projekti na ravni strokovnih institucij (Cen-
ter RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije …) ter poklicnih in 
strokovnih šol, ki so prispevali k razvoju sistema priznavanja neformalno pridoblje-
nih poklicnih in strokovnih znanj v Sloveniji. Nastala so različna strokovna gradiva 
za uporabnike in izvajalce sistema ter strokovne podlage, podprte z mednarodnimi 
primeri, namenjene ministrstvom v podporo razvoju celovitega sistema. V okviru 
projektnih aktivnosti sta bila vzpostavljena konstruktiven dialog in iskanje rešitev 
med različnimi institucijami (šolami, drugimi izvajalci postopkov, predstavniki de-
lodajalcev, strokovnimi institucijami ter ministrstvi) in posamezniki. Spodbujeni so 
bili prvi poskusi priznavanja rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja na 
šolah, ki do tedaj s tem niso imele pozitivnih izkušenj (B. Kunčič, 2012). 

Eden prvih projektov na to temo se je za srednje poklicno in strokovno izobraževa-
nje s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada v letu 2008 odvijal na Centru 
RS za poklicno izobraževanje (»Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega 
znanja in spretnosti odraslih v poklicnem in strokovnem izobraževanju«). V pomoč 
in podporo izvajalcem pri načrtovanju in izvajanju procesa potrjevanja neformalno 
pridobljenih znanj so bila v sodelovanju s šolami razvita strokovna gradiva (»Pri-
znavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja«, »Primer 
modela za ugotavljanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja na šolah« ter »Priporočila za oblikovanje modela preverjanja in potrjevanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc«, CPI). 

Na to področje so bile vezane tudi posamezne projektne aktivnosti v okviru uvaja-
nja novih in prenovljenih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega iz-
obraževanja, ki so tekle v obdobju od leta 2008 do leta 2010 pod okriljem različnih 
konzorcijev (UnisVET, MUNUS 2 in Konzorcij biotehniških šol Slovenije, na področju 
višjega strokovnega izobraževanja IMPLETUM, na področju izobraževanja odraslih 
pa UNIP). V svoje projekte, sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada, so 
konzorciji vključili aktivnost »Priznavanje neformalnih znanj«. V sodelovanju s Cen-
trom RS za poklicno izobraževanje in Andragoškim centrom Slovenije se je iskalo 
konkretne rešitve pri implementaciji sistema priznavanja neformalno pridoblje-
nega znanja. Za področje višjega strokovnega izobraževanja so bile v podporo iz-
vedbi postopka priznavanja neformalno pridobljenega znanja oblikovane »Skupne 
smernice in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja«. 

V okviru vseh navedenih projektov, ki so zajemali tako redne kot izredne oblike 
izobraževanja (dijake, študente in odrasle) je bila težnja zagotoviti kakovost po-
stopkov, in sicer z oblikovanjem natančnejših meril za priznavanje neformalno pri-
dobljenega znanja, razvojem orodij in modelov vrednotenja in priznavanja nefor-
malno pridobljenega znanja, oblikovanjem dokumentacije za formalno izpeljavo 
postopka ter usposabljanjem izvajalcev postopkov. Nekoliko manj pozornosti je 
bilo v okviru projektov namenjene opredelitvi standardov in temu, kako vplivajo 
na končni rezultat procesa vrednotenja.
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V letu 2010 je bila imenovana med-institucionalna delovna skupina, ki je delovala 
v koordinaciji Andragoškega centra Slovenije v okviru ESS projekta Ugotavljanja in 
priznavanje neformalnega učenja odraslih 2009 - 2011. Njena naloga je bila uskla-
jevati metodologije priznavanja neformalno pridobljenih znanj v rednem in izre-
dnem izobraževanju, izmenjava rezultatov različnih projektov s področja prizna-
vanja neformalno pridobljenih znanj ter priprava izhodišč za sistemsko ureditev 
področja priznavanja neformalno pridobljenih znanj. Leta 2011 so bile pripravljene 
Strokovne podlage (izhodišča) za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki jih je Koordinacija predlagala 
v diskusijo in verifikacijo pristojnim organom po zaključku projekta (Svetina, 2011).

Istega leta je Center RS za poklicno izobraževanje opravil evalvacijo, ki je bila vezana 
na izpolnjevanje zakonsko predpisanih podlag, ki je na ravni srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja temeljila na takrat še veljavnem Pravilniku o ocenje-
vanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 78/2007). Na 
področju višjega strokovnega izobraževanja so ugotovitve odraz urejenosti pod-
ročja pred sprejetjem Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v 
višjem strokovnem izobraževanju marca 2010 in temeljijo na ureditvi področja pri-
znavanja neformalnega znanj v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju. 

Ugotovitve so povzete v »Poročilu o spremljanju izvajanja postopkov priznavanja 
neformalnega znanja« (Center RS za poklicno izobraževanje, 2010). 

Leta 2012 je bila na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravljena publikacija 
»Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja«, ki povzema temeljne usmeritve pri načrtovanju in izvedbi celotnega pro-
cesa in posameznih faz postopka priznavanja neformalnega znanja na način, ki v 
veliki meri zagotavlja kakovostne rezultate. 



4
VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE  
TUJEGA IZOBRAŽEVANJA IN  
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
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4.1 NAMEN PRIZNAVANJA TUJEGA     
 IZOBRAŽEVANJA IN POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Vrednotenje in priznavanje tujega izobraževanja ter vzajemno priznavanje tujih 
kvalifikacij sta postopka, s katerima država omogoča enakovredno vključevanje 
oseb s tujimi spričevali in kvalifikacijami na trg dela ter v izobraževalni sistem.

V prvem primeru; pri priznavanju tujega izobraževanja gre za vrednotenje in pre-
sojanje spričeval, pridobljenih drugje, za nadaljevanje izobraževanje v Sloveniji ali 
zaradi zaposlitve. V postopku vrednotenja in priznavanja se presoja, ali pridobljena 
izobrazba kandidata le-temu daje pravico do zaposlitve na določenem delovnem 
mestu ali pravico do vključitve v določen izobraževalni program v Sloveniji. 

V drugem primeru priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe; pri vzajemnem pri-
znavanju kvalifikacij gre za postopek, s katerim se neposredno povezuje tudi opra-
vljanje reguliranih poklicev, torej poklicev ali dejavnosti, za katere je treba izpolnje-
vati z zakonom določene pogoje.

4.2 ZAKONSKE PODLAGE

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in ENIC-NARIC center (2012):
V Sloveniji ureja vrednotenje tujega izobraževanja Zakon o vrednotenju in prizna-
vanju izobraževanja. (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11- popr. in 109/12) Zakon ureja 
tudi postopke, po katerih poteka priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe, merila 
za priznavanje in določa, kdo izvaja priznavanje tujega izobraževanja v primeru, ko 
želi priseljenec s spričevalom, pridobljenim drugje, izobraževanje nadaljevati v Slo-
veniji ali se zaposliti. Postopki priznavanja tujega izobraževanja, ki jih opredeljuje 
zakon, ne zajemajo priznavanja spričeval šoloobveznih otrok, ki se želijo vključiti v 
osnovnošolsko izobraževanje.

Glede na to, da zakon omogoča uveljavljanje zaključenega izobraževanja tako v 
Sloveniji kot v tujini, se v postopkih vrednotenja in priznavanja lahko obravnavajo 
naslednje listine:

 – tuja listina o izobraževanju: velja v primerih, ko posamezniki uveljavljajo v tujini 
pridobljeno izobrazbo v Sloveniji,

 – slovenska listina o izobraževanju: v primeru, ko posamezniki v Sloveniji prido-
bljeno izobrazbo uveljavljajo v tujini, ter

 – listine o izobraževanju, ki so izdane v republikah SFRJ pred 25. 6. 1991: v prime-
rih, ko posamezniki uveljavljajo spričevala, pridobljena v drugih republikah za 
časa SFRJ.
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Vsa navedena spričevala, diplome (listine) se obravnavajo v postopku vrednote-
nja in priznavanja, posameznik po zaključeni obravnavi pridobi mnenje o različnih 
elementih zaključenega izobraževanja. Postopke vrednotenja in priznavanja tujih 
listin se izvaja za dva temeljna namena, in sicer:

 – za namen dela in

 – za namen nadaljnjega izobraževanja.

V obeh primerih se v postopku vrednotenja in priznavanja presoja, ali pridobljena 
izobrazba kandidata le-temu daje pravico do zaposlitve na določenem delovnem 
mestu ali pravico do vključitve v določen izobraževalni program v Sloveniji. 

Pogoj za uveljavljanje v drugi državi pridobljene izobrazbe pri nas je, da je posame-
znik opravil izobraževanje v celoti, kar dokazuje s formalno listino, torej s spričeva-
lom, diplomo ali drugo listino. Pomembno je, da z listino posameznik izkazuje, da 
je uspešno zaključil izobraževalni program, ta program pa mora biti del šolskega 
sistema v državi, v kateri je bila določena izobrazba dosežena.

Za izpeljevanje postopkov vrednotenja in priznavanja tujega izobraževanja je pri-
stojen ENIC-NARIC center, ki deluje pod okriljem MIZŠ-ja in spada pod Direktorat 
za visoko šolstvo. ENIC-NARIC center je tisti, ki izda mnenje o tuji listini. Mnenje 
je svetovalno-informativne narave, vključuje pa informacije, ki so ključne za pre-
sojanje enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe z ustreznim izobraževalnim 
programom v Sloveniji. Zajeto je mnenje o naslednjih elementih izobraževanja, za-
ključenega v tujini:

 – o izobraževalni listini,

 – o statusu izobraževalne organizacije in izobraževalnega programa,

 – o opravljenem izobraževanju, področju oziroma smeri in njegovi umeščenosti 
v državi izvora,

 – o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v državi izvora,

 – kratek opis sistema izobraževanja v državi izvora in 

 – o primerljivosti izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom.

Mnenje vključuje vse tiste informacije, ki pomagajo umestiti tuje listine v slovenski 
izobraževalni sistem na eni strani ter slovenske izobraževalne listine v tujih izobra-
ževalnih sistemih na drugi. 

Mnenje zajema tudi informacijo o tem, na katero izobraževalno raven se lahko v 
Sloveniji umesti izobrazba, ki je pridobljena v tujini. Podobno velja tudi za ume-
ščanje slovenske izobraževalne listine v tujih izobraževalnih sistemih. Mnenje torej 
omogoča prenos pravic iz ene države v drugo.

Tako kot je to že ustaljena praksa na področju vrednotenja, poteka tudi vrednote-
nje v okviru ENIC-NARIC centra po določenem postopku, ki se začne z oddajo vloge 
na posebnem obrazcu, k vlogi pa kandidat priloži tudi vso zahtevano dokumen-
tacijo. Vsa dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani ENIC-NARIC centra:  
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/.
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V primeru pomanjkljive dokumentacije ima kandidat možnost dokumentacijo 
tudi dopolniti. Če vloga ni dopolnjena ali ni dopolnjena v celoti, ENIC-NARIC izda 
mnenje le s tistimi elementi izobraževanja, ki so razvidni iz vloge in priložene do-
kumentacije. Mnenje se izda v dveh mesecih po oddaji vloge oziroma po izteku 
roka za dopolnitev vloge. V skladu s temeljnimi izhodišči postopkov vrednotenja 
se tudi v okviru postopkov vrednotenja ENIC-NARIC centra vsi priloženi dokumenti 
kandidata, vključno z izdanim mnenjem, vračajo kandidatu, saj so dokumenti last 
kandidata.

Kandidat, ki odda vlogo za priznavanje, ima tudi možnost, da se z izdanim mne-
njem ENIC-NARIC centra ne strinja, v tem primeru lahko odda ugovor na mnenje. 
Če se kandidat odloči za ugovor, mora priložiti obrazložitev in morebitna nova do-
kazila. O ugovoru odloča komisija, ki ima za presojo na voljo dva meseca. ENIC-NA-
RIC center nato izda potrditev ali dopolnitev mnenja, vnovičen ugovor kandidata 
pa v tem primeru ni več mogoč.

Kandidat ob vlogi za vrednotenje plača tudi stroške postopka, kritja stroškov pa so 
oproščeni posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin. Tako so po zakonu stroškov op-
roščeni brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči, prejemniki varstvenega 
dodatka ter prejemniki nadomestila za invalidnost. Seveda morajo vlogi za prizna-
vanje priložiti tudi ustrezno dokazilo, s katerim izkazujejo pravico do oprostitve 
stroškov postopka – pravnomočno odločbo pristojnega organa oziroma potrdilo 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

VZAJEMNO PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI ALI POKLICA

Zakonske podlage za vzajemno priznavanje kvalifikacij (2005 in 2011):
Drugi primer priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe je vzajemno priznavanje 
kvalifikacij, s katerim se neposredno povezuje tudi opravljanje reguliranih poklicev, 
torej poklicev ali dejavnosti, za katere je treba izpolnjevati z zakonom določene 
pogoje. Ti pogoji so lahko različni, npr. doseženo je treba imeti določeno stopnjo 
izobrazbe, opraviti določen obseg izobraževanja, pridobiti je treba formalno listino 
ali potrdilo o kompetentnosti, imeti določena splošna znanja, poklicna znanja, zna-
nja s področja gospodarskega poslovanja, sposobnosti ter poklicne izkušnje. Vsi 
poklici s tovrstnimi zahtevami so navedeni v evidenci reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih dejavnosti, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti (spletna stran: http://www.mddsz.gov.si/si/ 
delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/). 

Potreba po tovrstnem sistemu je nastala predvsem zaradi lažjega prehajanja po-
sameznikov med državami Evropske unije za namen opravljanja dela, s tem name-
nom pa je bil sprejet tudi poseben dokument, ki postopek vzajemnega priznavanja 
kvalifikacij omogoča (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju po-
klicnih kvalifikacij, 2005). S sprejetjem dokumenta je državljanom držav članic EU 
omogočeno opravljanje reguliranih poklicev v vseh državah članicah EU, in sicer 
pod enakimi pogoji za vse, ne glede na to, iz katere države EU posameznik prihaja. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/
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Direktiva zajema vse regulirane poklice, razen odvetniškega poklica, dejavnosti na 
področju strupenih snovi, zavarovalnega posredništva in prometnega sektorja. Te 
poklice urejajo posebne direktive za njihova poklicna področja.

Pri priznavanju poklicnih kvalifikacij oziroma pri vzajemnem priznavanju kvalifika-
cij veljajo trije različni sistemi priznavanja, in sicer:

 – priznavanje po načelu avtomatičnega priznavanja za sedem poklicev – zdrav-
nik, medicinska sestra za splošno zdravstveno nego, zobozdravnik, veterinar, 
babica, diplomirani farmacevt in arhitekt – to so t. i. »sektorski poklici«,

 – priznavanje »poklicnih izkušenj« – avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj 
za poklice s področja obrti, trgovine in industrije,

 – »splošni sistem« priznavanja dokazil o usposobljenosti, kamor spadajo vsi dru-
gi poklici z izjemo poklicev, navedenih v prvih dveh alinejah.

Postopek priznavanja vzajemnih kvalifikacij urejata dva ključna dokumenta: 
Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic 
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije 
za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZP-
KEU, 2002) ter Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom 
držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (2011). Tako kot je značilno za zakonske in podzakonske akte, tudi v tem 
primeru zakon določa postopek priznavanja, določa pa tudi organe, ki postopke 
priznavanja izpeljujejo. Kandidati, ki se vključijo v postopke priznavanja vzaje-
mnih kvalifikacij, imajo dve možnosti – regulirane poklice lahko opravljajo trajno, 
lahko pa se v postopek priznavanja vključijo z namenom občasnega opravljanja 
reguliranega poklica.

Tako kot je to značilno za vse (formalne) postopke priznavanja, se tudi v primeru 
priznavanja vzajemnih kvalifikacij postopek začne na zahtevo kandidata z oddajo 
vloge za priznavanje organu, ki postopke izvaja. Izvajalci postopkov priznavanja 
so lahko različni: pristojno ministrstvo, strokovne zbornice in druge organizacije, 
pooblaščene za izvajanje. Ti odločajo o tem, ali lahko sleherni kandidat opravlja 
reguliran poklic v Sloveniji in kako. K vlogi mora kandidat, ravno tako kot v primeru 
prej opisanega priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe, priložiti ustrezna doka-
zila. Če je dokumentacija pomanjkljiva, jo lahko kandidat tudi dopolni, odgovor 
pristojnega organa (odločbo) pa mora prejeti v roku dveh mesecev.

Omenili smo že, da v okviru priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje re-
guliranih poklicev oziroma dejavnosti obstajajo tri sistemi priznavanja. V skladu s 
tem kandidati oddajajo tudi tri vrste vlog, odvisno od tega, za katere poklice želijo 
priznavanje.

Prva vrsta vloge je vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij »sektorskih poklicev«, 
torej vloga za priznavanje sedmih »sektorskih« poklicev. V tem primeru vsaka drža-
va članica avtomatično prizna kvalifikacijo posameznika, in sicer v primeru, ko kan-
didat izpolnjuje minimalne pogoje usposobljenosti in se njegove usposobljenosti 
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ne preverja. Če kandidat minimalnih pogojev ne izpolnjuje, se priznavanje izpelje 
po splošnem sistemu, ki ga bomo opisali v nadaljevanju. Vloga kandidata vsebuje 
njegove osebne podatke, navedbo reguliranega poklica, ki ga želi v Sloveniji op-
ravljati, podatke o njegovem izobraževanju in usposabljanju ter navedbo listin – 
diplome, spričevala ali drugih dokazil, ki so priloženi vlogi.

Druga vrsta vloge je vloga za priznavanje poklicnih izkušenj, ki velja za poklice s 
področja obrti, industrije in trgovine. V tem primeru se priznavajo poklicne kvalifi-
kacije, za katere se zahteva določeno število let delovnih izkušenj. Če kandidati ne 
dosegajo pogojev za priznavanje, lahko priznavajo poklicne kvalifikacije po splo-
šnem sistemu, opisanem v nadaljevanju. Vloga, ki jo kandidat odda za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij za omenjena področja, vsebuje osebne podatke, podatke o 
izobraževanju in usposabljanju ter opis poklicnih izkušenj. Pri opisu poklicnih izku-
šenj kandidat navede, ali si je poklicne izkušnje pridobival kot samozaposleni, kot 
poslovodni delavec ali kot zaposleni. Pri opisu poklicnih izkušenj je poleg položaja 
pomembno tudi, da kandidat vpiše čas pridobivanja poklicnih izkušenj ter dejav-
nosti in glavne naloge, ki jih je opravljal v podjetju.

V okviru tretje vrste vloge za priznavanje gre za priznavanje po splošnem siste-
mu, to pa pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti glede na raven in trajanje 
usposabljanja. Za priznavanje je zadolžen pristojni organ, ki primerja usposablja-
nje kandidata, opravljeno v tujini, z usposabljanjem v Sloveniji. Če so med enim 
in drugim usposabljanjem ugotovljene bistvene razlike, ima kandidat možnost te 
bistvene razlike odpraviti. To lahko stori z dopolnilnimi ukrepi, na primer s preiz-
kusom znanja ali s t. i. prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta. V 
tem obdobju naj bi kandidat imel možnost izpolniti manjkajoče pogoje za prizna-
vanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij. Vloga za priznavanje vsebuje osebne 
podatke, podatke o reguliranem poklicu, ki ga želi kandidat opravljati v Sloveniji, 
podatke o izobraževanju in usposabljanju ter opis poklicnih izkušenj. Pri podatkih 
o izobraževanju in usposabljanju kandidat navede potrdilo matične države, pri-
dobljeno kvalifikacijo, poklicni naziv v matičnem jeziku, trajanje izobraževanja in 
usposabljanja ter dokazila o vsebini in poteku izobraževanja in usposabljanja. Pri 
opisu delovnih izkušenj kandidat navede datume pridobivanja izkušenj, delovne 
organizacije, v katerih je poklicne izkušnje pridobival, ter delovno mesto.

V okviru vloge mora kandidat torej, ne glede na to, za katero skupino priznavanja 
gre, navesti tiste podatke, ki omogočajo vsebinsko presojo, torej tiste, ki omogoča-
jo ustrezno primerjavo med poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v matični državi, in 
poklicno kvalifikacijo v okviru reguliranega poklica, ki ga želi opravljati v Republiki 
Sloveniji. K vsaki vlogi za priznavanje je treba priložiti naslednja dokazila:

 – dokazilo o državljanstvu,

 – diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in druga dokazila o strokov-
ni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,

 – dokazila o drugih kvalifikacijah,

 – po potrebi druga dokazila.
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Ko je vzajemna kvalifikacija kandidatu priznana, le-ta prejme odločbo o priznanju 
poklicnih kvalifikacij in s tem tudi pravico za opravljanje reguliranega poklica ozi-
roma regulirane dejavnosti v Republiki Sloveniji. S tem se kandidatu omogoči opra-
vljanje dela pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, 
da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive. 

Omenili smo že, da ima kandidat v postopku možnost pridobivanja pravice tako 
za trajno kot za občasno opravljanje reguliranega poklica v Sloveniji. Ko želi nekdo 
svoj poklic oziroma storitve občasno opravljati v drugi državi članici EU, pravila niso 
tako stroga, kot če želi v drugi državi ustanoviti stalni sedež, vseeno pa mora izpol-
njevati nekatere pogoje. Občasno opravljanje storitev torej pomeni, da opravlja 
posameznik občasno dejavnost v državi EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, nima pa 
sedeža dejavnosti v nobeni od teh držav.

Pogoji, ki jih mora v tem primeru oseba izpolniti, so:

 – dejavnost, ki jo želi kandidat opravljati, mora biti zakonito ustanovljena v eni 
od držav članic ali eni od naslednjih držav: Norveška, Lihtenštajn ali Islandija,

 – če država, v kateri je dejavnost registrirana, ne regulira niti poklica niti dejavno-
sti, za katero je kandidat usposobljen, ima država gostiteljica pravico zahtevati, 
da je kandidat ta poklic v državi sedeža opravljal dve leti – ta zahteva ni mogo-
ča za »sektorske« poklice oziroma za poklice s področja obrtništva, trgovine ali 
industrije,

 – da je kandidat fizično prisoten na ozemlju države gostiteljice.

V primeru občasnega opravljanja reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji je treba pri pristojnem organu pred opravljanjem storitev oddati 
pisno prijavo na predpisanem obrazcu. V enem mesecu mora pristojni organ kan-
didata obvestiti o tem, da se kvalifikacija ne bo preverjala. Storitev je treba prijaviti 
tudi na Zavodu RS za zaposlovanje.

Pravila za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih dejavnosti ne veljajo 
le v primerih, ko posamezniki iz drugih držav prihajajo v Slovenijo. Podobno je tudi, 
ko slovenski državljani odhajajo opravljati tovrstne poklice ali dejavnosti v druge 
države EU, EGP oziroma Švicarsko konfederacijo. Tako kot za Slovenijo obstaja se-
znam reguliranih poklicev tudi za druge države EU. Število in vrsta reguliranih pok-
licev se razlikujeta po posameznih državah, zato ima vsaka država svojo evidenco 
reguliranih poklicev in dejavnosti.2 

2 ali je določen poklic v državi članici reguliran ali ne, je mogoče preveriti na povezavi: http://ec.europa.eu/internal_
market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.listCountry. Dodatne informacije v zvezi z reguliranimi 
poklici so dostopne na kontaktnih točkah, ki jih ima vzpostavljena vsaka država članica eU. seznam teh je dostopen 
na naslovu: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.listCountry
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.listCountry
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5.1 NAMEN 

V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bila imenovana delovna 
skupina za oblikovanje postopkov za vključevanje beguncev brez dokumentov o iz-
obraževanju v slovenski izobraževalni sistem. Člani delovne skupine so predstavniki 
izobraževanja po celotni vertikali (osnovna šola, srednja šola, višje in visoko izobra-
ževanje, izobraževanje odraslih, ENIC-NARIC center, Urad za razvoj izobraževanja). 

Temeljne naloge imenovane delovne skupine so oblikovati predloge in rešitve za 
implementacijo Konvencije o priznavanju izobraževanja v delu priznavanja kvali-
fikacij beguncem oziroma vključevanje v slovenski izobraževalni sistem in na trg 
dela, tudi v primerih, ko ti opravljenega formalnega izobraževanja ne morejo do-
kazati s šolskimi listinami o izobraževanju. Hkrati je bila naloga skupine oblikovati 
predloge rešitev za izvajanje določil Zakona o mednarodni zaščiti glede zagoto-
vitev pravice do izobraževanja prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s pri-
znano mednarodno zaščito ter pripraviti predlog besedila za dopolnitev Uredbe o 
načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.

5.2 ZAKONSKE PODLAGE

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 
zaščito: 
Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, 
ki jo je Vlada izdala 13. 12. 2017, izhaja iz Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list, 
št. 16/17), ki opredeljuje, da Vlada izda predpis z določili načinov in pogojev za 
zagotavljanje pravic osebam, ki jim je priznana mednarodna zaščita. Uredba na-
tančneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncem in osebam s 
subsidiarno zaščito, in sicer do prebivanja v Republiki Sloveniji, podaljšanja subsi-
diarne zaščite, pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z med-
narodno zaščito, nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih Urada Vlade Republike 
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, denarnega nadomestila za zasebno 
nastanitev, izobraževanja in pomoči pri vključevanju v okolje. Uredba natančneje 
določa tudi izobraževanje oseb z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne 
morejo dokazati z dokumenti. 

Za namen vključevanja oseb z mednarodno zaščito brez formalnih dokumentov v 
izobraževanje je bila oblikovana delovna skupina pod vodstvom MIZŠ, ki je prip-
ravila predlog besedila za dopolnitev uredbe, ta pa vključuje naslednje rešitve za 
vključevanje oseb z mednarodno zaščito v slovenski izobraževalni sistem, tudi v 
primeru, ko ne morejo opravljenega izobraževanja v svoji državi dokazati s šolskimi 
listinami o izobraževanju. 

Oseba, ki se želi vključiti v srednje šolstvo v RS, lahko v ta namen opravlja preizkus 
znanja, ki ga pripravi in izvaja Zavod RS za šolstvo. Potrdilo o uspešno opravljenem 
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preizkusu, ki ga izda Zavod RS za šolstvo, predstavlja vstopni pogoj za vpis v pro-
grame začetnih letnikov programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 
srednjega strokovnega izobraževanja ter splošnega izobraževanja. Osebe se lahko 
vpisujejo v začetne letnike, potrdilo pa ne omogoča vpisa v programe PTI, poklic-
nega in maturitetnega tečaja, saj je potrebno za te programe predhodno zaključiti 
zakonsko določene obveznosti v predhodnem srednješolskem izobraževanju. Potr-
dilo ne nadomesti dokazila/spričevala o opravljeni/zaključeni osnovni šoli, temveč 
predstavlja le vstopni pogoj za vpis v navedene programe izobraževanja.

Osebe, ki se želijo vključiti v višješolsko izobraževanje v RS, ravno tako opravljajo 
preizkus znanja, ki ga pripravi in izvaja Državni izpitni center (RIC). Potrdilo, ki ga 
izda RIC, predstavlja vstopni pogoj za vpis v začetni letnik programov višješolskega 
strokovnega izobraževanja, enako pa je tudi ob vpisu v prvi letnih visokošolskih 
študijskih programov prve stopnje. Potrdilo se šteje tudi pri izbiri kandidatov za 
vpis v študijske programe z omejitvijo vpisa. Preizkus ne omogoča pridobitve ma-
turitetne listine, temveč pridobitev potrdila, ki predstavlja vstopni pogoj za vpis v 
visokošolske študijske programe. Potrdilo izda RIC.



6
POPIS KOMPETENC  
(SKILLS AUDIT)
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6.1 NAMEN

Strukturirano identificiranje rezultatov predhodnega učenja lahko koristi brez-
poselnim za iskanje nove zaposlitve, zaposlenim za možnost menjave zaposlitve 
ali razvoj kariere. Uspeh sistema priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
bi lahko moderniziral pridobitev izobrazbe, olajšal nadaljevanje izobraževanja in 
ključno, priznavanje s strani delodajalcev lahko olajša in poveča zaposlovanje. Z 
vzpostavljanjem sistemskih možnosti za take vrste vrednotenja in priznavanja bi se 
odzvali predvsem na potrebe ciljnih skupin s slabo razvitimi temeljnimi zmožnost-
mi (ključne kompetence) in poklicnih na ravni ISCED 1. Posamezniki nimajo občut-
ka, da jim lahko določena potrdila, certifikati pridejo prav na vseh področjih (več 
možnosti zaposlovanja, uporaba obstoječih znanj in kompetenc v delu, vpogled v 
kadrovski potencial, mobilnost in fleksibilnost na delovnem mestu oziroma trgu 
dela; hitrejša pridobitev izobrazbe: večja možnosti za prilagoditev izobraževanja 
posamezniku, pridobitev NPK). Veliko posameznikov šele po samorefleksiji ugoto-
vi, koliko znanj, spretnosti in kompetenc imajo. Pomembno vlogo v priznavanju 
in potrjevanju neformalno pridobljenega znanja imajo tudi delodajalci. V kolikor 
želijo biti delodajalci uspešni in konkurenčni, se morajo zavedati, kakšno znanje, 
spretnosti imajo delavci. Družbena odgovornost je, da ljudem potrdijo znanje, ki ga 
pridobijo v dvajsetih, tridesetih letih v nekem podjetju in omogočijo tudi formali-
zacijo tega znanja z javnimi certifikati. 

Pri tem pa moramo zagotoviti, da bo sistem tak, da bo pobuda za začetek doku-
mentiranja in/ali potrjevanja na strani posameznika, ki želi formalizirati rezultate 
predhodnega učenja, standardi in postopki pa morajo biti javno dostopni.

6.2 PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

MLADI

Youth pass (Mladi v Akciji – Zavod Movit) 

Youthpass je del strategije Evropske komisije za podporo priznavanju neformal-
nega učenja. Gre za evropsko orodje za beleženje in priznavanje učnih rezultatov 
udeležencev projektov, ki so financirani v okviru programov Erasmus+: Mladi v ak-
ciji (2014–2020). Je instrument za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in prizna-
vanje dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse udeležence. Mladim poma-
ga analizirati njihov proces učenja in pridobljeno znanje. Novo pridobljeno znanje 
se vrednoti po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, možno pa je 
opisati tudi druga znanja, ki so bila pridobljena tekom projekta. Pridobljeno znanje 
ob pomoči mentorja, instruktorja, pogovornega partnerja ali mladinskega vodite-
lja mladi ovrednotijo in opišejo sami, potrdilo, ki ga pridobijo, pa je mednarodno 
priznano. Pri izdelovanju potrdila Youth pass s podporno osebo imajo udeleženci 
projektov možnost opisati, kaj so delali v ožjem projektu in katere kompetence so 
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pridobili. Youth pass tako podpira refleksijo o osebnem in formalnem učnem pro-
cesu in učnih rezultatih; kot vseevropski instrument za potrjevanje neformaInega 
učenja na področju mladine prispeva h krepitvi družbenega priznavanja mladin-
skega dela; z opisovanjem dodane vrednosti projekta podpira aktivno evropsko 
državljanstvo mladih in mladinskih delavcev; namenjen pa je tudi podpiranju za-
posljivosti mladih in mladinskih delavcev z beleženjem pridobivanja ključnih kom-
petenc na potrdilu. (Youth pass 2016; Mladinski svet Slovenije 2013)

Nefiks (Zavod Nefiks) 

Nefiks je sistemsko orodje za beleženje znanja, izkušenj in veščin mladih od 14. leta 
starosti dalje. Pokriva šest različnih področij: aktivno državljanstvo in odgovorno 
delo na projektih, delovne izkušnje, organizirane oblike izobraževanja, prostovolj-
no delo in tabore, mladinske izmenjave in pridobljene izkušnje/znanja v tujini ter 
druge oblike pridobivanja znanja, veščin in izkušenj. Posameznik lahko sistematič-
no in na enem mestu zbere vse, kar je počel poleg rednega sistema izobraževanja. 
V indeks vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti. Orodje mla-
dim omogoča lažje prepoznavanje lastnih kompetenc in njihov prenos v različna 
formalna orodja. Obstaja v fizični in elektronski obliki. Nefiks se lahko uporablja 
tudi za karierno načrtovanje, spremljanje lastnega razvoja kompetenc in njihovega 
samozavedanja. (Nefiks 2016; Mladinski svet Slovenije 2013)

Moje izkušnje 

Sistem Moje izkušnje (Zavod Nefiks in e-študentski servis) (digitalni portfolio »Moje 
izkušnje«) je orodje za beleženje delovnih izkušenj, pridobljenih prek študentskega 
dela. Dijaki in študentje lahko sproti in enostavno beležijo znanja in spretnosti, ki 
so jih pridobili s študentskim delom. Sistem prinaša kakovosten informativni pre-
gled delovnih aktivnosti tekom opravljanja študentskega dela. Delodajalci dobijo 
enostaven, enoten in verodostojen pregled vseh delovnih izkušenj. Študentje in di-
jaki lahko dobijo elektronsko in fizično potrdilo o delovnih izkušnjah. Vrednotenje 
je prepuščeno delodajalcem. (Moje izkušnje 2016; Mladinski svet Slovenije 2013)

TaPas (Zveza tabornikov Slovenije) 

TaPas (»taborniški passport« oziroma potni list) je orodje za prepoznavanje ter 
vrednotenje izkušenj, pridobljenih v času prostovoljskega dela v taborništvu, in 
identifikacijo kompetenc, doseženih prek teh izkušenj, ki jih določajo diplome, 
certifikati in pridobljeni nazivi. (Zveza tabornikov Slovenije 2016; Mladinski svet 
Slovenije 2013)

Unique učne značke – »Unique learning badges«

Unique učne značke (mednarodno partnerstvo šestih organizacij) je orodje za pri-
znavanje neformalnega učenja v evropskem mladinskem delu. Je spletna akredi-
tacijska platforma, ki bo vsebovala spletno orodje in rešitve za oblikovanje indivi-
dualnih sistemov za priznavanje programov neformalnega učenja. Orodje podpira 
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mlade pri samoocenjevanju, vrednotenju svojega učenja in razvoju kompetence 
učenje učenja. Unique učne značke so prenosljive v druga okolja (podjetje, izobra-
ževanje odraslih itd). Mladi in mladinski delavci bodo lahko na enostaven način 
dokumentirali znanja in opisali učne rezultate, shranjene v elektronski obliki. Vizu-
alna predstavitev učnih rezultatov bo potekala prek spletne značke, ki se bo lahko 
enostavno izpostavila prek socialnih omrežij, dodala osebnim spletnim stranem, 
Facebook aplikacijam, blogom ter v Europass in druge življenjepise. (Unique učne 
značke 2016; Mladinski svet Slovenije 2013)

študentska organizacija Slovenije (š0S)

Š0S vzpostavlja sistem beleženja kompetenc, ki jih dijaki in študenti pridobijo z 
opravljanjem začasnega in občasnega dela. Na podlagi opravljenega dela, ume-
ščenosti tega dela v Standardno klasifikacijo poklicev in kompetenc ESCO, ki se 
na posamezni poklic vežejo, bodo lahko dijaki in študenti avtomatično spremljali 
razvoj kompetenc skozi začasno in občasno delo, ne glede na to, prek katerega 
posrednika ali pri katerem delodajalcu opravljajo delo. Sistem bo kompatibilen s 
klasifikacijo ESCO in sistemom ZRSZ, kot orodje VKO pa bo namenjen dvigu zapo-
sljivosti mladih in promociji pridobivanja izkušenj v času izobraževanja.

BREZPOSELNI 

Nosilec projektov Zavod za zaposlovanje RS

Identifikacija in ocenjevanje kompetenc je pomembno za postavljanje zaposlitve-
nih ciljev in ugotavljanje primanjkljajev brezposelnih oseb. Neformalno pridoblje-
ne kompetence so zlasti pomembne za iskalce prve zaposlitve in tiste brezposelne 
osebe, ki v svojem poklicu ne morejo ali ne želijo več delati.

Kompetence identificira svetovalec skupaj z brezposelno osebo v svetovalnem in-
tervjuju v okviru osnovnega kariernega svetovanja, pri osebah z večjimi ovirami 
pri zaposlovanju pa tudi poglobljenega kariernega svetovanja. Osnova za identi-
ficiranje kompetenc so pridobljena znanja v procesu šolanja in pretekle delovne 
izkušnje, tako formalne kot neformalne. Ocena razvitosti kompetence temelji na 
pridobljenih delovnih izkušnjah pri ključnih delih v poklicu (tudi študentsko ali 
prostovoljno delo itd.), lahko tudi pri hobijih ipd.  

Brezposelnim osebam je v pomoč tudi eSvetovanje (https://esvetovanje.ess.gov.si/
KajZnam/).

Ugotovljene pomembne kompetence brezposelne osebe svetovalec beleži v apli-
kaciji ZPNet in služijo pri izbiri ustreznih kandidatov za napotovanje na prosta de-
lovna mesta. Ocenjevanje kompetenc temelji na kompetenčnem intervjuju in sa-
mooceni brezposelne osebe.
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ZAPOSLENI

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov – KOC

Namen projekta Kompetenčni centri je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, 
ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Delno je financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Pri pripravi kompetenčnih profilov in modela kompetenc so sodelovali kadroviki 
iz partnerskih podjetij, kadrovski partnerji projektnih pisarn in zunanji izvajalci. Za 
identifikacijo posameznikovih kompetenc so odgovorni kadrovik in neposredni 
vodja ter zaposlena oseba. Dokumentacija kompetenc je naloga kadrovske službe. 
Dokumentiranje kompetenc poteka s pomočjo spletnih vprašalnikov, ki so anoni-
mni (samo na ravni partnerskega podjetja in KOC-a), s pomočjo intervjujev ipd. Za 
dokumentacijo posameznikovih kompetenc nekateri KOC-i uporabljajo tudi raču-
nalniške programe (Microsoft Excel). Tekom izvajanja projekta se znotraj nekaterih 
KOC-ov načrtuje usposabljanja kadrovikov na področju priprave individualnih ka-
riernih načrtov, ki pa bodo dokumentirali kompetence in stopnje njihove razvito-
sti. Ocenjevanje kompetenc poteka s pomočjo spletnih vprašalnikov (1ka spletna 
anketa), ocenjevalnih vprašalnikov, intervjujev, 180 ali 360-stopinjske ocene.

Projekt Karierna platforma

Projekt Karierna platforma zaposlenih so izvajali projektni partnerji Gospodarska 
zbornica Slovenije (vodilni partner), Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnos-
ti, Prizma ter Regionalni center za razvoj Zasavje, delno je bil financiran iz Evropske-
ga socialnega sklada. 

Projekt Razvoj karierne platforme za zaposlene (v nadaljevanju KPZ) je usmerjen 
na področje dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah (5–7 let), 
vseživljenjske karierne orientacije ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, 
skladno z napovedmi gospodarstva. 

Cilj projekta je razviti celovit sistem, sestavljen iz medsebojno povezanih modu-
lov za napovedovanje potreb po kompetencah, za motivacijo in karierno orientaci-
jo ter za usposabljanje in izobraževanje v skladu s potrebami gospodarstva, kar bo 
pozitivno vplivalo na usklajevanje povpraševanja in ponudbe na trgu dela ter na 
dvig konkurenčnosti gospodarstva. 

Specifični cilji:

 – Razvoj inovativnih instrumentov za dolgoročnejše napovedovanje potreb po 
kompetencah.

 – Vzpostaviti podporno okolje in dvigniti kakovost storitev VKO za zaposlene. 

 – Razvoj novih programov usposabljanja in izobraževanja v sodelovanju z go-
spodarstvom.

 – Večja vključenost zaposlenih v proces izobraževanja in usposabljanja z name-
nom dviga splošnih in specifičnih kompetenc.
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KPZ je zasnovana modularno. V okviru vsakega modula se izvajajo aktivnosti. Vsak 
modul lahko deluje samostojno ali v povezavi z drugimi. KPZ sestavljajo naslednji 
moduli:

 – Modul Napoved potreb – razvoj modela dolgoročnejših napovedi potreb po 
kompetencah, ki je podlaga za ciljne aktivnosti ostalih dveh modulov. 

 – Modul Karierna orientacija, v katerem se pri skupinskih in individualnih meto-
dah dela uporabijo in nadgradijo že razvita orodja in pripomočki vseživljenjske 
karierne orientacije – vključno z individualnim kariernim načrtov za obdobje 
do treh let, ter ugotovijo primanjkljaji v kompetencah v povezavi z dolgoročni-
mi napovedmi potreb po kompetencah.

 – Modul Razvoj kompetenc, v katerem se na podlagi informacij iz dolgoročnejših 
napovedi potreb po kompetencah in primanjkljaja v kompetencah posameznikov 
(ugotovljenih v individualnih kariernih načrtih) nadgradijo ali razvijejo novi pro-
grami usposabljanja in izobraževanja, oziroma se uporabijo ustrezni obstoječi 
programi, ki zapolnijo primanjkljaj v kompetencah.

Projekt odgovarja na potrebe neusklajene ponudbe in povpraševanja na trgu 
dela; ponudi model napovedovanja dolgoročnejših potreb po kompetencah (ki 
ga v Sloveniji nimamo, kot ena redkih držav v razvitem svetu), ponudi orodja za 
vodenje lastne kariere posameznika in pripomočke za kadrovske strokovnjake za 
razvoj kadrov v podjetjih in drugih organizacijah, ponudi pripomočke in podlage 
za pravočasno usposabljanje zaposlenih v že obstoječih programih izobraževanja 
in usposabljanja oziroma pravočasno nadgradnjo oziroma pripravo novih progra-
mov izobraževanja in usposabljanja, ki zapolnijo primanjkljaj v kompetencah zapo-
slenih (vsi ti pripomočki se lahko uporabijo tudi za druge ciljne skupine: mladino, 
brezposelne odrasle …)

ODRASLI (VSE CILJNE SKUPINE)

Na področju neformalnega izobraževanja se s področjem vrednotenjem in prizna-
vanjem neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, poleg nekate-
rih drugih institucij (ZRSZ, GZS, OZS idr.), razvojno ukvarja Andragoški center Slo-
venije. V zadnjih desetih letih so razvojne aktivnosti potekale tako v okviru nalog 
letnega delovnega načrta kot tudi dveh ESS projektov v letih 2009–2011 in v letih 
2012–2014 (Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih). Poleg ra-
zvoja postopka je bil, v okviru navedenih dveh projektov, poudarek tudi na razvoju 
orodij, pripravi strokovnih gradiv in usposabljanju strokovnih delavcev, vključenih 
v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja znanja odraslih. V okviru nalog 
letnega delovnega načrta je bil večji poudarek na razvoju posameznih metod in 
orodij v podporo postopkom vrednotenja (učni profil, osebni dnevnik, reflektivno 
poročilo, protokol za uporabo metode opazovanja na delovnem mestu) in pripravi 
strokovnih priporočil za vključevanje v procese vrednotenja znanj dveh ranljivih 
ciljnih skupin odraslih, priseljencev (2015) in Romov (2016).  
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V letu 2011 so razvojno delo na področju vrednotenja in priznavanja znanja odra-
slih podprli tudi zapisani cilji in ukrepi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS 
2011, kasneje pa tudi v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 
v RS za obdobje 2013–2020. V obeh dokumentih je vrednotenje in priznavanje ne-
formalno in priložnostno pridobljenega znanja opredeljeno kot podporna dejav-
nost v izobraževanju odraslih. 

Poleg tega je v letih 2010–2011 delovala Koordinacija nosilcev in aktivnosti na po-
dročju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja (v okviru ESS 
projekta Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih 2009–2011), 
katere nosilec je bil Andragoški center Slovenije, v sodelovanju z drugimi nacional-
nimi javnimi zavodi in socialnimi partnerji. V okviru koordinacije so bile pripravlje-
ne strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformal-
no in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih (2011), v katerih 
so bili na kratko opisani dotedanji razvoj področja v Sloveniji in ključne evropske 
usmeritve, oblikovani pa so bili predlogi za odgovore na izzive razvoja in imple-
mentacije sistema ugotavljanja in priznavanja že pridobljenega znanja, spretnosti 
in kompetenc. (ACS, 2011)

Z vidika izobraževanja odraslih so strokovne podlage za sistemsko urejanje vredno-
tenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraže-
vanju odraslih pomembne, ker poleg dveh temeljnih, zakonsko urejenih namenov 
priznavanja (za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje in za pridobivanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij), vpeljujejo še tretji namen ugotavljanja in vred-
notenja neformalnega in priložnostnega znanja v izobraževanju odraslih: za evi-
dentiranje in opis znanja ter izkušenj (kompetenc) posameznika, s ciljem zagota-
vljati večjo prožnost na trgu dela (za lažjo vnovično zaposlitev, za spremembo dela, 
za razvoj in spremembo kariere), za osebno rast (zvečanje samozavesti, zvečanje 
motivacije za izobraževanje in delo, boljša kakovost življenja idr.) in za razvijanje 
temeljnih zmožnosti. (Prav tam, str. 36.)

V strokovnih podlagah je tudi zapisano, da je za uresničevanje opredeljenega na-
mena potrebno na nacionalni ravni zagotoviti razvoj ustreznih instrumentov in 
podporo za oblikovanje kakovostnih metodologij in standardov za vrednotenje 
ter ustrezno strokovno podporo izvajalcem vrednotenja in priznavanja na drugih 
ravneh. Kot smo že zapisali, so na ACS te aktivnosti potekale v okviru razvojnih 
nalog redne dejavnosti in že omenjenih ESS projektov, nekatere od njih pa se na-
daljujejo tudi v okviru novega ESS projekta, ki ga vodi ACS, Strokovna podpora in-
formativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 
2016–2021. 

Projekti in aktivnosti, ki jih izvaja Andragoški center Slovenije, razvijajo in podpira-
jo predvsem tretji namen vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja odraslih, ki je bil opredeljen v strokovnih podlagah za sistem-
sko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja v izobraževanju odraslih. (ACS, 2011) To je za evidentiranje in opis znanja, 
spretnosti in kompetenc posameznika, s ciljem zagotavljati večjo prožnost na trgu 
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dela (za lažjo vnovično zaposlitev, za spremembo dela, za razvoj in spremembo ka-
riere), za osebno rast (zvečanje samozavesti, zvečanje motivacije za izobraževanje 
in delo, boljša kakovost življenja idr.) in za razvijanje ključnih kompetenc. (Prav tam, 
str. 36)

Proces vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki se razvija 
v okviru nalog in projektov ACS, sledi tudi novim priporočilom CEDEFOP-a (Europe-
an guidelines for validating non-formal and informal learning, 2015). V Priporočilih 
je opredeljeno, da proces vrednotenja vključuje štiri faze in je v vseh fazah podprt 
z informiranjem in svetovanjem (prav tam, str. 14): 

 – Ugotavljanje (»identification«) posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v 
neformalnem in priložnostnem učenju.

 – Dokumentiranje (»documentation«) posameznikovih učnih izidov, pridoblje-
nih v neformalnem in priložnostnem učenju.

 – Ocenjevanje (»assessment«) posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v ne-
formalnem in priložnostnem učenju.

 – Certificiranje (»certification«) rezultatov ocenjevanja posameznikovih učnih 
izidov, pridobljenih v neformalnem in priložnostnem učenju v obliki kvalifika-
cije, kreditov, ki vodijo do kvalifikacije, ali v drugi obliki.

Proces, ki se razvija na ACS, vključuje aktivnosti do vključno tretje faze, za-
ključi se lahko z izhodom v obliki izdelanega (v papirni ali elektronski obliki) port-
folia – zbirne mape dosežkov, s povratno informacijo oziroma mnenjem o dosežkih 
posameznika, s svetovanjem in usmerjanjem, kaj posameznik lahko nadgradi, še 
razvije, se vključi v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), se vključi v 
formalno certificiranje (NPK, tuji jeziki, računalništvo idr.), si lahko izboljša zapo-
slitvene možnosti, razvoj kariere ali osebni razvoj (odvisno od ciljev posameznika). 

Proces se razvija in izpeljuje na izhodiščih dobre usposobljenosti strokovnega de-
lavca v izobraževanju odraslih za vodenje procesa v različnih fazah ter na aktivni 
vlogi posameznika ves čas procesa in njegovi prostovoljni odločitvi, v kateri fazi se 
vključi in/ali izstopi iz procesa. Prepletenost faz in možnost vključitve in izključitve 
posameznika v proces v katerikoli fazi poudarjajo tudi nova priporočila Cedefop-a 
(glej 2015, str. 14–15).

Izkušnje v izobraževanju odraslih pri vključevanju manj izobraženih in ranljivih sku-
pin odraslih v te procese kažejo, da so izidi teh postopkov učinkovitejši, če vključe-
nim odraslim strokovni delavec posreduje tudi povratno informacijo o doseženih 
učnih izidih, kompetencah, kar izpostavlja predvsem formativni vidik vrednotenja 
znanja, spretnosti in kompetenc odraslih. Z vidika opredeljenih 4 faz procesa vred-
notenja pa to pomeni, da strokovni delavci v izobraževanju odraslih poleg ugotav-
ljanja in dokumentiranja izpeljujejo tudi tretjo fazo postopka, ki se ne zaključuje 
s formalnih potrdilom, ampak z mnenjem o že doseženem znanju, spretnostih in 
kompetencah ter priporočili o razvijanju in/ali uporabi le-teh skladno s potrebami 
posameznika.
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Tudi primeri nekaterih drugih evropskih držav kažejo, da izobraževalci odraslih v 
procesu izvajajo vse tri faze (npr. Portugalska3, Nizozemska, Avstrija, kar je razvi-
dno tudi iz predstavitev posameznih držav nadaljevanju). Tudi v raziskavi Evrop-
skega združenja izobraževalcev odraslih (EAEA) v okviru projekta »Action plan for 
validation in Europe« (Konzorcij AVA, 2016) je ugotovljeno, da imajo izobraževalne 
organizacije za odrasle vse bolj vodilno vlogo v sistemu vrednotenja, zapisana pri-
poročila pa dajejo izobraževalcu odraslih nove naloge. 

Na ACS je v dosedanjem razvoju ves čas posebna pozornost namenjena tudi zago-
tavljanju kakovosti vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, 
in sicer tako z vidika zagotavljanja kakovosti procesa kot z vidika zagotavljanja ka-
kovosti in usposobljenosti strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, za katere 
je bil razvit in že večkrat izpeljan program temeljnega usposabljanja, ob tem pa se 
izvajajo tudi redna izpopolnjevanja za delo na tem področju.

V okviru dosedanjih aktivnosti ACS so bili razviti in v prakso izobraževanja odraslih 
vpeljani4:

 – strokovna priporočila za vodenje procesa ugotavljanja in vrednotenja nefor-
malno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih,

 – dokumentacija, ki podpira vodenje procesa ugotavljanja in vrednotenja,

 – različne metode in orodja: protokol za uvodni pogovor, pripomoček za samoe-
valvacijo kompetenc posameznika po biografski metodi, opisnik in vprašalnik 
za dokumentiranje in merjenje ugotovljenih kompetenc na podlagi aktivnosti 
vsakdanjega življenja, strokovna vodila in vprašalniki za vrednotenje kompe-
tence učenje učenja, kompetence načrtovanje kariere ter kompetence digital-
na pismenost, elektronski portfolio (e-portfolio), ki s svojo reflektivno naravo 
spodbuja posameznike k razmisleku o učnih aktivnostih, predvsem pa k razmi-
sleku o učnih izidih,

 – program temeljnega usposabljanja za vodenje procesa ugotavljanja in vredno-
tenja ter tudi programi za strokovno spopolnjevanje,

 – vzpostavljen je bil spletni portal »VPNZ« – vrednotenje in priznavanje nefor-
malnega znanja (http://vpnz.acs.si/portal/), ki je namenjen zbiranju in objavi 
informacij ter aktualnega dogajanja na tem področju; namenjen je strokovni 
javnosti in širši javnosti, ki išče informacije s tega področja,

 – orodja za spremljanje in evalvacijo v funkciji zagotavljanja kakovosti postopka,

 – izdan je bil priročnik Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja odraslih (ACS, 2013), kjer so na enem mestu 

3 na Portugalskem se sistem za ugotavljanje, vrednotenje in certifikacijo kompetenc, ki ga upravlja nacionalna agen-
cija za kvalifikacije, uporablja za identifikacijo, dokumentacijo in certifikacijo kompetenc odraslih. Za identifikaci-
jo učnih izidov je omenjena agencija objavila dokument, ki svetovalcem pomaga pri ocenjevanju kandidatovih 
spretnosti, predhodnega formalnega in neformalnega učenja in/ali izkušenj iz usposabljanja, kot tudi pri njegovih 
potrebah in pričakovanjih. (Recognition, validation and accreditation of non-formal and informal learning in Unesco 
member states, 2015, str. 24) 

4 Vsa pripravljena gradiva so dostopna na spletnih straneh: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=240 in 
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=314.
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zbrani in podrobno predstavljeni vsi rezultati teh aktivnostih (proces, metode 
in orodja, osebje, partnerstvo, spremljanje, kakovost). 

V skladu z dosedanjimi izkušnjami v razvoju aktivnosti na področju vrednotenja 
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih ter na podlagi prepoznanih 
potreb odraslih v sodobni družbi (da skrito znanje postane vidno), evropskih stra-
teških in strokovnih usmeritev in primerjav z nekaterimi drugimi evropskimi drža-
vami (predstavljeno v nadaljevanju) ACS predlaga, da se proces vrednotenja, ki 
izhaja iz zgoraj opisanega tretjega namena in vključuje prve tri faze procesa 
(EK, 2012 in Cedefop, 2015), umesti v celovit sistem ugotavljanja in vrednotenja 
znanj v Sloveniji. ACS predlaga, da se na nacionalni ravni opredeli sistemski okvir 
(zakonski in podzakonski dokumenti ter skupne strokovne usmeritve), standarde 
in normative za nosilce tega procesa v izobraževanju odraslih ter spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti teh aktivnosti (nosilci na nacionalni ravni in vzpostavljena 
koordinacija). ACS meni, da bomo s tem prispevali tudi k reševanju izzivov, ki so jih 
prinesli slabi rezultati merjenja spretnosti odraslih v raziskavi PIAAC (2016), in da 
bomo lažje odgovorili na izzive, ki jih prinaša Strategija spretnosti OECD – povzetek 
zaključnega poročila o oceni stanja: Slovenija 2017. Predvsem 2. izziv, Izboljšati uk-
repe za razvoj spretnosti odraslih z nižje razvitimi spretnostmi, ki med priporočeni-
mi področji ukrepanja izpostavlja dve: krepiti ozaveščenost, pomoč in usmerjanje 
pri spodbujanju in motiviranju nizko kvalificiranih odraslih, da bi izboljšali svoje 
spretnosti; zagotoviti prožnejše načine učenja in okrepiti sisteme priznavanja ne-
formalnega in priložnostnega učenja, spodbujati sodelovanje nizko kvalificiranih 
odraslih. (Prav tam, str. 8–9) 

Na tem mestu dodajamo še priporočila Unesca iz leta 2015 (Recogniton, Validation 
and Accreditation of Non-formal and Informal Learning, J. Yang, ur), da naj podro-
čje ugotavljanja in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja prispeva k 
(prav tam, 2015, str. 16):

 – razvijanju progresivnih poti napredovanja v sistemu izobraževanja in usposa-
bljanja: npr. za razvijanje različnih poti učenja in priznavanja učnih izidov, za 
večjo fleksibilnost v izobraževanju in usposabljanju, za povečanje samozavesti 
učečega se, za dvig motivacije, za pridobivanje učnih izidov po delih, ki lahko 
vodijo do spričevala, certifikata idr.,

 – k razvoju človeških virov in krepitvi zaposljivosti,

 – k socialni vključenosti: za zmanjševanje revščine in opolnomočenje marginali-
ziranih skupin v družbi ter za preprečevanje izključenosti.

Prav slednje je pomembno tudi z vidika večjega vključevanja ranljivih skupin odra-
slih (predvsem manj izobraženih) prek postopkov vrednotenja znanj, spretnosti in 
kompetenc v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.



7
MEDNARODNA  
PRIMERJAVA
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Priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012 
(EK, 2012) opredeljujejo, da mora vsaka država članica do leta 2018 vzpostaviti sis-
tem za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki naj posameznikom 
omogoča:

 – potrjevanje znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in pri-
ložnostnim učenjem,

 – pridobitev polne ali delne kvalifikacije.

Priporočila omogočajo prilagodljivost pri implementaciji sistemov vrednotenja ter 
spodbujajo upoštevanje nacionalnih okoliščin posameznih držav, z namenom ra-
zvoja dobro delujočih sistemov vrednotenja. Z namenom pridobiti čim bolj celo-
vito sliko o urejenosti področja vrednotenja na evropski ravni smo v obstoječem 
gradivu pripravili analizo različnih pristopov k vrednotenju znanj, spretnosti in 
kompetenc, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, tako tistih, ki 
so zakonsko opredeljeni, kot tistih, ki se razvijajo in implementirajo na ravni raz-
ličnih projektov v posameznih državah EU. V nadaljevanju bomo tako predstavili 
sisteme vrednotenja petih izbranih držav: Avstrije, Danske, Francije, Nizozemske in 
Norveške. Francijo smo izbrali kot državo, kjer ima sistem vrednotenja neformalno 
in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc podlago v dolgoletni 
praksi na področju identificiranja in priznavanja predhodnega učenja in poklicnih 
izkušenj. Vrednotenje v Franciji temelji na zakonodajnem okviru in je v evropskem 
prostoru prepoznan kot primer dobre prakse. Poleg Francije tudi Danska, Norveška 
in Nizozemska spadajo v skupino držav, ki imajo dobro opredeljene zakonodajne 
okvire za področje vrednotenja, s katerimi pokrivajo različne sektorje in tudi različ-
ne ravni v sistemih izobraževanja (mladino in odrasle, formalno in neformalno izo-
braževanje idr.). V to skupino je po European Inventory on validation of non-formal 
and informal learning 2014 razvrščena tudi Slovenija. Avstrijo smo v analizo vklju-
čili kot predstavnico držav, ki sistem vrednotenja intenzivneje razvijajo v zadnjih le-
tih, velik del prek projektov, in je tako primerljiva s trenutnim stanjem na področju 
vrednotenja v izobraževanju odraslih v Sloveniji. Pri mednarodni primerjavi smo pri 
posameznih državah analizirali naslednje:

1. zakonodajno in sistemsko ureditev

 - zakonska ureditev področja vrednotenja,

 - nameni, za katere se izvajajo postopki vrednotenja,

 - ali obstaja strategija razvoja in kaj predvideva,

 - povezava s kvalifikacijskim okvirjem države,

 - standardi, ki so podlaga za postopke vrednotenja.

2. postopke, izvajalce in metode

 - institucije in njihove naloge,

 - financiranje postopkov,

 - koristi postopka za uporabnike,

 - informiranje – ključni deležniki,
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 - zagotavljanje kakovosti,

 - metode vrednotenja,

 - izvajalci postopkov vrednotenja.

V nadaljevanju predstavljamo urejenosti področja vrednotenja v izbranih državah.

7.1 ZAKONODAJA IN SISTEMSKA UREDITEV   
 AVSTRIJE5 

ZAKONSKE PODLAGE IN SISTEM

Kako je PNZ urejen z zakoni v državi

Trenutno v Avstriji področje validiranja in priznavanja neformalnega in formalne-
ga učenja ni urejeno z enotnim zakonskim okvirjem. V sistemu izobraževanja in 
usposabljanja imajo različne zakone, ki omogočajo izobraževalnim institucijam, ki 
izvajajo formalne izobraževalne programe (poklicno izobraževanje, splošno izobra-
ževanje, visokošolsko izobraževanje), priznavanje učnih izidov, ki so bili usvojeni v 
neformalnih ali formalnih učnih okoljih. 

Večina postopkov validacije se izvaja v izobraževanju odraslih, vendar pa je vse 
več pobud tudi na področju poklicnega izobraževanja in visokošolskega izobra-
ževanja.

V Avstriji ne obstaja splošna pravica do postopka validacije. Vsako področje pose-
bej določa te možnosti. 

Postopke validacije, ki se izvajajo, lahko razdelimo v tri skupine:

 – Pridobivanje kvalifikacije/certifikata (spričevala) v formalnem izobraževalnem 
sistemu (npr. poseben pristop k opravljanju zaključnega vajeniškega izpita, 
opravljanje izpita iz nižjega poklicnega izobraževanja kot odrasla oseba ali dru-
gi t. i. eksterni izpiti).

 – Pridobivanje kvalifikacije/certifikata (spričevala) izven formalnega izobraže-
valnega sistema (npr. pridobivanje strokovnega naziva v strojništvu, certifika-
ti, ki jih izdaja Akademija za nadaljnje usposabljanje za izobraževalce odraslih 
(WBA), vstopni pogoji za regulirane poklice, certificiranje posameznih poklicev, 
kot npr. varilci, IKT).

 – Postopki ugotavljanja in validacije priložnostnega učenja (referenčni okvir za 
jezikovne kompetence in IKT kompetence, identifikacija kompetenc z uporabo 
portfolia v IO, kariernem svetovanju ali v tretjem sektorju).

5 Povzeto po: 
european inventory on Validation of non-formal and in-formal Learning 2014, Country report austria, Karin Luomi
-Messerer, 3s.



43

VREDNOTENJE NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA UČENJA   Strateške in zakonske podlage ter mednarodna primerjava

Za kakšne namene se PNZ uporablja v državi

Postopke validacije lahko razdelimo glede na namen in ciljne skupine:

 – Možnost vpisa – netradicionalna možnost vpisa v redne izobraževalne progra-
me in usposabljanja na visokošolskih programih, ko kandidat nima zaključene-
ga ustreznega srednješolskega izobraževanja (npr. sprejemnega izpita za viso-
košolsko izobraževanje, posebnega spričevala iz poklicnega izobraževanja …).

 – Skrajšanje programov – npr. možnost preskakovanja razredov v splošnem ali 
poklicnem izobraževanju, zmanjšanje ur usposabljanja v programu za medicin-
ske sestre na podlagi ustreznih delovnih izkušenj, skrajšanje programov v viso-
košolskem izobraževanju na področju uporabnih znanosti (applied sciences) 
na podlagi delovnih izkušenj.

 – Popis posameznikovih kompetenc, s čimer ima boljše možnosti na trgu dela ali 
načrtovanju kariere.

 – Določanje strukture plač, ki temelji na priznavanju posameznikovih kompe-
tenc, pridobljenih skozi njegov strokovni razvoj (npr. kot del kolektivne pogod-
be za zaposlene v raziskovanje izven univerze).

V Avstriji nimajo enotnega razumevanja poimenovanj, ki se uporabljajo v postopku 
validacije neformalnega in priložnostnega učenja. Posamezne faze (identifikacija, 
dokumentiranje, preverjanje znanja, certificiranje) so bolj poudarjene v različnih 
postopkih in za različne namene:

 – V postopku pridobivanja formalne kvalifikacije je poudarek na preverjanju zna-
nja in certificiranju.

 – V postopku pridobivanja certifikata brez formalne kvalifikacije se lahko upora-
bljajo vse 4 faze ali pa le nekatere, to je odvisno od sektorja (npr. uporablja se le 
dokumentiranje in preverjanje znanja).

 – Pristop k določenim izpitom ali na visokošolsko izobraževanje zahteva določe-
ne delovne izkušnje – fokus je na identifikaciji in dokumentiranju.

 – Usmerjanje, podpora v procesu samorefleksije, beleženje posameznikovega ra-
zvoja – fokus je na identifikaciji in beleženju.

Popisa kompetenc kot standardiziranega postopka v Avstriji ne poznajo. Obstaja 
nekaj iniciativ, ki se izvajajo kot projekti na področju načrtovanja kariere posame-
znika. Le-te izvajajo organizacije s področja izobraževanja odraslih ter zavod za za-
poslovanje ali samostojni svetovalci. Popis kompetenc se ne izvaja sistematično in 
je plačljiv za posameznika. Nekatere metode, ki se uporabljajo, temeljijo na švicar-
skem sistemu upravljanja s kompetencami (Swiss Qualification Handbook), nekaj 
pa jih je razvilo nove metode. 

Švicarski sistem upravljanja s kompetencami (Swiss Qualification Handbook – CH-Q)  
je podlaga za projekt Competence profile KOMPAZ, ki ga izvaja Center za prizna-
vanje kompetenc pri Centru za izobraževanje odraslih v Linzu. Sistem je namenjen 
metodičnemu usmerjanju. Rezultati identificiranja kompetenc so zbrani na podlagi  
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kompetenčnega profila, ob uporabi portfolia kot metode. V švicarskem sistemu 
imajo posamezniki tudi možnost, da se prijavijo na enodnevno preverjanje znanja, 
ki ga izvajajo zunanji ocenjevalci. Rezultat je t. i. CH-Q certifikat za osebno upravlja-
nje s kompetencami, ki je v Švici dobro poznan. V Avstriji je model poznan pod 
sloganom »Vem, česa sem zmožen«.

Na Inštitutu za razvoj gospodarstva izvajajo »analizo potencialov«, ki je usmerjena 
v razvoj kariere posameznika ter potrebe gospodarstva.

Ali obstaja strategija razvoja in kaj predvideva

Leta 2011 so se različna ministrstva in socialni partnerji dogovorili o strategiji 
VŽU 2020. Koherenten pristop k validaciji neformalnega in priložnostnega učenja 
je eden od ključnih elementov strategije. Predvideni ukrepi znotraj tega so naci-
onalna validacijska strategija (čeprav obstajajo dvomi, da je to možno), razvoj in 
implementacija sheme pristojnosti, zagotavljanje usposabljanj za izboljšanje po-
znavanja preverjanja znanja ter učnih izidov, ki so pridobljeni v neformalnem in 
priložnostnem učenju, in razvoj medsektorskega sistema zagotavljanja kakovosti v 
postopkih preverjanja znanja.

Leta 2014 (ko je nastalo poročilo) so bili v fazi analiziranja stanja ter ugotavljanja 
potreb. 

Povezava s kvalifikacijskim okvirjem države

Avstrijsko kvalifikacijsko ogrodje je bilo primerjano z evropskim leta 2012, vendar 
so v njem trenutno le t. i. referenčne kvalifikacije ter »Bologna« kvalifikacije. Pravo 
vključevanje kvalifikacij v ogrodje se še ni začelo. 

Namen AOK je primarno popisati vse nacionalne kvalifikacije in jih predstaviti v 
odnosu ene do druge. AOK naj bi vključeval vse vrste kvalifikacij (tudi neformalne 
in priložnostne) in vse sektorje izobraževanja. 

Standardi, ki so podlaga za PNZ

Posebnih standardov, ki bi se uporabljali v namene validacije, nimajo. Uporabljajo se 
obstoječi, glede na namen validacije. Npr. pri pridobivanju formalnih kvalifikacij (po-
seben pristop k opravljanju zaključnega vajeniškega izpita, opravljanje izpita iz nižjega 
poklicnega izobraževanja kot odrasla oseba ali drugi t. i. eksterni izpiti) se uporabljajo 
enaki standardi pri preverjanju znanja kot v formalnem izobraževanju. V vajeniškem 
sistemu so vključeni tudi poklicni standardi (profil poklica, ki se veže na kvalifikacijo). 

Kadar gre za postopke, ki niso vezani na formalne kvalifikacije, se predvsem fokusi-
ra na popis posameznikovega razvoja. V nekaterih sistemih so razvili posebne stan-
darde (sistem usposabljanja za izobraževalce odraslih (WBA) ali KOMPAZ – popis 
kompetenc, ki uporablja švicarske standarde. Drugi v večjem ali manjšem obsegu 
uporabljajo standarde, ki veljajo v formalnem sistemu. Posebej v tistih projektih, 
kjer posamezniki v postopku pridobivajo vajeniške kvalifikacije. V tem primeru se 
postopek tudi zaključi z eksternim vajeniškim izpitom. 
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POSTOPKI, IZVAJALCI IN METODE

Institucije in njihove naloge

Glavne institucije, ki delujejo v različnih postopkih validacije, so:

 – zvezno ministrstvo za izobraževanje, kulturo in umetnost

 – zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mlade

 – zvezno ministrstvo za raziskave in znanost

 – izobraževalne ustanove

 – institucije socialnih partnerjev

 – odbori, pristojni za vajeništvo pri zbornicah

 – v nekaterih primerih podjetja in zavod za zaposlovanje

Institucije si delijo pristojnosti glede na postopke validacije. Glavna naloga ministr-
stev je sprejemanje zakonodajnega okvirja za validacijo. 

Socialni partnerji imajo glavno vlogo pri oblikovanju ekonomskega, pravnega in 
družbenega okvirja pogojev za validacijo. Nekatere gospodarske zbornice ali kon-
zorciji socialnih partnerjev izvajajo projekte na področju validacije neformalnega in 
priložnostnega učenja, predvsem v smeri ozaveščanja lastnih kompetenc, v enem 
primeru za pristop k vajeniškemu izpitu v 9 izbranih poklicih.

Izobraževalne institucije organizirajo pripravljalne tečaje za izpite, lahko izvajajo 
izpite ali oblikujejo postopke validacije neformalnega in priložnostnega učenja z 
namenom izdaje certifikata (ob upoštevanju veljavnih sistemov zagotavljanja ka-
kovosti). Namreč, vse kvalifikacije (v šolskem ali dualnem sistemu, v splošnem ali 
poklicnem izobraževanju) je možno pridobiti z opravljanjem eksternega izpita, ki 
ga izvajajo šole. Njihova naloga je tudi svetovanje in usmerjanje.

V primeru, ko gre za izjemen pristop k opravljanju vajeniškega izpita, so zato pri-
stojne zbornice in njihovi odbori za vajeništvo.

Ministrstva in socialni partnerji so zadolženi za informiranje javnosti in promocijo.

Nekatera podjetja certificirajo interna usposabljanja, kar se uporablja kot metoda 
razvoja kadrov. V nekaterih primerih so ti certifikati strukturirani po ravneh dosež-
kov, ki jih je zaposleni pridobil z internim usposabljanjem, delovnimi izkušnjami, 
demonstriranjem zahtevanih znanj in spretnosti. Certifikati so pomembni za pod-
jetje, nimajo pa nobene povezave s formalnim izobraževalnim sistemom.  

Financiranje, kdo krije stroške

Stroške postopkov validacije krijejo posamezniki ali se krijejo iz posamičnih pro-
jektov ali kot subvencije, ki jih daje država ali socialni partnerji. Nacionalna shema 
financiranja ne obstaja. Zaradi tega tudi ni mogoče pridobiti celostnih podatkov o 
stroških, ki jih imajo posamezniki s postopki validacije.
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Ali obstajajo podatki o koristi za uporabnike in kateri so

Skoraj nobenih podatkov ni bilo objavljenih o učinku validacije na posameznike. 
Izvedle so se posamične evalvacije za posamične ukrepe ali projekte.

V dveh projektih so izvedli intervjuje s posamezniki, ki so bili vključeni v proces 
validacije. V prvem primeru gre za srednjo šolo za odrasle, kjer so vse programe ob-
likovali modularno in uvedli postopek validacije neformalnega in priložnostnega 
učenja. Vključeni odrasli imajo tako možnost, da jim ovrednotijo predhodno učenje 
in jih vključijo v različne ravni modulov. Odziv uporabnikov je bil dober in število 
osipnikov se je zmanjšalo.

V drugem primeru je izobraževalna ustanova za IO ponudila validacijo neformalne-
ga in priložnostnega učenja z izdelavo portfolia ženskam, ki se vključujejo po nekaj 
letih neaktivnosti na trg dela. Po zaključenem programu so ženske ocenile, da so 
se naučile ovrednotiti in prikazati kompetence, ki so jih pridobile z neformalnim in 
priložnostnim učenjem, kar jim je pomagalo pri iskanju službe.

Evalvacija kompetenčnega profila KOMPAZ je pokazala, da je 63 % brezposelnih, 
ki so sodelovali v projektu, po zaključku dobilo službo. Bili so bolj samozavestni, 
razvili so učne strategije in znali so uporabiti svoje neformalno pridobljeno znanje 
za iskanje ustrezne službe. Ljudje z višjimi formalnimi kvalifikacijami so imeli več 
koristi od portfolia kot tisti z nižjimi, vključno z iskanjem ustreznega nadaljnjega 
izobraževanja za uspešnejše vključevanje na trg dela.

Vloga informiranja: kdo izvaja

V Avstriji ni mreže institucij, ki bi zagotavljale informiranje in usmerjanje, povezano 
z validacijo neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. Informiranje in usmer-
janje nudijo v glavnem institucije, ki postopke izvajajo.

Zagotavljanje kakovosti

Za zagotavljanje kakovosti so odgovorna različna ministrstva, glede na sistem, za 
katerega so pristojna. Sistem zagotavljanja kakovosti je v posameznih segmentih 
avstrijskega kvalifikacijskega sistema obsežen in le deloma sistematičen. Nekateri 
primeri so neposredno povezani z evropskimi principi EQAVET. Ker večina postop-
kov in projektov v validaciji neformalno in priložnostno pridobljenih znanj izhaja iz 
formalnega izobraževalnega sistema, se uporabljajo sistemi zagotavljanja kakovo-
sti, ki veljajo tam.

Metode validacije, ki se uporabljajo v sistemu ali sistemih

Večina postopkov in projektov v validaciji neformalno in priložnostno pridobljenih 
znanj izhaja iz formalnega izobraževalnega sistema ali pa so usmerjeni v pridobiva-
nje formalnih kvalifikacij. Zaradi tega se uporabljajo metode preverjanja znanja, ki 
so v uporabi v formalnem sistemu. Vsi izpiti se tudi opravljajo na institucijah, ki so z 
zakonom določene za opravljanje le-teh.
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Najbolj običajni načini preverjanja znanja so pisni testi ali ustno preverjanje zna-
nja. Vajeniški izpit je sestavljen iz praktičnega izpita ter preverjanja teoretičnega 
znanja. Kandidati morajo dokazati tudi svoje praktične delovne izkušnje v poklicu. 

V mnogih primerih se uporablja metoda portfolia, ki podpira samoevalvacijo ter 
razvija zmožnost samorefleksije. Kljub temu izgleda, da portfolio ni dovolj, da bi 
opravičil zaupanje v izkazane kompetence, še posebej v poklicne kompetence. 
Zato tisti projekti, ki ugotavljajo poklicne kompetence, uporabljajo tudi praktično 
preverjanje znanja na delovnih nalogah.

V projektu, kjer izobraževalci odraslih pridobivajo certifikat, uporabljajo metodo 
3-dnevnega preverjanja znanja. Kandidat mora prikazati svoje znanje, spretnosti, 
strokovne kompetence ter socialne kompetence.

V Avstriji so še izzivi pri implementaciji 4-stopenjskega postopka validacije, kot ga 
predlagajo Priporočila Sveta. Na primer, ne bo vedno mogoče identificirati nefor-
malno in priložnostno pridobljenih znanj le skozi metodo dialoga, saj je tradicija, 
da se poklicne spretnosti ugotavljajo na praktičnih nalogah. Če bi želeli dokumen-
tirati posameznikove učne izide, ki jih je pridobil skozi neformalno in priložnostno 
učenje, bo potrebno razviti standardizirane opise, da bi zagotovili primerljivost.

Metode preverjanja in proces validacije

Identifikacja Dokumentacija Preverjanje znanja

Razgovor X

Deklarativna metoda X

Intervju X

Opazovanje X

Portfolio X X

Predstavitev X

Simulacija in informacije, pridobljene  
z delovnega mesta

X X

Testi in pričevanja X

On-line test X

Assessment center X

Delavnica za certificiranje X

Kdo lahko izvaja procese validacije

Ni posebnega profila, ki bi delal v postopkih validacije. Glede na namen so to obi-
čajno učitelji, izkušeni strokovnjaki, predstavniki pooblaščenih institucij, ministr-
stev ali socialnih partnerjev.

Obstajajo t. i. portfolio tutorji, ki so izobraževalci odraslih, imeti morajo izkušnje 
s področju usposabljanja odraslih in zaključiti morajo posebno usposabljanje, ki 
vodi v certifikat. Pogoji za pridobitev certifikata so: uspešno zaključeni 4 moduli, 
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razvit lasten portfolio, 5 dodatnih portfoliov iz prakse. Tutorji morajo imeti bogato 
metodološko znanje (kako izdelati portfolio, zmožnost prenesti znanje na druge) 
in kontekstualno znanje (znanje o prostovoljstvu in povezanih sistemih o razvoju 
kadrov).

7.2 ZAKONODAJNA IN SISTEMSKA UREDITEV   
 DANSKE

ZAKONSKE PODLAGE IN SISTEM

Zakonska ureditev področja vrednotenja

Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je na Danskem zad-
njih 20 let del politične agende, saj se razume kot ključni element promocije vse-
življenjskega učenja. Na Danskem urejajo področje vrednotenja predhodno prido-
bljenih znanj, spretnosti in kompetenc naslednji zakoni:

 – Zakon o srednjem splošnem izobraževanju, ki dijakom omogoča pridobitev 
kreditov na podlagi vrednotenja predhodno pridobljenega znanja (2011),

 – Zakon o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki vključuje pristop indivi-
dualnega ocenjevanja posameznikovih kompetenc z namenom izdelave oseb-
nega izobraževalnega načrta (2003),

 – zakon iz leta 2007 z naslovom Razvoj vrednotenja predhodno pridobljenega 
znanja na področju izobraževanja odraslih in nadaljnjega usposabljanja, ki vsa-
kemu posamezniku daje pravico do individualnega vrednotenja predhodno 
pridobljenih znanj v primerjavi s specifičnimi cilji izobraževanja odraslih ter 
nadaljnjega usposabljanja. Zakon velja za naslednja področja v okviru izobra-
ževanja odraslih: moduli v okviru splošnega izobraževanja odraslih, moduli v 
okviru srednjega splošnega izobraževanja, programe poklicnega izobraževa-
nja, temeljno izobraževanje odraslih, višješolsko izobraževanje odraslih ter pro-
grami visokošolskega izobraževanja. 

Nameni, za katere se izvajajo postopki vrednotenja

Na Danskem se postopki vrednotenja, v najširšem pomenu, uporabljajo za nasled-
nje namene:

 – pridobitev pravic za vključitev v programe formalnega izobraževanja in uspo-
sabljanja v primeru, ko kandidati ne izpolnjujejo formalnih vstopnih pogojev,

 – priznavanja delov formalnega izobraževalnega programa oziroma za pripravo 
prilagojenih izobraževalnih programov (glede na predznanje kandidatov),

 – za pridobitev certifikata o kompetencah, ki omogoča vstop ali priznavanje v 
programe izobraževanja ali usposabljanja za odrasle,

 – za pridobitev izobraževalnega certifikata za dele ali celoten izobraževalni  
program.
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Za skoraj vse programe formalnega izobraževanja in usposabljanja je na Danskem 
pripravljen pravni okvir vrednotenja že pridobljenih znanj, spretnosti in kompe-
tenc, ki izhaja iz temeljnih principov, postavljenih že od leta 2007. Pravni okvir 
opredeljuje postopke vrednotenja kot individualno pravico vsakega posameznika. 
Bistvo postopka je, da omogoča vrednotenje že pridobljenih znanj posameznika 
(primerjava s standardi programov izobraževanja in usposabljanja), ne glede na to, 
kako si je posameznik ta znanja pridobil. Postopek je na Danskem znan kot »oce-
njevanje realnih kompetenc«. Področje je z zakonodajo urejeno na nacionalni rav-
ni, implementacija tega pa je decentralizirana na izvajalsko raven. 

Na področju izobraževanja odraslih je v letu 2015 prišlo do reforme formalnega 
poklicnega izobraževanja, ki vpeljuje v formalno poklicno izobraževanje novost: 
odrasli, stari 25 let in več, ne morejo pričeti izobraževanja brez vrednotenja pred-
hodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc. Za vrednotenje kompetenc ni 
pogoj, da so posamezniki vpisani v program izobraževanja. Osrednja metoda, ki 
se v postopku vrednotenja uporablja, je elektronski portfolio, ki se imenuje „Min 
kompetancemappe“, ki ga je razvilo in implementiralo ministrstvo za izobraževanje 
(https://minkompetencemappe.dk/). 

Strategija razvoja

Leta 2010 je ministrstvo za izobraževanje pripravilo nacionalni načrt za vrednote-
nje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. Načrt vključuje štiri iniciati-
ve, ki zajemajo pomembna področja izobraževanja:

1. ustvarjanje mreže svetovalcev,

2. ugotavljanje možnosti za uporabo postopkov vrednotenja za širše namene – za 
vrednotenje v okviru programov za izobraževanje odraslih, vključno za poklic-
no in zaposlitveno perspektivo,

3. zagotavljanje kakovosti s posebnim poudarkom na razvoju kodeksa ravnanja 
na področju vrednotenja,

4. zagotavljanje informacij v podporo širše implementacije postopkov vrednote-
nja na vseh področjih izobraževanja odraslih.

Leta 2011 je bila ustanovljena komisija za pripravo akcijskega načrta. Poročilo ko-
misije je zajelo model vrednotenja, ki vključuje štiri faze postopka, in sicer: identifi-
kacijo, dokumentiranje, ocenjevanje in priznavanje. 

Povezava s kvalifikacijskim okvirom države

Danska ima izdelan nacionalni kvalifikacijski okvir, ki pokriva vse vrste in ravni kva-
lifikacij, potrjenih s strani javnih organov, ki skrbijo tudi za ustrezno zagotavljanje 
kakovosti le-teh. Večina kvalifikacij se lahko na Danskem pridobi tudi s pomočjo 
postopkov vrednotenja.

Pogovori na Danskem potekajo tudi v smeri, da bi se nacionalni okvir kvalifikacij 
odprl tudi za kvalifikacije in certifikate v zasebnem in neformalnem sektorju. 
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Standardi, ki so podlaga za postopke vrednotenja

Standardi se ne uporabljajo v podporo postopkom vrednotenja na Danskem, pač 
pa kot temelj v postopkih vrednotenja uporabljajo kvalifikacijske standarde in 
splošne postopke ter izvršilne odredbe.

POSTOPKI, IZVAJALCI IN METODE

Institucije in njihove naloge

Ministrstvo za izobraževanje ter ministrstvo za visoko izobraževanje in znanost sta 
pristojna za formalnopravni okvir na področju vrednotenja že pridobljenega zna-
nja, prevzemata pa tudi nacionalno iniciativo za implementacijo zakonskih podlag. 
Ministrstvi sta pripravili politične smernice ter poskrbeli za financiranje projektov, 
katerih temeljni cilj je bil razvijanje orodij, metod in postopkov. Ministrstvo za izo-
braževanje je razvilo tudi že omenjeni portfolio („Min kompetancemappe“), ki naj 
bi ga uporabljali vsi socialni partnerji, predvsem izvajalci izobraževanj. 

Izvajalci izobraževanja so odgovorni za svetovanje ter ocenjevanje in odobritev 
postopkov vrednotenja za njihove programe izobraževanja in usposabljanja. Od-
govorni so tudi za zagotavljanje kakovosti, pregled in evalvacijo. Drugi nosilci de-
javnosti delujejo kot svetovalne organizacije (npr. zavod za zaposlovanje), v sveto-
vanje so vključeni tudi sindikati in tretji sektor.

Leta 2007 je bil ustanovljen center z nazivom Nacionalni center za vrednotenje že 
pridobljenega znanja, ki je bil do leta 2010 financiran s strani ministrstva za izobra-
ževanje. Cilj centra je zbiranje, pripravljanje ter diseminacija informacij o izkušnjah 
na področju vrednotenja.

Na področju poklicnega usposabljanja ter izobraževanja so socialni partnerji tisti, 
ki odločajo o vrednotenju že pridobljenega znanja. 

Financiranje postopkov

Postopki vrednotenja že pridobljenih znanj so financirani s strani ministrstva za izo-
braževanje, znanost, inovacije ter visoko izobraževanje. Iz javnih sredstev se finan-
cira vrednotenje v okviru izobraževalnih organizacij, z izjemo informiranja oziroma 
pojasnjevanja v fazi prejema kandidatove vloge. Izobraževalne organizacije lahko 
zaračunajo stroške ocenjevanja kompetenc v okviru postopka vrednotenja.

Koristi postopka za uporabnike 

Podatki o koristih postopkov vrednotenja za posameznike so na Danskem zelo 
omejeni. Študija o programih temeljnega izobraževanja odraslih iz leta 2013, ki jo 
je izpeljal danski inštitut za evalvacijo, kaže na to, da so postopki vrednotenja v  
75 % primerih vodili do priznavanja dela programa poklicnega izobraževanja. Prib-
ližno 20 % postopkov vrednotenja je vodilo do priznavanja programa v celoti. 
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Informiranje – ključni deležniki

Obsežno informiranje o postopkih vrednotenja izvaja ministrstvo za izobraževanje 
prek njihove spletne strani. Dolžnost informiranja o postopkih vrednotenja ima-
jo tudi izobraževalne organizacije, ki te postopke izvajajo, prav tako prek njihovih 
spletnih strani. Informiranje zagotavljajo tudi ustanove, specializirane za svetova-
nje, kot npr. zavodi za zaposlovanje ter centri za usmerjanje dijakov, informacije 
o postopkih pa zagotavljajo tudi drugi socialni partnerji. Leta 2012 je ministrstvo 
za izobraževanje pričelo kampanjo informiranja, namen je bil povečati zavest ter 
promovirati pomen vrednotenja že pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc. 
Informiranje je potekalo tako prek elektronskih medijev kot neposredno med po-
tencialnimi uporabniki, kampanja je imela pozitiven učinek, saj so bili postopki 
vrednotenja deležni večje pozornosti.

Splošne informacije o postopkih vrednotenja zagotavlja svetovalni portal  
(www.ug.dk). Socialni partnerji, kot npr. študijski odbori, zavodi za zaposlovanje, 
sindikati itn., zagotavljajo splošne informacije o vrednotenju ter dokumentacijo, 
nudijo pa tudi podporo kandidatom s pojasnili v zvezi z oddajo vloge za priznava-
nje. Nudijo tudi svetovanje posameznikom glede njihovega nadaljnjega izobraže-
vanja in razvoja kariere. 

Svetovanje – osebno in skupinsko – pri vrednotenju za določen izobraževalni pro-
gram nudijo izobraževalne organizacije, izvajalke programa. Tovrstno svetovanje 
nudijo tudi centri za izobraževanje odraslih in nadaljevalno izobraževanje ter zavo-
di za zaposlovanje, sindikati ter izvajalci neformalnega izobraževanja. Za ustrezno 
koordiniranje svetovanja med vsemi izvajalci ni ustrezno poskrbljeno. Svetovanje 
zagotavlja tudi spletni svetovalni servis (eVejledning´).

Zagotavljanje kakovosti

Za zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja že pridobljenega znanja na 
Danskem so odgovorni izvajalci izobraževanja. Zagotavljanje kakovosti temelji na 
načelih, postavljenih s strani ministrstva za izobraževanje, ta pa so: uporabljene 
metode morajo zagotavljati zanesljivo ocenjevanje, zaupanje v izide, izvajalci so 
zavezani k uporabi evalvacijskega sistema. Izobraževalne institucije morajo zago-
toviti transparentnost in kakovost v procesih vrednotenja.

Danska je bila tudi vključena v razvoj modela kakovosti za področje vrednotenja 
v nordijskih deželah (projekt je potekal v letih 2012–2013). Poleg Danske so bile 
v skupino vključene še Islandija, Norveška, Švedska in Finska. Namen njihovega 
sodelovanja je bil razvoj skupnega modela zagotavljanja kakovosti procesov vred-
notenja, s poudarkom na opredeljenih kazalnikih kakovosti posameznih faz ali ak-
tivnosti v procesu vrednotenja in priznavanja. 
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Metode vrednotenja

Na Danskem se v postopkih vrednotenja uporabljajo različne metode ocenje-
vanja, ki se med seboj dopolnjujejo. Nekateri izvajalci tudi sami razvijajo nove  
metode in pristope, drugi uporabo prilagajajo vsebinam vrednotenja ter izkušnjam 
posameznikov. Metode niso standardizirane, ponekod se celo oblikujejo strokovne 
skupine, ki skrbijo za razvoj skupnih metod vrednotenja, z namenom zagotavljanja 
zanesljivosti in veljavnosti uporabljenih metod.

Najbolj pogosto uporabljena metoda je metoda, ki temelji na dialogu, pogosta je 
tudi uporaba deklarativnih metod (metode, ki podpirajo reflektivni in samoeval-
vacijski razmislek kandidata o učnih aktivnostih in učnih izidih). To pomeni, da je 
posameznik odgovoren za to, da postanejo njegove kompetence vidne. Uporablje-
ne metode so lahko kombinacija deklarativne metode, pisnega izdelka, preizkusa 
in samoocenjevanja. Lahko se uporablja v elektronski ali tradicionalni obliki. Na 
Danskem se metode v praksi med seboj kombinirajo, z namenom zagotavljanja 
zanesljivosti ocenjevanja.

Ustno ocenjevanje vključuje diskusijo ena-na-ena, torej dialog med kandidatom in 
ocenjevalcem. Intervju se pogosto kombinira z uporabo testa in izpita ter praktič-
nega preverjanja. 

Izvajalci postopkov vrednotenja

Izvajalci postopkov vrednotenja na Danskem so svetovalci, ocenjevalci, učitelji, ad-
ministrativni sodelavci ter sodelavci svetovalnih središč in zavodov za zaposlova-
nje. Osrednji izvajalci so svetovalci in ocenjevalci – ti so učitelji ali svetovalni delavci 
iz izobraževalne organizacije, kjer vrednotenje poteka. 

Izvajalci postopkov vrednotenja se udeležujejo tudi usposabljanj. Dansko združe-
nje za izobraževanje odraslih zagotavlja 4-dnevni program usposabljanja za učite-
lje in svetovalce, ki izpeljuje postopke vrednotenja. Cilji usposabljanja so:

 – izpeljava svetovanja z namenom identifikacije in dokumentiranja predhodno 
pridobljenega znanja,

 – uporaba orodij za identifikacijo in dokumentiranje predhodnega učenja, vključ-
no z orodjem, razvitim s strani ministrstva za izobraževanje.

Nacionalni center za vrednotenje že pridobljenega znanja ravno tako organizira se-
minarje, tečaje in konference za strokovnjake s področja vrednotenja – delodajalce, 
učitelje, koordinatorje ter menedžerje, svetovalce z zavoda za zaposlovanje, sveto-
valce za mladino, sindikalne svetovalce ter strokovnjake tretjega sektorja. Pogoja 
za vključitev v ponujene programe sta zaključeno višje oziroma visoko strokovno 
izobraževanje ter vsaj 2 leti ustreznih strokovnih izkušenj. 
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7.3 ZAKONODAJNA IN SISTEMSKA UREDITEV   
 FRANCIJE

ZAKONSKE PODLAGE IN SISTEM

Sistem vrednotenja v Franciji je dobro razvit in zakonsko utemeljen. Prelomnico na 
tem področju predstavlja zakon, sprejet leta 2002. Zakon je namreč omogočil po-
stopek vrednotenja v okviru različnih vrst izobraževanja in usposabljanja. Postopek 
je znan kot VAE – »Validation des acquis de l´experience« in temelji na vrednotenju 
znanj in spretnosti, pridobljenih s pomočjo preteklih izkušenj v različnih okoljih, 
opredeljen pa je kot individualna pravica posameznika. Postopek vrednotenja se 
lahko, tako kot je zakonsko opredeljen, izpeljuje za vse kvalifikacije, uradno prizna-
ne s strani države in socialnih partnerjev ter objavljene na nacionalnem seznamu 
kvalifikacij v okviru nacionalnega direktorata kvalifikacij (RNCP). Sem sodijo vse 
kvalifikacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter kvalifikacije s področ-
ja višjega šolstva. Kvalifikacije, pridobljene v okviru postopka vrednotenja, imajo 
popolnoma enako vrednost kot kvalifikacije, pridobljene z udeležbo v formalnih 
programih izobraževanja in usposabljanja. 

Poleg VAE imata v Franciji zakonsko osnovo za ustrezno izpeljavo še naslednja po-
stopka:

 – na področju višješolskega izobraževanja se izvaja postopek VAP »Validation des 
acquis professionels«, ki omogoča priznavanje strokovnih kompetenc z name-
nom nadaljevanja izobraževanja v programih višješolskega izobraževanja, ne 
da bi kandidati izpolnjevali zahtevane vstopne pogoje,

 – postopek »Bilans de competences«, ki omogoča pregled posameznikovih kom-
petenc, pridobljenih s pomočjo neformalnega in priložnostnega učenja. Posto-
pek ne omogoča pridobitve kvalifikacije, uporablja se predvsem za zaposlene 
in za iskalce zaposlitve. Temeljni namen postopka je analiza strokovnih in oseb-
nih kompetenc posameznika, njihovih sposobnosti in motivacije. Postopek je 
oseben in ni povezan s konkretnimi kvalifikacijami ali standardi.

Povezava s francoskim ogrodjem kvalifikacij

Francoski sistem vrednotenja in priznavanja je neposredno povezan s formalni-
mi kvalifikacijami, saj VAE omogoča pridobitev formalne kvalifikacije. Nacionalni 
direktorat kvalifikacij (RNCP), ki je bil z zakonom ustanovljen leta 2002, predsta-
vlja osnovo francoskega kvalifikacijskega okvira. Temeljni cilj RNCP je zagotoviti 
kakovost in transparentnost formalnih kvalifikacij v Franciji z vzpostavitvijo javno 
dostopnega registra kvalifikacij, potrjenega s strani države in socialnih partnerjev. 
RNCP in postopek VAE sta neodvisna: VAE je lahko organiziran za vse kvalifikacije, 
registrirane v okviru RNCP, razen v primeru, ko gre za regulirane poklice. 
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Standardi, ki so podlaga za vrednotenje

Vsebino kvalifikacij v Franciji določa RNCP, vsebina zajema opis spretnosti, znanj in 
kompetenc. Opis kvalifikacij je neposredno povezan s seznamom opravil in nalog 
v okviru določenega poklica. Kvalifikacije s tehničnega, poklicnega, višjega tehnič-
nega in univerzitetnega področja se redno posodabljajo s strani dvopartitne komi-
sije – te komisije so imenovane v primerih, ko gre za tehnične in poklicne kvalifika-
cije, ki so v pristojnosti ministrstva za nacionalno izobraževanje.

POSTOPKI, IZVAJALCI IN METODE

Institucije in njihove naloge

Krovna institucija za postopke VAE v Franciji je ministrstvo za delo, zaposlovanje, 
poklicno usposabljanje in socialni dialog. Posebna pravila in prakse za implemen-
tacijo VAE postopkov so v pristojnosti posameznih avtoritet, vključenih v RNCP, te 
pa so: gospodarska zbornica, obrtna zbornica, različna ministrstva (ministrstvo, za-
dolženo za nacionalno izobraževanje, visoko izobraževanje, agrikulturo, delo, šport 
in mladino, socialne zadeve, zdravje, obrambo …). Na področju visokega izobra-
ževanja vsaka visokošolska institucija, v skladu z avtonomnim ravnanjem le-teh, 
sama postavlja VAE postopke, ti pa so postavljeni v skladu s formalnimi okviri. Po-
stopek mora zagotoviti naslednje faze: informiranje, pripravo portfolia in svetova-
nje, ocenjevanje in intervju pred komisijo. 

Informiranje, promocija in dvigovanje zavesti o pomenu vrednotenja je skupna 
odgovornost različnih deležnikov, odvija se na različnih ravneh – nacionalni, regio-
nalni ravni, ravni izvajalcev, sektorski ravni in ravni podjetij. V primeru pridobivanja 
državnih diplom so VAE standardi določeni na nacionalni ravni, organizacija, izpe-
ljava postopka in zagotavljanje svetovanja so v pristojnosti regionalnih servisov, ki 
so imenovani s strani pristojnega ministrstva. Na področju nacionalnih poklicnih 
in tehničnih kvalifikacij se pristojnosti ustrezno porazdelijo med ministrstvom za 
nacionalno izobraževanje ter ministrstvom za socialne možnosti. Ministrstvo za na-
cionalno izobraževanje je zadolženo za postavljanje splošnih standardov vredno-
tenja ter zagotavljanje kakovosti in evalvacijskih mehanizmov.

V primeru kvalifikacij, ki so potrjene s strani izvajalcev višjega izobraževanja, so 
vse faze postopkov vrednotenja v pristojnosti izvajalske organizacije. To dejansko 
pomeni, da vsaka izvajalska organizacije sama postavlja in implementira postopke 
vrednotenja, ti postopki pa morajo biti usklajeni z določili zakona iz leta 2002. 

Financiranje postopkov

Financiranje postopkov vrednotenja v Franciji je kompleksno zaradi vključenosti 
številnih socialnih partnerjev, financirajo se tako iz zasebnih kot javnih virov. Jav-
na sredstva se namenjajo iz sredstev za vseživljenjsko učenje, vključena so tudi 
proračunska sredstva. Proračunska sredstva prispevajo pristojna ministrstva, ki 
so v postopke vrednotenja vključena. Razvoj na področju vrednotenja financira-
jo regionalne oblasti, ki so odgovorne tudi za informiranje in svetovanje v okviru  
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postopkov. Sredstva za postopke prispeva tudi zavod za zaposlovanje. Sredstva za 
informiranje in svetovanje se lahko zagotovijo tudi iz sredstev Evropskih struktur-
nih skladov.

Zasebni viri financiranja so naslednji: 

 – dvopartitna telesa, telesa znotraj posameznih sektorjev, ki jih upravljajo soci-
alni partnerji; finančna sredstva se pridobivajo iz davkov, plačanih s strani de-
lodajalcev in zaposlenih, vlagajo pa se v financiranje in razvoj usposabljanja,

 – dodatni prispevki delodajalcev,

 – kandidati.

Koristi postopkov vrednotenja za uporabnike

Podatki o upravičencih postopkov vrednotenja v Franciji so dostopni le za kvalifi-
kacije, ki so v pristojnosti ministrstev, vključno s kvalifikacijami na področju višjega 
šolstva. Z uveljavitvijo zakona v letu 2002 je bistveno porastlo število postopkov 
vrednotenja, tako da je trenutno letno število kandidatov, vključenih v postopke, 
65.000. Nekoliko manj kot polovica kandidatov (cca 30.000 letno), ki se v postopke 
vrednotenja vključijo, kvalifikacijo tudi pridobijo. Večina kandidatov, vključenih v 
postopke, je zaposlenih odraslih, ženske pridobivajo predvsem kvalifikacije na rav-
ni srednjega strokovnega izobraževanja (raven V, ISCED raven 3c).

Podatki na nacionalni ravni o koristih postopkov vrednotenja za posameznike v 
Franciji so zelo omejeni, pripravljene so bile nekatere študije na regionalni in lokal-
ni ravni ter študije primera. Literatura s tega področja navaja, da je pri udeležen-
cih postopkov vrednotenja zaznati celo vrsto pozitivnih učinkov, kot npr. zvišanje 
samozavesti, osebni razvoj posameznika, višja samoučinkovitost, motivacija za 
učenje in udeležbo v nadaljnjem usposabljanju, zaposljivost, razvoj kariere in dob-
ro počutje na delovnem mestu. Kar nekaj kandidatov se v postopke vrednotenja 
vključi zaradi pridobivanja pravice za opravljanje določenega poklica (npr. varstvo 
otrok); tem posameznikom predstavljajo postopki vrednotenja dobro alternativno 
možnost formalnim programom usposabljanja. 

Informiranje – ključni deležniki

Informiranje in pridobivanje kandidatov v postopke vrednotenja v Franciji je nalo-
ga različnih deležnikov. Od leta 2002 temeljne informacije zagotavlja mreža regi-
onalnih pisarn, ki hkrati tudi napotujejo kandidate k pristojnim organizacijam za 
certificiranje. 

Splošne informacije o postopkih vrednotenja nudi posebna spletna stran  
(www.vae.gouv.fr), te informacije so namenjene splošni javnosti, tudi delodajal-
cem. Na strani je moč najti informacije o koristih postopkov vrednotenja, dostopna 
je dokumentacija, ki postopke spremlja, ter seznam regionalnih pisarn. 

Splošne informacije o postopkih vrednotenja zagotavljajo še:

 – zavod za zaposlovanje,

 – institucije, ki nudijo usmerjanje posameznikov, a niso del mreže regijskih pisarn,
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 – regionalni servisi v službi ministrstva za izobraževanje (DAVA) – Dava podpira 
kandidate, ki pridobivajo kvalifikacije v pristojnosti ministrstva za izobraževa-
nje, poleg tega pa zagotavljajo tudi začetno svetovanje vsem kandidatom, ne 
glede na kvalifikacijo, ki jo pridobivajo,

 – različni socialni partnerji s področja svetovanja, usposabljanja in presojanja 
spretnosti – sem sodijo tudi lokalne pisarne asociacije za poklicno usposablja-
nje odraslih, skladi za usposabljanje v okviru sektorjev ter mreže izvajalcev izo-
braževanja in usposabljanja odraslih (GRETA) itn.,

 – socialni partnerji.

Vsak posameznik ima pravico do svetovanja v okviru postopka vrednotenja, izvaja-
jo pa ga pooblaščene organizacije, bodisi na izvajalski ali na regionalni ravni.

Zagotavljanje kakovosti

Splošna merila postopkov vrednotenja, tudi sestavo in delovanje komisije je opre-
delil zakon iz leta 2002 skupaj s podzakonskimi akti. Leta 2008 je bila na nacionalni 
ravni oblikovana lista kakovosti, ki izpostavlja nabor temeljnih principov. Temeljni 
cilj liste kakovosti je zagotoviti, da bodo vsi izvajalci postopkov vrednotenja na na-
cionalni ravni dosegli določeno raven kakovosti, upoštevajoč naslednje vidike:

 – ponuditi primerne pogoje za zagotavljanje podpore,

 – skrajšati, kolikor se da, dolžino postopkov,

 – zagotavljati kandidatom zahtevano dokumentacijo, ki spremlja postopek,

 – zagotavljati kakovost svetovanja,

 – upoštevati potrebe kandidatov. 

Skrb za kakovost postopkov vrednotenja je v pristojnosti vsake posamezne orga-
nizacije, pooblaščene za izvajanje teh postopkov, tako na nacionalni ravni – ravni 
ministrstva kot na ravni izvajalca postopkov.

Metode v postopkih vrednotenja

Temeljna metoda v postopkih vrednotenja v Franciji je portfolio, dopolnjen z inter-
vjujem s kandidatom in razgovorom s komisijo. Sicer metode vrednotenja določa 
vsak posamezen izvajalec postopkov, izbor metod pa je odvisen od izvajalca po-
stopka ter vrste kvalifikacije, ki jo kandidat pridobiva. 

Prijava v postopek vrednotenja sledi dvema fazama postopka:

 – Prva faza vključuje pridobivanje informacij o kandidatu s pomočjo razvitega 
orodja »Livret 1« – življenjepis 1. Orodje se uporablja za prvo ugotavljanje up-
ravičenosti vključitve v postopek.

 – Drugi del prijave sta priprava in predložitev portfolia s strani kandidata; s portfo-
liom kandidat identificira in dokumentira učne izide, ki so predmet vrednotenja –  
»Livret 2« – življenjepis 2. Struktura in vsebina dokumenta se lahko razlikujeta, 
odvisni sta od pooblaščene organizacije, ki vrednotenje izvaja. Ne glede na to 
vsi življenjepisi vsebujejo podrobno pisno informacijo o kandidatovih znanjih in 
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spretnostih, pridobljenih izkustveno, priložena so tudi dokazila o preteklih stro-
kovnih in poklicnih dosežkih. 

Pri postopkih vrednotenja, ki potekajo v okviru ministrstva za delo, morajo kan-
didati priložiti tudi dokument »sintezno poročilo o usposobljenosti« (DSPP), v 
katerem predstavijo svoje poklicne izkušnje. 

 – Faza ocenjevanja/priznavanja
Vsebino in pomen portfolia ocenjujejo člani komisije za vrednotenje. Pri sre-
čanju komisije je navzoč tudi kandidat. V tem delu postopka kandidat najprej 
predstavi svoje izkušnje, nato opravi intervju ter diskusijo z žirijo. Komisija se 
nato odloči, ali kandidatu prizna celotno ali delno kvalifikacijo, ali preprosto 
kandidatu ne prizna ničesar.

V postopku vrednotenja se lahko uporabijo tudi druge metode, kot npr. opazova-
nje ali metoda simulacije. Testi in izpiti niso običajna praksa ocenjevanja.

Izvajalci postopkov vrednotenja

Med izvajalci postopkov vrednotenja v Franciji najdemo administrativne sodelav-
ce, svetovalce ter člane komisije. Administrativni sodelavci skrbijo predvsem za 
prejem vlog ter administrativno preverjanje življenjepisa 1. 

Komisija je tista, ki skrbi za vrednotenje in evalvacijo vsebine portfolia (življenjepis 2).  
Člani komisije so po svoji usposobljenosti heterogeni – zakonodaja določa sesta-
vo komisije glede na strokovno usposobljenost. Člani komisije morajo biti usposo-
bljeni strokovnjaki (tako predstavniki delodajalcev kot predstavniki zaposlenih) ter 
učitelji oziroma izvajalci usposabljanj. Za svoje delo so člani komisije tudi plačani.

7.4 ZAKONODAJA IN SISTEMSKA UREDITEV   
 NIZOZEMSKE

ZAKONSKE PODLAGE IN SISTEM

Kako je PNZ urejen z zakoni v državi

Pomembno je poudariti, da na Nizozemskem drugače razumejo razlike med for-
malnim, neformalnim in priložnostnim učenjem. Razlika izhaja iz njihove izobraže-
valne kulture, ki temelji na nacionalno potrjenih diplomah in spričevalih. To v veliki 
meri izhaja iz t. i. »polder-model-a«, kjer sistem temelji na stalnem usklajevanju 
interesov med državo, delodajalci in sindikati. To vodi v pogajanja o socialnih in 
ekonomskih temah, v katerih je izobraževanje razdeljeno na začetno izobraževa-
nje, za katerega je odgovorna vlada, ter nadaljevalno izobraževanje, za katerega 
je odgovoren trg. Sistem je postavljen tako, da se morajo zasebni in javni izvajalci 
stalno usklajevati, kar vpliva tudi na značilnosti kvalifikacij in vrednotenja predho-
dnega učenja.
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Formalno učenje pomeni izobraževanje, ki vodi k nacionalno priznani diplomi ali 
spričevalu. Neformalno učenje pomeni izobraževanje, ki ne vodi k nacionalno pri-
znani diplomi ali spričevalu, temveč k spričevalu, ki ga priznava poklicna skupina ali 
sektor. Priložnostno učenje pomeni učenje iz izkušenj, učenje na delovnem mestu.

Sistem vrednotenja predhodnega učenja je na Nizozemskem tristopenjski:

 – Recognition of prior learning – Priznavanje predhodnega učenja je for-
malen postopek, ki vodi k formalni potrditvi ovrednotenega portfolia ali  
ERVARINGSPROFIEL. Gre za formativni pristop, v katerem posameznik sestavi port-
folio. V postopku se vrednotijo vse generične kompetence posameznika. Na koncu 
posameznik dobi usmeritve in priporočila, katere možnosti ima za priznavanje, ali 
pa osebni razvojni načrt. Posebej se mu opiše postopek, kadar gre za pridobitev 
določene kvalifikacije.

 – APL – accreditation of prior learning – Priznavanje predhodnega učenja je for-
malen postopek, v katerem se posamezniku priznajo učni izidi, ki se primerjajo 
z nacionalnim standardom kvalifikacije ali ERVARINGSCERTIFICAAT. Gre za suma-
tiven pristop, portfolio se nanaša na konkretni standard kvalifikacije in priznava-
nje vsebuje število kreditov, ki jih lahko posameznik unovči na šoli ali instituciji, ki 
podeljuje kvalifikacije. Postopek se ne zaključi s formalnim spričevalom, temveč s 
seznamom kompetenc, ki jih lahko v nadaljevanju prizna akreditirana izpitna ko-
misija za izbrani standard kvalifikacije (pri izvajalcu kvalifikacije). Rezultat je mne-
nje o kompetencah, ki ga posameznik lahko uporabi pri prošnji za priznavanje pri 
izvajalcu kvalifikacije. Posameznik lahko zaprosi za vpis v program, za skrajšanje 
obveznosti znotraj programa ali pridobitev celotne kvalifikacije. Na Nizozemskem 
obstaja t. i. varnostni zid med vrednotenjem in priznavanjem predhodnega učenja 
(v smislu podelitve formalne kvalifikacije).

 – EVC – validation of prior learning – Validacija predhodnega učenja je termin, ki 
zajema vse ostale oblike validacije; dve formalni zgoraj opisani obliki ter nefor-
malno uporabo postopkov vrednotenja, ko se poskuša povezati posamezniko-
vo učenje še z drugimi cilji, ne samo s formalnim VŽU, torej z napredovanjem 
na delovnem mestu, prehajanjem med delovnimi mesti, vrednotenje prosto-
voljnega dela itd.

ERVARINGSPROFIEL in ERVARINGSCERTIFICAAT sta formalna certifikata, ki ju lahko po-
deljujejo akreditirani izvajalci postopkov EVC – vrednotenja predhodnega učenja. 

Posameznik lahko oba certifikata uporablja na dva načina:

 – Kot neodvisni dokument, ki služi kot podlaga za nadaljnje neformalno učenje 
in za razvoj kariere.

 – Za priznanje posameznih vsebin v formalnih programih ali kot delno ali celo 
kvalifikacijo. Posameznik lahko s tema dvema certifikatoma zaprosi za zmanj-
šanje obveznosti pri pridobivanju kvalifikacije, in sicer pri izpitnih komisijah v 
organizacijah, ki podeljujejo kvalifikacije. Le-te se lahko odločijo, ali odobrijo 
zmanjšanje obveznosti ali ne. V teoriji lahko posameznik dobi tudi celotno kva-
lifikacijo na tak način, če dokaže, da so njegovi učni izidi v celoti pokriti z zahte-
vami kvalifikacije.
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Pravne podlage za postopke vrednotenja predhodnega učenja so v zakonodaji 
s področja poklicnega in visokošolskega izobraževanja. Na področju poklicnega 
izobraževanja se vrednotenje ureja znotraj zakona o odraslih in poklicnem izobra-
ževanju. V visokošolskem izobraževanju pa v zakonu o visokošolskem izobraževa-
nju in znanstvenem raziskovanju, ki določa priznavanje vsebin ter vpis v progra-
me na podlagi vrednotenja predhodnega učenja. Vsaka institucija lahko uporabi 
zakonske določbe glede na vsebino in tip študija in to določi v svojem pravilniku. 
Poudariti je potrebno, da se postopki izvajajo le na ravni višjega strokovnega izo-
braževanja in ne na univerzi. 

Za kakšne namene se PNZ uporablja v državi

Sistem vrednotenja predhodnega učenja ali EVC – Erkenning van Verworven Com-
petencies – je vzpostavljen na nekaj premisah, ki so med drugimi:

 – Učimo se v različnih okoljih, tudi na delovnem mestu lahko posameznik pridobi 
enaka znanja in spretnosti kot v šolskem sistemu.

 – Recognition – priznavanje pomeni podelitev diplome, spričevala, certifikata na 
podlagi splošno veljavnih standardov, kot je kvalifikacijska struktura v poklic-
nem izobraževanju. Obstajajo lahko tudi drugi standardi, ki izhajajo iz trga dela 
in jih delodajalci in delojemalci smatrajo za relevantne. Pomembna je eksterna 
legitimnost priznavanja.

 – Vrednotenje predhodnega učenja ni namenjeno samemu sebi. Njegov temelj-
ni namen je razvoj posameznika in krepitev človeškega kapitala. Je pomemben 
element za doseganje usklajenosti trga dela in aktivaciji posameznikov.

 – V primeru zaposlenih, postopki lahko služijo podjetjem pri določanju merila, 
koliko imajo zaposleni razvite kompetence v odnosu do kvalifikacij. Na podlagi 
tega se lahko pripravijo individualizirani programi usposabljanja in izobraže-
vanja.

 – Postopki vrednotenja omogočajo oceno donosnosti izobraževanja.

 – Postopki omogočajo ovrednotenje poklicnih spretnosti. Rezultati ocenjevanja 
dajejo povratno informacijo o metodah in vsebini izobraževalnih programov in 
o njihovi učinkovitosti pri pripravi dijakov na realno delovno okolje.

Ali obstaja strategija razvoja in kaj predvideva

Leta 2000 je nastala vizija o razvoju sistema vrednotenja predhodnega učenja z 
naslovom »De Fles is Half Vol! (kozarec je pol poln)«. Naloga sistema EVC je, da 
zapolni vrzel med kadri, ki jih na trg da izobraževanje, in zahtevami trga dela. Izziv 
je bil povezati ta dva svetova prek učečega posameznika. Na eni strani spremeniti 
učne izkušnje v certifikate ali spričevala in na drugi strani omogočiti razvoj kompe-
tenc v kontekstu razvoja kariere. 

VPL predstavlja širši pogled na implementacijo vseživljenjskega učenja. Izziv pred-
stavlja sprememba socialno-ekonomskega sistema v fleksibilen in hitro prilagodljiv 
sistem glede potrebnih kompetenc na trgu delovne sile.
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Na začetku je sistem temeljil le na doseganju nacionalnih kvalifikacij, leta 2006 pa 
so fokus razširili na kompetence posameznika, ki se primerjajo tudi s sektorskimi 
standardi, kariernimi potmi ali prostovoljnimi aktivnostmi. 

Glavni namen v letu 2014 je še vedno spodbuditi učenje odraslih v povezavi s 
potrebami trga dela, ne da bi se posvečali le posameznim ključnim spretnostim, 
temveč je poudarek na izobraževalnih programih, ki kombinirajo učenje in delo in 
vodijo h kvalifikacijam, po katerih se povprašuje na trgu dela.

Povezava s kvalifikacijskim okvirjem države

Med postopki EVC in ogrodjem kvalifikacij na Nizozemskem (NLQF) je le-ta močna. 
Namreč, validacija znanj in spretnosti se izvaja za kvalifikacije, ki so umeščene v 
ogrodje. V ogrodju niso samo nacionalne kvalifikacije, za katere skrbi država, tem-
več tudi druge, ki se umestijo vanj po vnaprej določenem postopku.

Vse kvalifikacije, za katere so odgovorna različna ministrstva, so vključene v ogrod-
je in imajo določeno raven. Vse ostale kvalifikacije se vključijo na zahtevo imetnika 
kvalifikacije in prav tako dobijo raven.  

Vsi programi, usposabljanja poklicnega izobraževanja so vpisani v centralni regi-
ster poklicnega izobraževanja. V registru so podatki o izvajalcih posameznih pro-
gramov, kakšni so izhodi iz programa – katere kvalifikacije, katere možne učne poti 
obstajajo in katere delne kvalifikacije so podvržene zunanji validaciji. V registru je 
tudi podatek, katere programe financira država in kateri organi so pristojni za izva-
janje preverjanja znanja. Register vsebuje kvalifikacije na ravni NLOK 1–4.

Programi na ravni NLOK 5–8 so vpisani v centralnem registru programov višjega in 
visokega izobraževanja.

Standardi, ki so podlaga za PNZ

EVC postopek temelji na vrednotenju kompetenc posameznika v primerjavi s stan-
dardi za zaključevanje kvalifikacije, internimi standardi ali sektorskimi standardi. V 
teoriji se postopek EVC izvede za vsako kvalifikacijo, ki je umeščena v NLOK, razen 
univerzitetnih. Trenutno je veliko kvalifikacij vključenih v postopek EVC, ne pa vse. 

Teoretično je mogoče pridobiti celotno kvalifikacijo s postopki EVC, v praksi pa je 
šolam to zelo težko izvesti, saj so kvalifikacije nacionalne in zahtevani učni izidi so 
na ravni države isti v posamezni kvalifikaciji.

V mnogih sektorjih je postopek EVC vključen v postopke razvoja kadrov. Fokus je 
na ohranjanju zaposlitve in večje zaposljivosti na trgu dela. V sektorjih, kjer obstaja-
jo programi, ki se zaključujejo s sektorskimi spričevali, se na podlagi le-teh izvajajo 
tudi postopki EVC. Naslednji korak, ki ga še morajo storiti, je, da povežejo sektorske 
in nacionalne standarde prek NLOK.
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POSTOPKI, IZVAJALCI IN METODE

Institucije in njihove naloge

Kenninscentrum EVC je centralna institucija, ki skrbi za razvoj, promocijo in pod-
poro kodeksu kakovosti EVC, ki temelji na nacionalnem dogovoru. Le-ta je bil pod-
pisan leta 2012 kot tripartitna pogodba med ministrstvom za izobraževanje, sindi-
kati in organizacijami, ki predstavljajo delodajalce. Dogovor predstavlja podlago, 
ogrodje za nadaljnji razvoj in implementacijo postopkov EVC. Za razvoj postopkov 
so odgovorni tako vlada kot socialni partnerji.

Kenninscentrum EVC financira vlada, ki je odgovorna za promocijo sistema ter za-
gotavljanje in izvajanje kodeksa kakovosti.

Socialni partnerji imajo na Nizozemskem specifično vlogo in tradicija je, da se 
o vseh odločitvah pogajajo z vlado. Postopke EVC se spodbuja s kolektivnimi po-
godbami. Zaposleni imajo pravico do postopkov EVC v nekaterih kolektivnih po-
godbah, v nekaterih se lahko postopki financirajo iz sredstev, ki so namenjena za 
usposabljanje zaposlenih. Iz teh skladov se v nekaterih sektorjih financirajo izdela-
va portfolia, interni ocenjevalci in svetovanje. Tudi zaradi take ureditve se postopki 
izvajajo v sodelovanju med sektorskimi organizacijami, socialnimi partnerji in akre-
ditiranimi izvajalci EVC. 

Vsaka kvalifikacija ima dosje, v katerem so zapisane zahteve za pridobitev le-te. Za 
kvalifikacijske dosjeje je odgovoren sklad za sodelovanje med poklicnim izobra-
ževanjem in usposabljanjem ter trgom dela. Šole, ki izvajajo programe, morajo 
upoštevati kvalifikacijske dosjeje, na podlagi njih se izvaja tudi karierno svetovanje, 
PUD in ERVARINGSCERTIFICAAT.

Izobraževalne ustanove so od začetka obstoja sistema do leta 2012 izvajale po-
stopke EVC. Po letu 2012 je dal inšpektorat za izobraževanje velik poudarek na za-
gotavljanje kakovosti v postopkih in mnogo šol ni obnovilo akreditacije. Postopki 
se lahko izvedejo ustrezno le, ko lahko izpitne komisije za vsako kvalifikacijo na šoli 
verodostojno priznajo zmanjšan obseg programa ali vpis v program.

Vsaka organizacija, ki je registrirana kot nosilka kodeksa kakovosti EVC, lahko izvaja 
postopke EVC, ki vodijo v pridobitev ERVARINGSCERTIFICAAT. Vpis v register zahte-
va več korakov, v katerih mora organizacija zagotoviti, da bo izvajala postopke v 
skladu s kodeksom kakovosti. Postopki EVC se stalno spremljajo in rezultati sprem-
ljav se vključujejo v izboljšave. 

Organizacije, ki izvajajo EVC, so podvržene rednim pregledom s strani pristojnih 
institucij. 

Šole, ki izvajajo programe poklicnega ali višjega strokovnega izobraževanja, so 
neodvisne pri odločanju, ali bodo ERVARINGSCERTIFICAAT upoštevale.

V zasebnem sektorju se podjetja poslužujejo EVC-ja pri zaposlovanju kadra, ki ne 
izpolnjuje zahtevanih formalnih pogojev ali kadar želijo kader prestaviti na drugo 
delovno mesto ali ugotavljajo pogoje za ohranitev zaposlitve.
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Financiranje, kdo krije stroške

EVC se financira različno, odvisno od konteksta, v katerem se EVC izvaja.

Za zaposlene se postopek plača iz sklada za izobraževanje in razvoj ali pa ga plača 
posameznik sam. Večja podjetja z več kot 500 zaposlenimi, ki so vključila EVC v svoj 
HRM, sama financirajo postopke. Manjša podjetja lahko dobijo sredstva iz sektor-
skih skladov za podporo izobraževanja zaposlenih. Stroški EVC v sektorju znašajo 
med 700 in 1.500 evrov. Del teh stroškov se odbije delodajalcu kot davčne olajšave. 

Brezposelni imajo trenutno možnost dobiti sredstva iz začasnega ukrepa vlade. 
Podjetja, ki načrtujejo odpuščanja, lahko zaposlenim financirajo postopek EVC, in 
sicer se ukrep nanaša na tri skupine; mladi brezposelni brez začetne kvalifikacije 
(brez kvalifikacije na ravni 2), brezposelni in zaposleni, katerih zaposlitev je ogro-
žena. Zadnji dve skupini lahko koristita postopek za kvalifikacije do ravni višjega 
strokovnega izobraževanja. 

Kadar posameznik želi uveljavljati ERVARINGSCERTIFICAAT ali ERVARINGSPROFIEL za 
vpis ali zmanjšanje obveznosti, mora sam plačati postopek EVC, saj se le-ta izvaja 
pred vpisom v program. Ko se vpiše v program, se priznavanje tudi izvede.

Ali obstajajo podatki o koristi za uporabnike in kateri so

V obdobju med letoma 2007 in 2009 je število podeljenih ERVARINGSCERTIFICAAT 
naraslo za 60 %. V letu 2009 je bilo podeljenih 15.700 certifikatov. 

Večina certifikatov je bila podeljena na ravni poklicnih šol in sektorskih kvalifikacij, 
ocenjujejo, da med 80 in 90 %. 

V letu 2010 je število podeljenih certifikatov doseglo najvišjo raven, in sicer 22.300, 
nato pa v letu 2011 padlo na 17.900. 

Porast povpraševanja izvira predvsem iz zanimanja delodajalcev, ukrepov vlade, s 
katerimi je spodbujala povpraševanje, ter zanimanja zaposlenih. 

EVC, ki vodi do ERVARINGSCERTIFICAAT, se lahko uporabi:

 – kot podlaga za nadaljnje neformalno in priložnostno učenje posameznika 

 – na trgu dela za razvoj kariere

 – za pridobitev diplome, če je posameznik izpolnil vse pogoje za kvalifikacijo

 – kot dokument, ki omogoča skrajšanje programa

Medtem ko večina izvajalcev v praksi izvaja le sumativno validacijo, se lahko forma-
tivno vrednotenje uporablja za razvoj kariere in ugotavljanje potreb po usposabljanju 
ter prilagajanje programov usposabljanja glede na ugotovitve postopka vrednotenja.

Vloga informiranja: kdo izvaja

Izvajalci postopkov EVC so obvezani nuditi informacije o možnostih in postopkih 
vsakemu, ki vstopa v postopek. Poleg izvajalcev je informiranje o postopkih EVC 
razdeljeno med ministrstvo za izobraževanje in socialne partnerje, zaposlovalce in 
sindikate, v podjetjih pa na kadrovske službe in t. i. EVC ambasadorje.
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Poleg tega imajo na Nizozemskem še 35 centrov, ki nudijo splošne informacije o 
izobraževanju, trgu dela, kariernem razvoju ter povezovanju izobraževanja in dela. 
Njihova vloga v sistemu EVC je povezovati EVC izvajalce in podjetja z namenom, da 
bi se postopki EVC izvajali kot orodje za karierno orientacijo.

Zagotavljanje kakovosti

Nacionalni kodeks kakovosti EVC je začel veljati leta 2006, po njem se morajo rav-
nati vsi izvajalci in ga redno spremljati.

Ključne ugotovitve v letu 2010 so bile:

 – Kakovost vseh izvajalcev EVC ni ustrezna.

 – Kodeks kakovosti je ustrezen, vendar obstaja vprašanje »lastništva«. Posebej, kdo 
lahko preverja izvajalce postopkov EVC za pridobitev ERVARINGSCERTIFICAAT.

 – Kakovost izvajalcev je zelo različna v izpeljavi ocenjevanja – vrednotenja.

 – Rezultati ocenjevanja (ERVARINGSCERTIFICAAT) se ne prenašajo z lahkoto med 
izvajalci (ni zaupanja v njih).

V letu 2012 so kodeks posodobili predvsem z namenom, da se v njega vključijo tudi 
izvajalci postopkov na ravni sektorjev ali branž. Pomembna sprememba je tudi, da se 
vsak postopek EVC zaključi s standardiziranim EVC poročilom – ERVARINGSCERTIFICAAT 
(potrdilo o izkušnjah). Poročilo vsebuje izjavo o tem, da posameznik lahko (dokumen-
tirano) dokaže kompetence, ki jih poseduje. Vsi akreditirani izvajalci EVC so vpisani v 
enoten register.

Evalvacijo izvajanja kodeksa kakovosti izvaja šolska inšpekcija, ki je v letu 2012 
ugotovila, da kakovost ocenjevanja še vedno ni ustrezna, posebej pisno poročilo o 
ocenjevanju se mora izboljšati. Poudariti je potrebno, da standardi postopkov EVC 
izhajajo iz zahtev poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja. Namreč v for-
malnem izobraževanju se ERVARINGSCERTIFICAAT lahko upošteva ali pa ne, lahko 
prizna osebi kredite ali pa jih ne.

Metode validacije, ki se uporabljajo v sistemu ali sistemih

Postopek je pri vseh izvajalcih isti:

 – informiranje o možnostih

 – odločitev kandidata glede na njegove karierne cilje, za katero kvalifikacijo se 
odloči in ali želi začeti s postopkom EVC

 – izdelava portfolia, ki jo usmerja coach

 – vrednotenje kompetenc – ocenjevanje (komisija)

 – EVC poročilo – opis rezultatov in nasvet za nadaljnji razvoj, ki upošteva kandi-
datove cilje

Posameznik, ki želi predstaviti svoje dosedanje učenje v povezavi s kvalifikacijo, 
izdela portfolio, v katerem skuša prikazati, kako njegovo dosedanje učenje ustreza 
standardom v kvalifikaciji. 
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Po tem se izvede ocenjevanje, v katerem se uporabljajo različne metode – poleg 
portfolia še intervju, opazovanje na delovnem mestu ali druge oblike preverjanja 
znanja. 

Kdo lahko izvaja procese validacije

Izvajalci postopkov EVC prihajajo iz različnih strokovnih skupin. Vsi se udeležijo 
usposabljanja glede na specifično vlogo, ki jo imajo v postopku. 

 – Karierni svetovalci: pomagajo na začetku postopka pri postavljanju kariernih 
ciljev.

 – Ocenjevalci: strokovnjaki, ki ocenjujejo posameznika, kadar se prijavi za suma-
tivno vrednotenje.

 – Svetovalci za portfolio: strokovnjaki, ki pomagajo posamezniku graditi portfolio.

 – Razvijalci, svetovalci: strokovnjaki, ki razvijajo postopke EVC, ki temeljijo na na-
cionalnih standardih.

 – Učitelji, trenerji: strokovnjaki, ki usposabljajo ocenjevalce in svetovalce.

Za vsako od teh nalog so zahtevane strokovne izkušnje iz postopkov EVC. Usposa-
bljanja za tiste, ki delajo v teh postopkih, izvajajo izvajalci EVC, šole ter Kenninscen-
trum EVC. Ne obstajata nacionalni standard ali kvalifikacija s tega področja, ve se 
pa, kateri profili imajo ustrezne kompetence s tega področja. Posebej se razmišlja 
o standardu za ocenjevalce. Za to vlogo so v kodeksu kakovosti predpisane kom-
petence, ki jih morajo le-ti posedovati in jih morajo tudi dokumentirano dokazati. 
Izvajalci EVC lahko zahtevajo svoje metode dokazovanja teh kompetenc pri izboru 
ocenjevalcev.

Povzeto po: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). Europe-
an inventory on validation of non-formal and informal learning 2014: country 
report Netherlands. Ruud Duvekot. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/ 
2014/87070_NL.pdf.

7.5 ZAKONODAJA IN SISTEMSKA UREDITEV   
 NORVEšKE6

ZAKONSKE PODLAGE IN SISTEM

Kako je PNZ urejen z zakoni v državi

Potrjevanje neformalno pridobljenega znanja je na Norveškem možno na vseh 
področjih izobraževanja in usposabljanja. Imajo zakone in predpise, ki se nana-
šajo na posamezno raven izobraževanja in usposabljanja in zagotavljajo splošen 

6 Povzeto po:
european Commission; Cedefop; iCF international (2014). european inventory on validation of non-formal and infor-
mal learning 2014: country report norway. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87071_nO.pdf.

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87070_NL.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87070_NL.pdf
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okvir za potrjevanje predhodnega učenja. Sodelovanje pri potrjevanju je prosto-
voljno, vendar pravni okvir zagotavlja pravice posameznikom, da opravijo posto-
pek potrjevanja.

Čeprav pravni okvir potrjevanja neformalno pridobljenega znanja zajema vse rav-
ni, se njegova uporaba v praksi razlikuje od ene ravni do druge. Najbolj razširjeno 
je potrjevanje na področju srednješolskega izobraževanja in usposabljanja. Določa 
tudi, kdo v katerih primerih krije stroške potrjevanja, ali je to občina, zavod za za-
poslovanje ali posameznik sam.

Potek potrjevanja na Norveškem poteka v štirih fazah in se lahko uporabi na vseh 
ravneh izobraževanja in usposabljanja:

1. Informacije in smernice.

2. Identifikacija in sistematizacija kompetenc.

3. Ocena.

4. Dokumentiranje. 

Odločitev glede načina potrjevanja neformalno pridobljenih znanj je odvisna od 
vsakega izvajalca oziroma ponudnika. 

Za kakšne namene se PNZ uporablja v državi

Glede na končno »dokumentacijo« so možni različni končni izidi, ki so odvisni tudi 
od sektorja in rezultatov procesa potrjevanja.

V primarnih, nižjih in srednjih ravneh (sector) je lahko izid dokument, ki dokazu-
je, da si je posameznik pridobil kvalifikacijo (enakovredno kvalifikacijam, ki si jih 
pridobijo učenci v formalnem izobraževanju; ne dobijo ocene, ampak piše samo 
»odobreno«), ali pa dokument, ki ga pridobijo posamezniki z nedoseženo popolno 
kvalifikacijo in je smatran kot »dokazilo o kompetencah«. 

Na post-sekundarni ravni izobraževanja in usposabljanja (post-secondary vocati-
onal education) je bilo potrjevanje do sedaj po večini uveljavljeno kot podpora k 
vpisu, kar pomeni, da postopek potrjevanja ne vodi nujno v formalni dokument 
oziroma certifikat, ampak bolj k zagotovitvi študijskega mesta (npr. priporočilo). 

V post-sekundarnem lahko kandidatu na podlagi potrjevanja potrdijo opravljen 
predmet oziroma izpit, vendar mu za potrjen predmet ne dajo ocene (kot za for-
malno opravljen izpit pri predmetu). Slednje seveda predstavlja težavo pri končni 
povprečni oceni študija. 

Ali obstaja strategija razvoja in kaj predvideva

Po pregledu zakonov in pravilnikov o potrjevanju predhodno pridobljenega znanja 
so ugotovili, da manjka nek splošen pravilnik oziroma zakon, ki bi urejal to podro-
čje. Na podlagi tega so razvili smernice, ki bi pomagale urediti področje na podro-
čju visokega šolstva in post-sekundarnega izobraževanja. Dodatne smernice so bile 
razvite tudi za področje srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.  
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Potrjevanje je visoko na prednostni listi obravnave, kar je opredeljeno tudi v beli 
knjigi o izobraževalnih strategijah. 

Samo vzpostavljanje postopkov PNZ je različno med okrožji oziroma regijami, ven-
dar se vsi držijo nekih enakih postopkov. Vsako področje si je postavilo svoj sistem 
in vsebino potrjevanja formalno, neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
glede na njihove potrebe. 

Povezava s kvalifikacijskim okvirjem države

Z implementacijo nacionalnega okvirja kvalifikacij (NKR) so začeli leta 2014. Cilj na-
cionalnega okvirja kvalifikacij je povečati mobilnost, podpira bolj fleksibilne poti 
za dosego izobrazbe in vseživljenjsko učenje. Eden od ciljev okvirja je tudi ponuditi 
priložnost razviti nov instrument za vrednotenje znanja, pridobljenega zunaj for-
malnega sistema izobraževanja in usposabljanja. 

Trenutno si samo prek sistema potrjevanja neformalno pridobljenih znanj ni mo-
goče pridobiti nobene kvalifikacije. Na ravni srednješolskega izobraževanja mora 
vsak opraviti zaključne izpite za pridobitev izobrazbe. Kandidati se lahko vključijo 
v formalno izobraževanja na podlagi potrjevanja. V tem primeru morajo biti s po-
močjo dokumentacije ali drugih sredstev sposobni dokazati, da imajo zahtevane 
spretnosti in kompetence za vključitev v izobraževalni program. 

Standardi, ki so podlaga za PNZ

Standardi za potrjevanje predhodno pridobljenih znanj v izobraževalnih sistemih 
so učni izidi, ki so opredeljeni v učnih načrtih. Na ravni post-sekundarnega izo-
braževanja in visokošolskega izobraževanja uporabljajo tudi kredite, za osnovo pa 
imajo vsebino študijskega programa. 

POSTOPKI, IZVAJALCI IN METODE

Institucije in njihove naloge

Vse regionalne šolske oblasti imajo vzpostavljen en ali več centrov za PNZ na rav-
ni srednješolskega izobraževanja, ki se ponavadi nahaja na srednjih šolah. Centri 
zagotavljajo informacije, usmerjajo in nudijo pomoč v postopku PNZ. Centri tudi 
zbirajo podatke o kandidatih, ki so šli skozi postopek potrjevanja, in jih vnašajo v 
nacionalni register ravni (national-level register). Regionalne šolske oblasti so od-
govorne tudi za zagotavljanje odgovornosti. 

Norveška agencija za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (NOKUT) ima sploš-
no odgovornost za kakovost opravljanja post-sekundarnega poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja. 

Visokošolski zavodi imajo vzpostavljene svoje postopke za potrjevanje, ki temeljijo 
na njihovih programih in učnih načrtih. Vsak visokošolski zavod je odgovoren za 
kakovost svojega PNZ. Norveška agencija za kakovost v izobraževanju ima splošen 
pregled in odgovornost za kakovost predpisov v visokošolskem izobraževanju.
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V smislu učenja na delovnem mestu v zasebnem sektorju ima norveški sistem po-
trjevanja namen zagotoviti povezavo med učenjem na delovnem mestu in formal-
nim izobraževanjem. 

Kar zadeva vlogo delodajalcev, je bil med zvezo za norveško trgovino in industrijo 
(NHO) in norveško zvezo sindikatov podpisan sporazum o sodelovanju med leti 
2009 in 2013. VOX (norveška agencija za vseživljenjsko učenje) je kot del projekta 
tudi razvil »mapo kompetenc«, ki jo lahko uporabijo v zasebnem sektorju za opis 
učenja na delovnem mestu, vendar je malo v uporabi. 

Norveška zveza za izobraževanje odraslih (VOFO) je bila vedno vključena v razvoj 
sistema PNZ. Po njihovem mnenju je potrebno še veliko dela na priznavanju zna-
nja, ki si ga odrasli pridobijo zunaj formalnega izobraževanja. Razvili so »osebni 
dokument kompetenc« (PKD), ki služi zapisu učenja kandidatov (formalnega, ne-
formalnega in priložnostnega), vendar je malo v uporabi. 

Tudi ljudske šole (folk school) se zavedajo pomena potrjevanja neformalno prido-
bljenega znanja in zapisa vseh znanj v življenjepis, vendar trenutno ne načrtujejo 
nobenih posebnih orodij ali svetovanj na to temo. 

Financiranje, kdo krije stroške

Pravni okvir potrjevanja neformalno pridobljenega znanja določa, kdo v katerih 
primerih krije stroške potrjevanja, ali je to občina, zavod za zaposlovanje ali posa-
meznik sam.

Namenskih sredstev za potrjevanje predhodno pridobljenega znanja ni, zato tudi 
ni možno dobiti podatkov, koliko finančnih sredstev je temu namenjenih.

Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja je brezplačno za:

 – Ljudi, ki imajo pravico zaključiti svoje formalno izobraževanje (od primarnega 
do srednješolskega).

 – Ljudi, ki niso zmožni delati zaradi posebnih potreb.

 – Ljudi, ki so podpisali sporazum o iskanju zaposlitve z zavodom za zaposlovanje 
in socialo, zato imajo lahko v določenih primerih postopek potrjevanja brezpla-
čen, vendar mora biti v tem primeru zavod mnenja, da jim bo slednje pomaga-
lo do vrnitve na trg dela.Za ostale posameznike je cena potrjevanja odvisna od 
smeri tečaja, šolanja (npr. strošek bo višji na ravni poklicnega izobraževanja, saj 
je potrebno izvesti še praktični del preizkusa).

Posamezniki, ki želijo PNZ na visokošolski ravni, imajo možnost to opraviti zastonj. 
Stroške krije institucija, vendar sredstva razdelijo med kandidate na podlagi do-
seženih študijskih točk. Institucije se temu bolj izogibajo, saj potem dobijo manj 
sredstev za študenta. 

Ali obstajajo podatki o koristi za uporabnike in kateri so

Norveška ni izvedla nobenega projekta oziroma raziskave, ki bi meril učinke in ko-
rist za posameznike, ki se poslužujejo PNZ.
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Število kandidatov, ki se poslužujejo PNZ, se je v zadnjih letih v srednješolskem 
izobraževanju zmanjšalo. Za to obstaja več razlogov, a kot glavnega navajajo velik 
vpis, ko se je ta možnost prvič pojavila (še posebej na področju varovanja zdravja). 
Povečalo se je število kandidatov za potrjevanja v visokem šolstvu (za 23 % v letih 
2012 in 2013). 

Vloga informiranja: kdo izvaja

Za spodbujanje možnosti ter informiranje o pravicah in koristih PNZ so na Norve-
škem odgovorne različne institucije, tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Zbiranje podatkov v zvezi s PNZ izvajajo norveški direktorat za izobraževanje in 
usposabljanje (za nižje in višje sekundarno izobraževanje) in VOX kot tudi univerze 
ter visoke šole (NUCAS). Za post-sekundarno raven podatke zbira »DBT-Fagskole«. 

Ustanovili so tudi nove karierne centre, katerih naloga bo tudi informiranje o mož-
nosti potrjevanja neformalno pridobljenih znanj. Namen je, da se približajo širši 
populaciji odraslih, kot je bilo to do sedaj. 

Informacije v zvezi s priznavanjem so po večini dostopne prek interneta ali lokalnih 
časopisov, programov. Metode, ki se uporabljajo, so različne po okrožjih.  

Zagotavljanje kakovosti

Trenutno (leto 2014) ni posebnega nacionalnega okvirja, ki bi zagotavljal kakovost 
v zvezi s potrjevanjem.

Odgovornost za nadzor izvajanja programov na primarni in sekundarni ravni iz-
obraževanja in usposabljanja ima norveški direktorat za šolstvo in usposabljanje, 
ki spada pod ministrstvo za šolstvo in raziskave. V ta nadzor spada tudi PNZ. Za 
post-sekundarno raven in visokošolsko izobraževanje ni posebnega direktorata, ki 
bi nadziral izvajanje formalnih programov izobraževanja in usposabljanja ter PNZ. 
Za nadzor sistema kakovosti skrbi norveška agencija za zagotavljane kakovosti. 

VOX je agencija, ki pod ministrstvom za šolstvo in raziskave spodbuja in promovira 
dvig kompetenc odraslih. Razvija, analizira in razširja znanje o izobraževanju odra-
slih, vključno z neformalnim in priložnostnim učenjem. Njeni nalogi sta vzdrževanje 
in pregled delovanja PNZ na nacionalni ravni. Razvili so tudi smernice za podporo 
PNZ na ravni post-sekundarnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja z 
namenom, da bo postopek potrjevanja bolj standardiziran in kakovosten. 

Metode validacije, ki se uporabljajo v sistemu ali sistemih

Trenutno (2014) ni nobenega standardiziranega postopka za potrjevanja. Kot že 
omenjeno prej, imajo splošne štiri stopnje poteka potrjevanja: 1. Informacije in smer-
nice; 2. Identifikacija in sistematizacija kompetenc; 3. Ocena in 4. Dokumentiranje.

Metode ocenjevanja variirajo, vendar obstaja splošno načelo, da morajo biti kan-
didati sposobni dokumentirati svoje dosežene kompetence brez opravljanja tra-
dicionalnih testov. Nove smernice poudarjajo, da se mora preverjanje prilagoditi  
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vsakemu posamezniku (nekateri imajo krajše teste, drugi bolj obsežne oziroma 
morajo priložiti dodatno dokumentacijo). Potrebno je omeniti tudi, da nekateri 
kandidati potrebujejo več časa in pomoči pri identifikaciji njihovih kompetenc. 

Splošna metoda pri PNZ je uporaba zbirne mape. Vendar nove smernice pravijo, da 
samo zbirna mapa ni zadosten dokument. Potreben je tudi dialog, saj pisni doku-
ment mogoče ne opiše dovolj dobro, kaj posameznik zna. 

Na ravni nižjega in srednješolskega izobraževanja potrjevanje vključuje ocenjeva-
nje posameznikovih kompetenc v primerjavi z učnimi izidi in nacionalnim učnim 
načrtom. V visokem šolstvu se potrjevanje razlikuje med področji študija. Slednji 
tudi manj uporabljajo zbirno mapo kot osnovo za priznavanje. Kandidati morajo 
ponekod opraviti tudi intervjuje za boljši vpogled v njihovo znanje. 

Kdo lahko izvaja procese validacije

Na ravni srednjega strokovnega izobraževanja postopke preverjanja vodijo okraj-
ne uprave (county administration), ki ocenijo, ali so kompetence kandidatov ena-
kovredne učnim izidom v formalnem učnem načrtu. 

Profil ocenjevalcev oziroma potrjevalcev neformalno pridobljenega znanja je odvi-
sen od konteksta, v katerem je postopek izveden. Ocenjevalci na regionalnih oce-
njevalnih centrih imajo ponavadi ustrezno izobrazbo ali stroko. Lahko so učitelji 
določene stroke ali kvalificirani delavci, ki imajo zelo dobro znanje o stroki in znanja 
o učnih izidih, ki jih potrjujejo. Na nacionalni ravni ni nobenih posebnih zahtev, 
kdo lahko opravlja potrjevanja. Pomembno je, da dobro poznajo svoje področje in 
vsebino učnih načrtov področja, ki ga ocenjujejo. Vloge za potrjevanje na podlagi 
delovnih izkušenj obravnavajo, v imenu regionalnih organov za izobraževanje, lo-
kalni organi za poklicno usposabljanje (county vocational training board). Vsako 
področje ima svoj organ, ki predlaga predstavnike sindikatov in socialnih partner-
jev, ki sodelujejo pri potrjevanju. 

V visokem šolstvu ima vsaka univerza/fakulteta svoj odbor, ki oceni vloge kandi-
datov. Odbor je sestavljen iz akademikov in administrativnega osebja na različnih 
oddelkih. V bistvu je na tej ravni zelo težko določiti, kaj točno splošna praksa je, ker 
ni točno določenega postopka in pravil. 

Vsako okrožje oziroma regija tudi sama skrbi za usposabljanje svojih ocenjevalcev. 
Po tem ko zaključijo svoje usposabljanje, so vpisani v register regionalnega ocenje-
valnega centra. Glede usposabljanja ocenjevalcev na visokošolski ravni ni nobenih 
podatkov, vendar se domneva, da vsaka univerza/fakulteta nudi dodatna usposa-
bljanja za PNZ. 



8
PREDLOGI STROKOVNIH REšITEV  
NA PODROČJU VREDNOTENJA 
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA  
ZNANJA
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Sistem priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc naj bi 
izhajal iz potreb in strategije države na področju doseganja minimalne ravni do-
seženih kvalifikacij med odraslo populacijo. Zato bi morali na ravni države najprej 
doseči konsenz o temeljnih namenih priznavanja neformalnega znanja in glede na 
to uskladiti ukrepe, kako doseči zastavljene cilje.  

Za glavne dejavnike, ki v Sloveniji ovirajo povezovanje neformalnega in formal-
nega izobraževanja prek vrednotenja in priznavanja rezultatov neformalnega in 
priložnostnega učenja so v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slove-
niji(2011) navedeni: 

 – visoka stopnja nezaupanja večine ključnih akterjev od posameznikov do orga-
nizacij,  

 – nerešeno vprašanje umestitve procesov vrednotenja in priznavanja v odnosu 
do formalnega izobraževanja, 

 – bojazen, da bo priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v drugih okoljih, razvre-
dnotilo izobrazbo in šolsko okolje kot izobraževalno okolje, mu odvzelo njegov 
primat, 

 – vpliv na položaj samih izobraževalnih ustanov,

 – ni definiranih načinov izmenjave informacij in prenosa znanja med sodelujoči-
mi institucijami,

 – nedorečen odnos ključnih akterjev do tega področja. 

Priznavanje je bolj uveljavljeno pri programih, ki ne dajejo stopnje formalne izo-
brazbe, v sistemu pridobivanja formalne izobrazbe pa kljub temu, da ni zakonskih 
omejitev (vendar tudi ni spodbud), le počasi prihaja do razvoja orodij in vzpostav-
ljanja procesov, ki bi to omogočali. Odprto ostaja tudi vprašanje transparentnosti 
kvalifikacij, pridobljenih izven tradicionalnih izobraževalnih okolij. 

Pri razvojnem delu v okviru različnih aktivnosti in projektov na področju priznava-
nja neformalno pridobljenega znanja na področju poklicnega in strokovnega izo-
braževanja so bila s strani različnih deležnikov izpostavljena vprašanja in dileme, ki 
bi jim bilo, tudi ob upoštevanju evropskih priporočil, potrebno posvetiti pozornost 
pri nadaljnji izgradnji sistema. Pomembno je, da se najprej opravi razmislek in 
sprejeme odločitev o nekaterih konceptualnih vprašanjih, in sicer o temeljnih 
namenih priznavanja, o mehanizmih in postopkih, ki bodo zagotavljali kakovost 
priznavanja, standardih, ki so podlaga za vrednotenje, povezavi s SOK-om, prizna-
vanju v odnosu do formalnega šolskega sistema in do trga dela, ter o usposoblje-
nosti strokovnih delavcev.
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8.1 PREDLOGI ZA PRIZNAVANJE V FORMALNEM  
 IZOBRAŽEVANJU

PREDLOGI ZA OSNOVNO šOLO ZA ODRASLE

Andragoški center Slovenije in Zavod RS za šolstvo sta v letih 2011 in 2012 izpeljala 
evalvacijo izvajanja osnovne šole za odrasle7. V priporočilih za sistemsko umeščanje 
in izvajanje programa OŠO v nacionalnih razvojnih dokumentih, so zapisana tudi pri-
poročila, ki opredeljujejo vključitev postopkov ugotavljanja in priznavanja že prido-
bljenega znanja odraslih ob vključevanju v osnovno šolo za odrasle in ob izvajanju 
izobraževalnega procesa. (ACS, ZRSŠ, 20128) Tako je med drugim zapisano, … »Za od-
rasle, ki nimajo končane osnovne šole, se opredeli dva cilja, ki se med seboj razlikujeta 
glede na starost udeležencev. V prvo starostno skupino so uvrščeni odrasli, stari med 
15 in 44 let, v drugo pa odrasli med 45. in 64. letom starosti. Za prvo skupino se pred-
nostno zagotovi vključitev v prenovljeni program osnovne šole za odrasle, za drugo 
pa se zagotovijo možnosti za doseganje enakovrednega standarda znanj. Pri tem se 
zagotovi tudi odprtost in prehodnost v izobraževalnem sistemu. Obema skupinama 
se za doseganje standarda znanja na ravni osnovne šole omogočijo različne poti (sa-
moizobraževanje, izpitni sistem, e-izobraževanje, ugotavljanje in potrjevanje znanja, 
pridobivanje in priznavanje znanja po delih v različnih javnoveljavnih programih (npr. 
prek UŽU, SIMO ipd.) (ReNPIO 2012-2013, predlog).« (ACS, ZRSŠ, 2012, str. 28).

Eno od priporočil za posodabljanje programa OŠO je tudi, da »bi bilo potrebno 
vpeljati postopke za priznavanje že pridobljenega znanja, ki izhaja iz življenjskih 
izkušenj ali/in neformalno pridobljenega znanja. Vpeljati bi bilo potrebno tudi do-
datna – javna potrdila, s katerimi udeleženci, ki sicer niso dosegli standardov zna-
nja OŠO, vendarle lahko izkažejo znanje in usposobljenost, ki so si ju v programu 
pridobili. To je še posebej pomembno pri aktivnih in starejših odraslih, ki morda 
šolanja ne bodo nadaljevali.« (ACS, ZRSŠ, 2012, str. 29-30)

Te predloge bi bilo potrebno vključiti tudi v Zakon o osnovni šoli ali v nov zakon o 
izobraževanju odraslih, v kolikor bo ta urejal tudi osnovno šolo za odrasle.

V publikaciji Osnovna šola za odrasle, Podoba in poslanstvo, ki je izšla v letu 2016, 
je zgoraj zapisano povzeto tudi z naslednjimi besedami: »Bolj kot kdaj prej tudi ver-
jamemo, da bo poleg prenove programa OŠO treba sprožiti tudi nujno potrebne 
spremembe v sistemu izobraževanja odraslih. Predvsem mislimo na odstranjevanje 
sistemskih in dispozicijskih ovir, ki odraslim otežujejo in preprečujejo, da bi uspeš-
no končali osnovnošolsko izobraževanje. Tudi za odrasle brez kakršnekoli formalne 
izobrazbe je treba vzpostaviti možnosti za vrednotenje in priznavanje neformalno 

7 namen evalvacije je bil presoditi: kurikularno in konceptualno ustreznost programa OŠO, sistemske in izvedbene 
pogoje izvajanja programa, razloge za nizko vključenost in nizko uspešnost odraslih v programu OŠO, socialne in 
demografske značilnosti odraslih vključenih v program OŠO, motive in ovire za vključevanje odraslih v OŠO, uspeš-
nost pri posameznih predmetih, trajanje vključenosti in uspešnost, prehodnost v nadaljnje izobraževanje in trg dela. 
(aCs, ZRsŠ, 2012, str.37)

8 Rezultati evalvacije osnovne šole za odrasle so objavljeni tudi v publikaciji Osnovna šola za odrasle, Podoba in pos-
lanstvo, 2016, http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf )
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pridobljenih znanj v okviru pridobivanja formalne izobrazbe. Prav tako mislimo, 
da bo treba razvijati nove in bolj prilagodljive izobraževalne programe za odrasle 
brez formalne izobrazbe, ki bodo bolj upoštevali potrebe, interese in predznanje 
odraslih udeležencev.« (ACS, 2016, str. 10)

H konkretni izvedbi predlaganih priporočil za vpeljavo postopkov za priznavanje 
že pridobljenega znanja, ki izhaja iz življenjskih izkušenj ali/in neformalno pridob-
ljenega znanja odraslih, ki se vključujejo v osnovno šolo za odrasle, se v letu 2016 
še ni pristopilo.

PREDLOGI ZA SREDNJE POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE

Cilj priznavanja neformalnega znanja na področju srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja (dijaki in odrasli) bi 
moral biti razvoj sistema, ki bo posamezniku dal priložnost, da uveljavi svoja znanja 
in spretnosti, pridobljena v delovnem procesu in življenju, tako da jih izvajalska 
institucija sistematično in pregledno prizna in tako olajša vstop posameznikov v 
sistem izobraževanja. 

Postopke priznavanja v formalnem izobraževalnem sistemu, predvsem na ravni 
srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, bi bilo potrebno 
natančneje opredeliti tudi s pravno podlago, ki bi odstranila ovire, zaradi katerih 
se trenutno postopki ne izvajajo uspešno (npr.: zapis ocene v spričevalu tudi pri 
priznanih enotah, izračun povprečnega uspeha itd.). 

Ob prenovi Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja je potrebno posebno pozornost nameniti tudi natančnejši opredelitvi 
postopka priznavanja predhodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc 
odraslih (pridobljenih tako v formalnem izobraževanju kot v neformalnem in prilo-
žnostnem učenju).

Priznavanje neformalno pridobljenih znanj na področju srednjega poklicnega in 
srednjega strokovnega izobraževanja je med letoma 2007 in 2010 teklo v skladu z 
določili Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 
Oblikovane so bile konkretne rešitve pri implementaciji priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja v formalnem sistemu, ki so prispevale h kakovostni izved-
bi postopkov. Po spremembi pravilnika leta 2010, ko so bile izločene opredelitve, 
vezane na postopek PNZ, je ta postal stvar izbire posamezne šole ali celo posame-
znega strokovnega delavca v šoli. Izjema je višje strokovno izobraževanje, kjer je 
postopek natančno opredeljen s pravilnikom in Skupnimi smernicami in standardi 
v višjem strokovnem izobraževanju.

Kakovost postopka vrednotenje je odvisna tudi od uporabljene metodologije vred-
notenja znanja. Izbrana metoda ali kombinacija metod naj bi omogočala čim bolj 
celovito in zanesljivo oceno rezultatov učenja posameznika. Potrebno bi bilo raz-
misliti, kako bi lahko bolj celovito pristopili k priznavanju rezultatov učenja.
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8.2 PREDLOGI ZA PRIZNAVANJE NEFORMALNO  
 PRIDOBLJENIH ZNANJ – KONCEPTUALNA   
 VPRAšANJA

1.  STRATEGIJA IN NAMEN PRIZNAVANJA NEFORMALNO   
 PRIDOBLJENIH ZNANJ

Sistem priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc naj bi 
izhajal iz potreb in strategije države na tem področju. Zato bi morali na ravni države 
najprej doseči konsenz o temeljnih namenih priznavanja neformalnega znanja, inte-
griranosti le tega v SOK in glede na to uskladiti ukrepe, kako doseči zastavljene cilje. 

Pri dograjevanju sistema vrednotenja na nacionalnem nivoju se moramo odločiti: 

 – ali želimo, da postopek priznavanja vodi k podelitvi javno veljavne listine oziroma 
omogoča hitrejše dokončanje programa, ki vodi h kvalifikaciji, ki je vključena v SOK;

 – ali želimo posameznikom (v smislu koncepta vseživljenjskega učenja, sporočila 
Evropskega programa za izobraževanje odraslih, EK 2012 in dokumenta Poti iz-
popolnjevanja: nove priložnosti za odrasle, EK 2016) omogočiti tudi vrednotenje 
posameznih znanj, spretnosti in kompetenc, ki so potrebne na trgu dela ter za 
vključevanje v procese vseživljenjskega učenja za različne namene; tu je glavni po-
udarek na dokumentiranju rezultatov predhodnega učenja, ki sicer lahko vodi v 
certificiranje, a to ni prvotni namen.

2. PREDLOGI ZA PODROČJE PRIZNAVANJA     
 NEFORMALNEGA UČENJA ODRASLIH

Vrednotenje neformalnega učenja, po Priporočilih Sveta o potrjevanju neformal-
nega učenja, vključuje 4 faze:

1. opredelitev učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z neformalnim in pri-
ložnostnim učenjem;

2. dokumentiranje učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z neformalnim in 
priložnostnim učenjem;

3. ocenjevanje učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z neformalnim in pri-
ložnostnim učenjem;

4. certificiranje rezultatov ocene učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z ne-
formalnim in priložnostnim učenjem, v obliki kvalifikacije, ali kreditnih točk, ki so 
podlaga za kvalifikacijo, ali na drug način, ki se zdi ustrezen.

Predloga strokovnih inštitucij se ujemata v prvi in drugi fazi. Razhajanja so v 
tretji fazi, kjer Andragoški center Slovenije predlaga, da lahko svetovalec v po-
stopku vrednotenja neformalnega učenja opravi tudi fazo ocenjevanja. Center 
RS za poklicno izobraževanje pa je mnenja, da je tretja faza namenjena formal-
nemu ocenjevanju in se izvaja na verificiranih institucijah ter se zaključi s prido-
bitvijo kvalifikacije ali vodi k pridobitvi kvalifikacije. 
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Predlog Andragoškega centra Slovenije

V Sloveniji se v zadnjih letih na področju izobraževanja odraslih razvija in uveljavlja 
tudi širši namen vrednotenja, katerega temeljna cilja sta evidentirati in opisati zna-
nje, izkušnje (kompetence) posameznika, da bi se zagotovili večja fleksibilnost na 
trgu dela, osebna rast posameznika ter spodbudilo razvijanje temeljnih zmožnosti.

Tovrsten namen vrednotenja je primerljiv s francoskim »bilan de competence« 
(»skills audit«), saj gre predvsem za možnosti posameznika, da v okviru postopka 
ugotovi svoje kompetence, jih dokumentira in o njih pridobi ustrezno povratno in-
formacijo. Pridobljena povratna informacija lahko služi posamezniku za načrtova-
nje njegove nadaljnje življenjske, izobraževalne ali karierne poti, služi pa lahko tudi 
delodajalcu, izobraževalni ustanovi in tudi drugim zainteresiranim uporabnikom. 
Zato je smotrno razmisliti o vzpostavitvi nacionalnega sistema, ki vključuje vse tri 
namene vrednotenja in priznavanja že pridobljenega znanja, spretnosti in kom-
petenc posameznikov (po Strokovnih podlagah za sistemsko urejanje vrednotenja 
in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju 
odraslih, 2011).

Uspeh sistema vrednotenja ni odvisen le od odločitve o namenih vrednotenja, ki 
naj bi jih z njim dosegali, odvisen je tudi od odločitve o tem, kako je izpeljan proces 
glede na določen namen. Postopek mora biti tako za izvajalca kot za kandidata 
transparenten, usmerjen na potrebe tistih, ki se vanj vključujejo. Proces vredno-
tenja poteka po vnaprej določenih postopkih, po priporočilih Evropske komisije 
(2012) in CEDEFOP-a (2015) pa le-ta vključuje štiri faze: ugotavljanje, dokumen-
tiranje, ocenjevanje in certificiranje. Ker mora biti postopek vrednotenja usklajen 
predvsem glede na temeljni namen, je potrebno, predvsem v primeru postopkov 
vrednotenja za doseganje tretjega namena, doseči dogovor o tem, do katere faze 
izvajalci izpeljujejo postopek. Je to le do faze dokumentiranja ali pa se opravi tudi 
analiza pridobljenih podatkov o posameznikovih znanjih in kompetencah, na kate-
ri temelji tudi ustrezna povratna informacija, ki predstavlja podlago za oblikovanje 
akcijskega načrta za posameznika. V okviru projekta ESS Strokovna podpora infor-
mativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 
2016–2021 na ACS izvajalce vodimo, da postopek poteka do vključno tretje faze, 
za nadaljnje delo na tem področju pa je potrebno dogovor o tem sprejeti tudi na 
nacionalni ravni. 

Cilj vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih v izo-
braževanju odraslih bi torej moral biti razvoj sistema, ki bi odraslemu dal priložnost, 
da uveljavi svoja znanja in spretnosti, pridobljena v delovnem procesu in življenju 
tako, da jih izvajalska institucija skupaj z odraslim (kandidatom) sistematično in 
pregledno dokumentira in ovrednoti. ACS predlaga, da se za vodenje teh procesov 
pripravi skupna nacionalna strokovna priporočila, ki naj jih potrdi tudi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. V skladu s priporočili naj se pripravi tudi nacio-
nalno usklajen predlog usposabljanj strokovnih delavcev, ki bodo vodili te procese.  

ACS predlaga, da se vse te opisane aktivnosti še naprej razvijajo in izpeljujejo tudi 
v javni mreži izobraževalnih organizacij za odrasle.
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Mnenje Centra RS za poklicno izobraževanje

Vrednotenje neformalnega učenja odraslih (vseh ciljnih skupin, tudi mladina ter 
brezposelni, ne glede na nosilno institucijo, ki izvaja projekt), katerega temeljna 
cilja sta evidentirati in opisati znanje, izkušnje (kompetence) posameznika, da bi se 
zagotovili večja fleksibilnost na trgu dela, osebna rast posameznika ter spodbudi-
lo razvijanje temeljnih zmožnosti, je ustrezen odgovor na izzive, ki jih postavljajo 
pred družbo različne raziskave o doseganju ključnih kompetenc odraslih v Sloveni-
ji. Postopki, ki omogočajo posamezniku (tudi brez formalne izobrazbe), da se zave 
svojih kompetenc, jih dokumentira in o njih pridobi ustrezno povratno informacijo, 
ki mu lahko služi za načrtovanje njegove nadaljnje življenjske, izobraževalne ali ka-
rierne poti, služi pa lahko tudi delodajalcu, izobraževalni ustanovi in tudi drugim 
zainteresiranim uporabnikom, morajo biti javno dostopni, z enotnimi kriteriji za-
gotavljanja kakovosti, ki se lahko izvajajo na različnih institucijah za različne ciljne 
skupine.

Povratne informacije, ki naj bi izhajale iz teh postopkov, so lahko: popis poklicne 
kariere, ocena trenutne situacije in razmislek o možnostih za razvoj, priprava doku-
mentacije za napredovanje v službi, izboljšanje samo-zavedanja in izdelava lastne-
ga poklicnega projekta, raziskovanje želja po spremembi službe ali ustvarjanju 
svojega posla in oblikovanje akcijskega načrta, oblikovanje načrta za pridobitev 
kvalifikacije.

Povratne informacije, ki nastajajo v postopkih popisa kompetenc v različnih orga-
nizacijah (šole, GZS, ZRSZ, podjetja, Nefiks, ŠOS, ISIO središča), vključujejo prvo in 
drugo fazo procesa vrednotenja. Ocenjevanje izkušenj posameznika, ki jih dokazu-
je neposredno s preverjanjem ali posredno z osebno zbirno mapo, naj vodi v prido-
bitev formalne kvalifikacije, torej se izvaja po standardih in postopkih, ki jih določa 
zakonodaja, ter v ustanovah, ki so v državi za to posebej pooblaščene. 

CPI predlaga, da se identificiranje in dokumentiranje izvaja v vseh institucijah, ki to 
izvajajo, ob vzpostavitvi standardov kakovosti na nacionalni ravni. Ocenjevanje in 
priznavanje pa naj se izvajata v institucijah, ki so pristojne za podeljevanje formal-
nih kvalifikacij.

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI SISTEMA VREDNOTENJA  
 NEFORMALNEGA UČENJA

Pri dograjevanju sistema vrednotenja v Sloveniji je potrebno razmisliti tudi o obli-
kovanju celovitega sistema presojanja in razvijanja kakovosti. Ta naj zajema posto-
pek vrednotenja, ki naj bo opredeljen tako, da temelji na aktivni vlogi posameznika 
ves čas procesa, mu omogoča vstop in izstop v katerikoli fazi, predvsem pa naj bo 
postopek tak, da pobuda za njegov začetek temelji na odločitvi posameznika, ki 
želi, da njegove kompetence postanejo vidne. Kakovost postopka vrednotenja je 
odvisna tudi od uporabljenih metod in orodij v postopku, ki naj bi bila zanesljiva, 
objektivna in veljavna. Orodja in metode naj temeljijo na kombinaciji refleksije in 
samoevalvacije posameznika ter evalvacije njegovih kompetenc s strani strokov-
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njaka, ki postopke izpeljuje. Celovit sistem presojanja in razvijanja kakovosti vklju-
čuje tudi skrb za strokovno usposobljenost izvajalcev postopkov, in sicer: sveto-
valcev in ocenjevalcev, pri čemer je potrebno izhajati predvsem iz kompleksnosti 
postopka in različnosti potreb kandidatov. 

Predlog 

1. Vzpostavitev nacionalne koordinacije ključnih inštitucij na področju vred-
notenja neformalnega učenja.

2. Za zagotavljanje kakovosti na nacionalni ravni naj se postavijo enotni kri-
teriji, ki jih sprejme nacionalna koordinacija. Spremljanje kakovosti in po-
ročanje nacionalni koordinaciji pa je odgovornost posameznih mrež.

Pomembno je izpostaviti, da je potrebno pri razvoju programov usposabljanja 
upoštevati potrebe različnih strokovnih delavcev z različnimi vlogami v okviru po-
stopkov vrednotenja: npr. strokovni delavci zavodov za zaposlovanje, informatorji, 
svetovalci, ipd. 

Predlog

Pripravi se nabor osnovnih kompetenc strokovnih delavcev v postopku vred-
notenja in nabor specifičnih kompetenc strokovnih delavcev v posamezni 
mreži. Nabor kompetenc je osnova za pripravo programov usposabljanja po 
posameznih mrežah.



PRiLOGa 1: Popis sistema

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in pridobitev formalne poklicne kvalifikacije – sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

SISTEM SVETOVANJE IDENTIFICIRANJE DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJE PRIZNAVANJE ZAKONSKA PODLAGA

Svetovanje poteka v vseh fazah proc-
esa in tudi po zaključenem postopku 
vrednotenja (in priznavanja).

Ugotavljanje učnih izidov, pridoblje- 
nih v neformalnem izobraževanju in 
priložnostnem učenju.

Dokumentiranje posameznikovih 
učnih izidov, pridobljenih v neformal-
nem izobraževanju in priložnostnem 
učenju.

Ocena/presoja posameznikovih učnih 
izidov, pridobljenih v neformalnem 
izobraževanju in priložnostnem 
učenju.

Certificiranje rezultatov ocenjevanja 
posameznikovih učnih izidov, prido-
bljenih v neformalnem izobraževanju 
in priložnostnem učenju, v obliki 
kvalifikacije, kreditov, ki vodijo do 
kvalifikacije in/ali druge oblike.

NPK Svetovanje opravljajo usposobljeni 
verificirani svetovalci za NPK pri 
izvajalcih postopkov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. 
Svetovalci opravijo obvezno uspo-
sabljanje, ki ga izvaja Center RS za 
poklicno izobraževanje (CPI).

Identificiranje posameznikovih znanj 
in spretnosti poteka preko informira-
nja in svetovanja, ki ga izvajajo za to 
posebej usposobljeni svetovalci. 

Dokumentiranje posameznikovih 
znanj in spretnosti poteka z zbiranjem 
dokazil v osebni zbirni mapi.

Ocenjevanje vodi 3-članska komisija, 
ki jo imenuje Državni izpitni center 
RS (RIC). Ocenjevanje v sistemu NPK 
se izvaja v dveh fazah, in sicer: na 
podlagi potrjevanja dokazil, ki jih je 
kandidat predložil v osebni zbirni 
mapi in na podlagi neposrednega 
preverjanja kandidata. V praksi se 
najpogosteje uporablja kombinacija 
obeh načinov.

V postopku priznavanja 3-članska 
komisija, ki jo imenuje RIC, kandidatu 
uradno prizna znanja, spretnos-
ti in kompetence pridobljene z 
neformalnim učenjem, nato se izda 
javna listina – certifikat o Nacionalni 
poklicni kvalifikaciji. 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacijah (Uradni list RS, št. 1/07,

Pravilnik o načinu in postopku 
preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, 
št. 67/15).

Vrednotenje neformalnega učenja v formalnem izobraževanju

SISTEM SVETOVANJE IDENTIFICIRANJE DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJE PRIZNAVANJE ZAKONSKA PODLAGA

Osnovna šola Svetovanje opravljajo svetovalne 
službe v okviru institucij, ki so verifi-
cirane za izvajanje izobraževalnega 
programa.

Identifikacija posameznikovih znanj se 
izvede na podlagi predloženih dokazil 
o pridobljenem znanju zunaj rednega 
šolskega sistema. V primeru vključitve 
v izobraževanje odraslih preko Zavoda 
RS za zaposlovanje mora kandidat 
predložiti izpolnjen in potrjen obrazec 
IZO-1, izdela se mu zaposlitveni načrt. 
Na instituciji, kjer se izvaja izobraževal-
ni program, se kandidatu izdela osebni 
izobraževalni načrt.

Kandidat mora predložiti vsa ustrezna 
dokazila, na podlagi katerih se mu 
prizna predmet ali del predmeta, če 
ustreza standardom OŠ za odrasle.

 Zakon o osnovni šoli (93. člen)  
(Ur. list RS, št. 81/06, 2006,

Izobraževalni program OŠ za odrasle.

Srednja šola:  
srednje poklicne  
in strokovne šole

Svetovanje opravljajo svetovalne 
službe v okviru institucij, ki so verifi-
cirane za izvajanje izobraževalnega 
programa.

Identificiranje poteka preko vloge za 
priznavanje, v kateri kandidat predsta-
vi, katera formalna in neformalna zna-
nja želi imeti priznana pred vpisom v 
program. Svetovalec primerja vsebino 
vloge s kurikulom. 

Vloga vsebuje: dokazila o izpopolnje-
vanju, certifikate o poklicnih kvalifika-
cijah (NPK), dokazila o pridobljenem 
znanju ali opravljenih obveznostih po 
delih izobraževalnega procesa (ena ali 
več kompetenc strokovnih vsebinskih 
sklopov ali strokovnih modulov), 
potrdila delodajalcev o usposabljanju 
z delom ipd. 

Ocenjevanje vodi komisija, ki jo 
imenuje ravnatelj. Preverjanje znanja 
poteka s pisnim izpitom ali na drug 
način. 

Priznavanje vodi komisija za priznava-
nje neformalno pridobljenega znanja, 
ki jo imenuje ravnatelj. Komisija izdela 
zapisnik o priznavanju, iz katerega 
je razvidno. katere vsebine iz kuri-
kula so priznane. Na podlagi tega se 
lahko oprosti obiskovanje priznanih 
modulov ali predmetov ali PUD-a. Na 
podlagi tega se izdela osebni izobra-
ževalni načrt.

Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006,  
27. 7. 2006),

Šolska pravila (samo nekatere šole, le 
za poklicne in strokovne šole), 

Pravilnik o ocenjevanju znanja v 
poklicnem in srednjem strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS,  
št. 79/06) – ni zadostno,

Pravilnik o ocenjevanju znanja v sre-
dnjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010),

Navodila o prilagajanju izrednega po-
klicnega in strokovnega izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 8/08, 2008).
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SISTEM SVETOVANJE IDENTIFICIRANJE DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJE PRIZNAVANJE ZAKONSKA PODLAGA

Srednja šola:  
gimnazije

Svetovanje opravljajo svetovalne 
službe v okviru institucij, ki so verifi-
cirane za izvajanje izobraževalnega 
programa.

 Učiteljski zbor šole lahko dijaku 
omogoči, da v krajšem času, kot je 
določeno z izobraževalnim progra-
mom, z izpiti opravi obveznosti iz 
izobraževalnega programa. Dijak na 
podlagi določila učiteljskega zbora 
predhodno z izpitom dokaže ustrez-
nost znanja, spretnosti in kompetenc, 
ne glede na način in obliko učenja.

 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS,  
št. 1/2007),

Pravilnik o ocenjevanju znanja v sre-
dnjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010).    

Višješolski strokovni 
program

Svetovanje opravlja strokovni 
svetovalec za študijske in študentske 
zadeve. 

Identificiranje poteka preko vloge za 
priznavanje predhodno pridobljene-
ga znanja, ki vsebuje:

 −  potrdila in druge listine izvajalcev 
izobraževalnih programov, ki niso 
sprejeti po postopku, ki ga določa 
zakon za javno veljavne izobraže-
valne programe;

 − potrdila podjetja o praktičnem 
usposabljanju z delom in sodelo-
vanje pri izvedbi projektov;

 − predloženi izdelki, objave in druga 
avtorska dela, ki so nastala v 
neformalnem izobraževanju;

 − mapo učnih dosežkov; 

 − javno listino ali potrdilo o opra-
vljenih študijskih obveznostih, 
študijski program, ki ga je študent 
obiskoval, listine o uspešno opra-
vljenem izobraževanju.

Dokumentiranje zajema potrdila in 
druge listine izvajalcev izobraževalnih 
programov, ki niso sprejeti po postop-
ku, ki ga določa zakon za javno veljav-
ne izobraževalne programe; potrdila 
podjetja o praktičnem usposabljanju 
z delom in sodelovanje pri izvedbi 
projektov; predloženi izdelki, objave 
in druga avtorska dela, ki so nastala v 
neformalnem izobraževanju.

Ocenjevanje vodi študijska komisija 
višje strokovne šole, ki v skladu s pra-
vilnikom določi podrobnejša merila za 
postopek priznavanja predhodno pri-
dobljenega znanja. Preverjanje znanja 
lahko poteka na naslednje načine:

 − z intervjujem,

 − z zagovorom v ta namen priprav-
ljene seminarske naloge,

 − z zagovorom v ta namen priprav-
ljenega projekta, z demonstracijo, 
nastopom, simulacijo, igro vlog 
itd.

 − z ustnim ali pisnim izpitom; v tem 
primeru je preverjanje znanja 
potrebno izvesti na način, kot ga 
določa izobraževalni program.

Kandidat prejme sklep o priznavanju. 
Pridobljena znanja se upoštevajo med 
pogoji za vpis ali pri priznanju dela 
študijskih obveznosti v študijskem 
programu, v katerega se vpisujejo. 
Priznava se:

 − znanje, pridobljeno v formalnih 
izobraževalnih programih,

 − znanje, pridobljeno v neformal-
nih programih izobraževanja oz. 
usposabljanja,

 − znanje pridobljeno z delom, 
samoizobraževanjem ali priložno-
stnim učenjem.

Zakon o višjem strokovnem izobra-
ževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 
100/2013),

Pravilnik o priznavanju predhod-
no pridobljenega znanja v višjem 
strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, 
št. 20/2010),

Skupne smernice in standardi v po-
stopkih priznavanja predhodno prido-
bljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju (julij 2010).

Visokošolski program Svetovanje poteka v okviru kariernih 
centrov.

Identificiranje poteka preko vloge za 
priznavanje predhodno pridobljene-
ga znanja, ki vsebuje:

 − potrdila in druge listine izvajalcev 
izobraževalnih programov, ki niso 
sprejeti po postopku, ki ga določa 
zakon za javno veljavne izobraže-
valne programe;

 − potrdila podjetja o praktičnem 
usposabljanju z delom in sodelo-
vanjem pri izvedbi projektov;

 − predloženi izdelki, objave in 
druga avtorska dela, ki so nastala 
v neformalnem izobraževanju;. 
mapo učnih dosežkov, javno 
listino ali potrdilo o opravljenih 
študijskih obveznostih, študijski 
program, ki ga je študent obisko-
val, listine o uspešno opravljenem 
izobraževanju.

Dokumentiranje zajema potrdila in 
druge listine izvajalcev izobraževalnih 
programov, ki niso sprejeti po postop-
ku, ki ga določa zakon za javno veljav-
ne izobraževalne programe; potrdila 
podjetja o praktičnem usposabljanju 
z delom in sodelovanjem pri izvedbi 
projektov; predloženi izdelki, objave 
in druga avtorska dela, ki so nastala v 
neformalnem izobraževanju.

Ocenjevanje vodi študijska komisija. V postopku priznavanja se upošteva 
Pravilnik Univerze. Vsaka članica 
univerze pa lahko v skladu z veljavnim 
pravilnikom Univerze in statutom 
uredi svoj pravilnik, kjer so navedene 
posebnosti ugotavljanja, preverjanja 
in priznavanja znanj ter merila za 
priznavanje znanj in spretnosti. Kandi-
datu se lahko prizna ali del obveznosti 
predmeta ali predmet v celoti in se 
ovrednoti s kreditnimi točkami.

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 32/12,

Merila za priznavanje znanja in 
spretnosti, pridobljenih pred vpisom 
v program,

Pravilnik o postopku in merilih za 
priznavanje neformalno pridobljene-
ga znanja in spretnosti.
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Vrednotenje in priznavanje tujega izobraževanja in poklicnih kvalifikacij

SISTEM SVETOVANJE IDENTIFICIRANJE DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJE PRIZNAVANJE ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o vrednotenju in 
priznavanju izobraže-
vanja in center ENIC-
NARIC (2012)

Svetovanje poteka v centru ENIC-
NARIC.

Identifikacijo opravlja center ENIC- 
NARIC ter pristojno ministrstvo.

Kandidat na posebnem obrazcu poda 
vlogo in predloži zahtevano doku-
mentacijo (listina o izobraževanju: 
spričevalo, diploma ali druga listina, ki 
izkazuje dokončano izobraževanje).

Ocenjevanje vodita pristojno ministr-
stvo in center ENIC-NARIC.

Priznavanje poteka v obliki primerjave 
tuje listine s slovenskim izobraževal-
nim sistemom. Mnenje podajo center 
ENIC-NARIC, pristojno ministrstvo in 
delodajalec.

Zakon o vrednotenju in priznavanju 
izobraževanja - ZVPI (Ur. l. RS št. 
87/2011 in 97/2011) 

Vrednotenje znanja 
oseb z mednarodno 
zaščito z namenom na-
daljnjega vključevanja 
v izobraževanje 

Svetovanje poteka v okviru Zavoda 
za šolstvo ter Državnega izpitnega 
centra (RIC).

Identifikacijo poteka v okviru Zavoda 
za šolstvo in Državnega izpitnega 
centra (RIC).

Oseba, ki se želi vključiti v srednje šol-
stvo v RS, lahko v ta namen opravlja 
preizkus znanja, ki ga pripravi in izvaja 
Zavod RS za šolstvo.

Osebe, ki se želijo vključiti v višješol-
sko izobraževanje v RS, ravno tako op-
ravljajo preizkus znanja, ki ga pripravi 
in izvaja Državni izpitni center (RIC). 

Ocenjevanje vodi Zavod RS za šolstvo 
v primeru vključitve v srednješolsko 
izobraževanje ter RIC v primeru vklju-
čitve v višješolsko izobraževanje.

V primeru vključitve v srednješolsko 
izobraževanje potrdilo o uspešno 
opravljenem preizkusu izda Zavod RS 
za šolstvo, ter RIC v primeru vključitve 
v višješolsko izobraževanje. Potrdilo 
služi kot vstopni pogoj za vpis (ni 
priznana izobrazba).

Uredba o načinih in pogojih za zago-
tavljanje pravic osebam z mednaro-
dno zaščito.

Zakonske podlage za 
vzajemno priznavanje 
kvalifikacij (2005 in 
2011)

Svetovanje poteka v okviru pristojne-
ga ministrstva in nacionalne kontak-
tne točke (to je Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve - MDDS).

Identifikacija poteka preko Slovenske-
ga ogrodja kvalifikacij in nacionalne 
kontaktne točke MDDS (Vzajemno 
Priznavanje Poklicnih Kvalifikacij). V 
okviru vloge mora kandidat ne glede 
na to, za katero skupino priznavanja 
gre, navesti tiste podatke, ki omogo-
čajo vsebinsko presojo, torej tiste, ki 
omogočajo ustrezno primerjavo med 
poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v 
matični državi, in poklicno kvalifikaci-
jo v okviru reguliranega poklica, ki ga 
želi opravljati v Republiki Sloveniji. 

Postopek se začne na zahtevo kan-
didata z oddajo vloge za priznavanje 
organu, ki postopke izvaja. 

Ocenjevanje vodi pristojno ministr-
stvo, strokovne zbornice in druge or-
ganizacije, pooblaščene za izvajanje.

Ko je vzajemna kvalifikacija kandidatu 
priznana, le-ta prejme odločbo o 
priznanju poklicnih kvalifikacij in 
s tem tudi pravico za opravljanje 
reguliranega poklica oz. regulirane 
dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Zakon o postopku priznavanja po-
klicnih kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije za opravljanje reguli-
ranih poklicev oziroma dejavnosti v 
Republiki Sloveniji (ZPKEU, 2002) ter 

Pravilnik o postopku priznavanja po-
klicnih kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije. 

Odločba o priznanju poklicnih 
kvalifikacij 
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Neformalen popis kompetenc (SKILLS AUDIT)

SISTEM SVETOVANJE IDENTIFICIRANJE DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJE PRIZNAVANJE ZAKONSKA PODLAGA

Mladi Svetovanje poteka na zavodu NEFIKS 
in Študentski organizaciji Slovenije 
(ŠOS).

Identificiranje poteka v okviru 
Zavoda NEFIKS preko Nefiks – indeksa 
neformalnega izobraževanja. V okviru 
YouthPass (Mladi v Akciji – Zavod 
Movit) pa lahko mladi v sodelova-
nju z mentorjem ali inštruktorjem 
identificirajo pridobljeno znanje in 
kompetence ter pridobijo potrdilo, ki 
je mednarodno priznano.

Dokumentiranje poteka z indeksom 
Nefiks – knjižico in e-Nefiksom. Poleg 
tega se lahko dokumentiranje izvaja 
tudi preko digitalnega portfolia »Moje 
izkušnje« (Zavod Nefiks in e-študent-
ski servis) ali pa preko YouthPass – v 
katerem pridobljeno znanje mladi 
ovrednotijo in opišejo sami ter prido-
bijo mednarodno priznano potrdilo.

Brezposelni Svetovanje izvaja svetovalec Zavoda 
RS za zaposlovanje.

Identifikacijo izvaja svetovalec v sode-
lovanju z brezposelno osebo.

Dokumentiranje poteka znotraj 
aplikacije Zavoda RS za zaposlovanje 
imenovana ZPNet ter preko kompe-
tenčnega intervjuja in samoocene 
brezposelne osebe.

Zaposleni Svetovanje v okviru Kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov (KOC) izva-
jajo kadroviki iz partnerskih podjetij, 
kadrovski partner projektne pisarne, 
zunanji izvajalec in neposredni vodja.   

Svetovanje v okviru Karierne plat-
forme izvajajo kadroviki iz podjetij.

Identifikacijo v KOC izvaja kadrovik in 
neposredni vodja.

Znotraj Karierne platforme identi-
fikacijo izvajajo kadroviki, poleg tega 
tudi zaposleni naredijo samooceno.

KOC izvaja dokumentiranje s pomoč-
jo vprašalnikov, intervjujev, tudi s 
pomočjo spletnega vprašalnika (1ka 
spletna anketa), ki jih izpolnjujejo 
zaposleni in njihovi neposredni vodje, 
preko računalniških programov (npr. 
Microsoft Excel).

Karierna platforma izvaja doku-
mentiranje preko kariernega načrta, 
katerega izdelava poteka v sodelovan-
ju med zaposlenim in nadrejenim.

Odrasli (različne ciljne 
skupine) 

Svetovanje se izvaja pri izvajalcu 
izobraževanja odraslih – strokov-
nem delavcu, ki je usposobljen za 
svetovanje v izobraževanju odraslih.

Identificiranje izvaja kandidat pod 
vodstvom strokovnega delavca v 
izobraževanju odraslih.

Dokumentiranje se izvaja preko port-
folija, ki ga sestavljajo dokazila o for-
malnem in neformalnem izobraževan-
ju in usposabljanju, delovne izkušnje, 
priporočila, mnenja, Europass, popis 
kompetenc, samoevalvacijska orodja.
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