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Hitrost sprememb v gospodarstvu je danes večja kot naša sposobnost, da se odzovemo na te spremembe. V svetu 
so se zgodile in se še dogajajo tektonske spremembe, ki zahtevajo drugačno miselnost vseh deležnikov. Povprečna 
življenjska doba podjetij, uvrščenih v s&p 500 podjetij (tj. izbor ameriških podjetij, ki so uvrščena na borzo in pokri-
vajo 75 % ameriškega kapitalskega trga), se je znižala s 67 let v letu 1937 na le 18 let v letu 2011. 

Razvoj avtomatizacije in digitalnih komunika-
cij sta bistveno skrajšala verige od proizvodnje 
do končnega kupca, zato je postala nepotreb-
na vrsta vmesnih posrednikov, agentov ipd. 

Sedanje generacije zaposlenih so bistveno 
drugačne, kot so bile včasih. Nove generaci-
je imajo drugačne vrednote, pričakovanja in 
miselnost, kot jo imajo starejše generacije. V 
posamezni organizaciji se srečuje tudi do pet 
različnih generacij, kar predstavlja velik izziv 
za razumevanje drugačnosti. Zaradi številnih 
komunikacijskih kanalov in zato povečane ko-
munikacije med zaposlenimi je postala organi-
zacijska kultura veliko bolj transparentna. 

Zahteva po hitrosti odločanja se povečuje, 
zato hierarhične strukture postajajo bolj plo-
ščate, raven odgovornosti nižjih nivojev v hie-
rarhiji pa se povečuje. Tradicionalne hierarhič-
ne strukture v podjetjih počasi izginjajo. 

Pričakuje se, da do leta 2020 že približno po-
lovica zaposlenih ne bo več stalno zaposlena 
na enem delovnem mestu, ampak se bodo ti 
zaposleni povezovali z drugimi v projektne 
skupine za izpeljavo skupnega projekta. Po za-
ključku le-tega si bodo poiskali nove projekte, 
nove projektne skupine in se na novo aktivirali.  

Čedalje več delovnih mest nima več stalne lo-
kacije ali časa dela.  

Vse to govori o stalnem spreminjanju delov-
nih okolij, vsebin dela, odnosov, sodelavcev. 
Nosilci vseh teh sprememb so ljudje, ki pa 
vseh teh sprememb praktično ne dohajajo 
več. To se kaže npr. tudi v neustreznosti kom-
petenc1, ki jih imajo zaposleni v državah EU. 

1 Kompetence razumemo v širšem pomenu te besede in  
 pomenijo znanja, veščine in spretnosti v njihovi  informa- 
 tivni, formativni in etično-socialni vlogi.

Najnovejša študija CEDEFOP kaže, da ima 
kar 44 % zaposlenih manj razvite kompeten-
ce, kot so potrebne na njihovem delovnem 
mestu; da ima 27 % zaposlenih bolj razvite 
kompetence, kot so potrebne za njihovo de-
lovne mesto; da kar 22 % zaposlenih ni raz-
vijalo svojih kompetenc, odkar so začeli dela-
ti na svojem delovnem mestu; da dela 33 % 
zaposlenih na delovnih mestih, za katere se 
zahteva le zelo osnovno znanje IKT ipd. 

Te številke dokazujejo velika neskladja med 
razvitimi kompetencami, ki jih imajo posame-
zniki, in med zahtevami delovnih mest in so 
v veliki meri posledica hitrih sprememb v tem 
svetu.

Kje se generirajo spremembe? Največ jih 
nastane v sferi trga, zaradi njegovih tržnih 
zakonitosti. Ker želi biti podjetje uspešnejše 
od konkurence, razvija nove proizvode. Ta 
razvoj generira nove tehnologije, metode, 
organizacijo, odnose ipd., ki zahtevajo nove 
kompetence zaposlenih. Zato se večina novih 
kompetenc razvije v gospodarstvu. 

Šole šele mnogo kasneje ta nova znanja, 
veščine vključijo v svoje kurikule. Tako 
lahko danes opažamo, da se v nekaterih 
naprednejših podjetjih izvajajo usposabljanja 
iz vsebin, o katerih šole zelo malo vedo, 
npr. vitko inoviranje, reinženiring blagovne 
znamke, zaključevanje pogajanj, metode 
CRM, metode coachinga med zaposlenimi, 
novi modeli vodenja, organizacije ipd.

Razlika med kompetencami, za katere uspo-
sablja šola, in kompetencami, ki jih pričaku-

jejo delodajalci od zaposlenih, se zaradi hi-
trih sprememb povečuje. Zato so šole pred 
resnim izzivom kako ustaviti, če ne že obrniti 
ta trend. 

Po drugi strani so tudi delodajalci pred velikim 
izzivom. Izkušnje vodenja Kompetenčnega 
centra za trajnostno prihodnost (od 2013 do 
2015) so pokazale, da se precej vodij podjetij 
ne zaveda, da so zaposleni gibalo podjetja, 
da brez zavzetih in usposobljenih zaposlenih 
podjetje dolgoročno nima perspektive. Da 
bodo zaposleni zavzeti, da bodo razvijali 
ustrezne kompetence, da bodo imeli vse 
tiste lastnosti, ki bodo v prihodnosti nujne 
za uspešnost podjetja, je treba zaposlene 
usposabljati, jih spoznati, upoštevati njihove 
vrednote in pričakovanja, jih čim bolj 
opolnomočiti ipd. Izkušnje so pokazale, da le 
če vodstvo to razume in podpira, potem se 
lahko zaposleni karierno razvijajo, sicer ne. 

Končna odgovornost za razvoj ustreznih kom-
petenc in tudi osebni razvoj pa je seveda na 
nas samih. Zavedati se moramo, da se svet 
zelo hitro spreminja in da se na področju dela 
zelo hitro spreminjajo kompetence, ki so po-
trebne za posamezna delovna mesta. 

Pri tem se je včasih koristno spomniti, ka-
kšni smo bili kot majhni otroci, kaj nas je 
zanimalo, radostilo, kako smo se čudili vsemu 
novemu. S takšnim pristopom nam bo tudi 
spreminjajoči se svet pomenil priložnost, da 
ponovno najdemo svoje radosti, da se veseli-
mo novih spoznanj in veščin, da se veselimo 
prihodnosti. 
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KATERE SO PRAVE 
SPRETNOSTI? Metka Šlander 

Center RS za poklicno 
izobraževanje 

E-IZOBRAŽEVANJE

Da bi zmanjšali oz. odpravili omenjeno 
neusklajenost, je treba spremljati razvojne 
trende in predvidevati, v katero smer bo 
tekel  razvoj ter po katerih kvalifikacijah oz. 
spretnostih bo v prihodnjih letih povpraševanje 
največje. Te trende je treba upoštevati 
pri ponudbi poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, zato da bo bolj odzivno na 
potrebe trga dela, mladi na začetku  poklicne 
poti pa se bodo lažje in bolj informirano 
odločali, katero pot izbrati. Cedefop (Evropski 
center za razvoj poklicnega usposabljanja) 
zbira in analizira informacije ter  s tem pomaga 
snovalcem poklicnega izobraževanja in 
načrtovalcem strategij zaposlovanja. Cedefop 
je prepoznavanje potreb po spretnostih 
uvrstil tudi med svoje temeljne tematike, 
ki jim posveča največ pozornosti. Preostale 
so: analiza politik, razvijanje vseživljenjskega 
učenja ter razumevanje kvalifikacij.

V okviru svojih prizadevanj za zmanjšanje 
neusklajenosti na trgu dela Cedefop razvija 
štiri oblike dejavnosti.

Analiza neusklajenosti med   
ponudbo in povpraševanjem

Pri analizah je vsekakor treba omeniti 
Raziskavo o spretnostih in zaposlitvah v 
Evropi (European skills and jobs survey – 
ESJ survey), ki je prva evropska raziskava 
o neusklajenost na trgu dela. Cedefopovo 
poročilo Spretnosti, kvalifikacije in zaposlitev: 
kako jih uskladiti? (Skills, qualifications 
and jobs: the making of a perfect match?) 
vsebuje analizo podatkov ESJ raziskave in  
ponuja ključne  ugotovitve in zaključke. 
Analiza razkriva, da je kar 29 % zaposlenih 
Evropejcev premalo ali preveč kvalificiranih 
za svoje delovno mesto. Rezultati raziskave 
pa tudi raziskava sama so na razpolago 
zainteresirani javnosti na strani http://www.
cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/
projects/analysing-skill-mismatch  

Prihodnost evropske gospodarske rasti je odvisna od tega, kakšno znan-
je in spretnosti ima evropska delovna sila. Podjetja potrebujejo zaposle-
ne, ki posedujejo spretnosti za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov 
in storitev. Ljudje pa potrebujejo prave kvalifikacije, da se lahko zapo-
slijo. Osebe z nizko izobrazbo ali brez kvalifikacije imajo trikrat večjo 
možnost, da bodo brezposelne kot pa visokokvalificirani posamezniki. 
Tako imamo na eni strani delodajalce, ki ne najdejo ustrezno kvalificira-
nih zaposlenih, na drugi strani pa ljudi, ki ne najdejo zaposlitve. Ta raz-
korak lahko pripišemo neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem 
po spretnostih na trgu dela. 

V tokratno izdajo Pogledov smo vključili prevod Cedefopovega Tematskega povzetka (Briefing note) 
na temo razvoja spretnosti. Najdete ga na strani 5.
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KATERE SO PRAVE SPRETNOSTI?

Napovedovanje trendov ponudbe 
in povpraševanja po spretnostih

Napovedi trendov ponudbe in povpraševanja 
po spretnostih vsebujejo izčrpne informacije 
o stanju na evropskem trgu dela v 
prihodnosti. Cedefopovo delo na tem 
področju je zelo cenjeno in leta 2010 
je Evropska komisija Cedefopu poverila 
nalogo, da pripravi napovedi trendov vsake 
2 leti. Napovedi zajemajo vse države članice 
EU,  pa tudi Norveško, Islandijo in Švico. 
Podrobni rezultati po državah so na voljo na 
strani http://www.cedefop.europa.eu/en/
events-and-projects/projects/forecasting-
skill-demand-and-supply/data-visualisations 

Vir: Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/analysing-skill-mismatch)

Neizkoriščeni potencial

Visoko usposobljeni zaposleni, katerih  
znanja in spretnosti niso uporabljena

Ali ste vedeli?

Vzdrževanje platforme Panorama 
spretnosti (Skills panorama)

Panorama spretnosti je osrednja točka 
za informacije in podatke o potrebah 
po znanju in spretnostih, pa tudi o 
možni neusklajenosti med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. Informacije na 
platformi so organizirane na različne načine 
(po poklicih, državah, po sektorjih …) Za 
Slovenijo se na primer predvideva povrnitev 
rasti zaposlovanja na raven pred krizo do 
leta 2025. Povpraševanje po kvalificirani 
delovni sili bo naraščalo na področju IKT 
(http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/
en/countries/slovenia).

Sodelovanje s strokovnjaki v 
okviru mreže Skillsnet

Mreža Skillsnet, ki jo koordinira Cedefop, 
združuje raziskovalce in strokovnjake s po-
dročja napovedovanja potreb po spretnostih.
Svoje analize in dognanja Cedefop objavlja 
na različne načine in v različnih oblikah, ob-
staja na primer blog (http://skillspanorama.
cedefop.europa.eu/en/blog), potem so tukaj 
še novice (http://www.cedefop.europa.eu/
en/themes/identifying-skills-needs/news) in 
publikacije (http://www.cedefop.europa.eu/ 
en/themes/ ident i fy ing-sk i l l s -needs/ 
publications). 

Talenti v slepi ulici

Zaposleni, ki imajo boljše spretnosti, kot jih 
potrebujejo, in nimajo možnosti za nadaljnji  

razvoj svojega talenta z delom

Stagnacija spretnosti

Zaposleni, ki po zaposlitvi niso  
razvijali svojih spretnosti

Manj zahtevna dela

Dela, za katera zaposleni potrebujejo  
samo osnovne informacije in IKT znanja,  

ali pa ta sploh niso potrebna

Pomanjkanje spretnosti

Zaposleni, ki so ob zaposlitvi premalo  
usposobljeni za delovno mesto

Zanemarjeni talenti

Zaposleni, katerih spretnosti so nižje, kot  
bi potrebovali za učinkovito delo, in imajo 
potencial, da svoj talent razvijejo z delom
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Za evropske oblikovalce politik so obsežnost, vzroki in 
posledice neskladja v znanju in spretnostih dolgoročno 
pomembni. Še posebno vzbujajo skrb vprašanja, ki se 
odpirajo na podlagi primanjkljajev in presežkov v zna-
nju in spretnostih. Cedefop je razvil inovativen pristop, 
ki izhaja iz upoštevanja tveganj in je lahko v pomoč pri 
ugotavljanju, katerim poklicem bi morali evropski in na-
cionalni oblikovalci politik zaradi neskladja v znanju in 
spretnostih prednostno nameniti pozornost. Omogoča 
tudi vpogled, zakaj ta neskladja sploh nastajajo.

Prednostni poklici z nesorazmerjem med potrebami 
delodajalcev in ponudbo delovne sile (mismatch priori-
ty occupations – MPO) so tisti, katerih kritično pomanj-
kanje ali presežek delovne sile pomembno vpliva na 
gospodarstvo držav (tudi v strateških sektorjih) ter na 
izobraževanje in usposabljanje. Cedefop odkriva ne-
skladja v znanju in spretnostih na trgu dela z razno-
vrstnimi kazalniki1, ki jih dopolnjujejo kvalitativna spo-
znanja nacionalnih strokovnjakov. S tem pristopom so 
ugotovili prednostne poklice za vsako državo članico.

Po celotni Evropski uniji so prednostni poklici, v katerih 
je opazen primanjkljaj v znanju in spretnostih, meša-
nica reguliranih in nereguliranih poklicev, v katerih se 
zahteva visoko kvalificirana delovna sila. Pet najpogo-
stejših takšnih prednostnih poklicev na ravni EU tvorijo 
strokovnjaki za IKT, zdravniki, strokovnjaki na področju 
znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (t. i. 
STEM), medicinske sestre in babice ter učitelji (slika 1). 

Prednostni poklici, v katerih se zahteva srednje kvali-
ficirana delovna sila in v katerih je opazen primanjkljaj 
v znanju in spretnostih, pa zajemajo kuharje, varilce in 
voznike tovornjakov.

Čeprav se presežkom v znanju in spretnostih – torej 
tistih, po katerih ni dovolj povpraševanja – namenja 

(1) http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/ 
 matching-skills-and-jobs

manj pozornosti kot primanjkljajem, so pomemben 
vzrok neskladja na trgu dela. Presežki pomenijo neu-
strezno porazdelitev virov ter izgubo vloženih sredstev 
v izobraževanje in usposabljanje.

V Evropski uniji poklici, v katerih je opazen presežek v 
znanju in spretnostih, zajemajo delavce v gradbeništvu 
in povezanih dejavnostih, delavce za preprosta dela 
v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in transportu, 
upravljavce strojev in naprav, osnovne poklice, tajnike 
in strojepisce, strokovnjake družbenih ved in verske 
delavce.

Da bi bila politika učinkovita pri obravnavanju primanj-
kljajev in presežkov v znanju in spretnostih ter pre-
poznavanju prednostnih poklicev, je ključno razumeti 
vzroke teh neskladij.

Slika 1: Pet najpogostejših prednostnih poklicev:  
 primanjkljaji, Eu-28

Vir: Cedefop.
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Primanjkljaj v znanju in sPretnostih  
in Presezki delovne sile v evroPiˇ

Cedefop odkriva, po katerih poklicih  
je veliko povpraševanja – in zakaj

STEM 
strokovnjaki 

razen Danske, 
Estonije, Grčije, Cipra 

in Finske

Strokovnjaki 
za IKT
razen Finske

Medicinske 
sestre in 
babice 
razen Grčije, 
Španije, 
Latvije, Litve, 
Nizozemske in 
Portugalske

Medicinske  
sestre in  

babice
razen  

Grčije, Španije,  
Latvije, Litve,  

Nizozemske in 
Portugalske

prednostni poklici 
z nesorazmerjem 

med potrebami 
delodajalcev in 

ponudbo delovne  
sile (mpo)

Učitelji
razen Belgije, Grčije,  
Španije, Latvije, Litve,  

Luksemburga, Madžarske,  
Portugalske in Poljske

Vir: Cedefop.
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Vzroki za pomanjkanje delovne sile
Strokovnjaki za IKT ter na področju znanosti, teh-
nologije, inženirstva in matematike (STEM)
V celotni EU je glavni vzrok za pomanjkanje tako 
strokovnjakov za IKT kot strokovnjakov na področju 
STEM premalo diplomantov višjega sekundarnega in 
visokošolskega izobraževanja v razmerju do čedalje 
večjega povpraševanja po tej delovni sili.

Premalo mladih se odloči za študij po programih na 
področju STEM na visokošolski ravni: pogoji za vpis 
so zahtevni, velik je tudi osip, poleg tega je malo žen-
sk. V nekaterih državah EU na pomanjkanje te delov-
ne sile vpliva beg možganov, saj dobro usposobljeni 
strokovnjaki na področju STEM iščejo možnosti za za-
poslitev drugje.

To pomanjkanje postaja resna težava, saj se problem 
zaradi premalo strokovnjakov na področju STEM sto-
pnjuje s čedalje večjim povpraševanjem po teh kadrih, 
predvsem zaradi številnih poklicev, v katerih se lah-
ko zaposlijo. Ob tem se ti poklici še širijo. Potrebe po 
strokovnjakih na področju STEM so tudi v novih ze-
lenih sektorjih, kot sta zelena gradnja in proizvodnja 
električnih vozil.

Vendar v nekaterih poklicih na področju STEM kljub 
povpraševanju po kadrih ni zanimanja posamezni-
kov. Eden izmed vzrokov za pomanjkanje delovne sile 
je negotovost zaposlitve, saj znanstveniki na primer 
delajo po kratkoročnih pogodbah ali so v visokošol-
skih ustanovah razmeroma slabo plačani. Številni di-
plomanti na področju STEM se odločajo za delovna 
mesta v drugih poklicih, kot se dogaja v Bolgariji. Po-
klici na področju STEM ob tem postajajo čedalje zah-
tevnejši. Od strokovnjakov na teh področjih se poleg 
tehničnega in praktičnega znanja čedalje pogosteje 
zahtevajo še visoko razvite mehke veščine, na primer 
znanje tujih jezikov ter sposobnosti vodenja, komuni-
ciranja, reševanja problemov in upravljanja projektov.

Podobno velja za strokovnjake za IKT, tudi povpra-
ševanje po teh kadrih se povečuje iz več razlogov. 
Poglavitni dejavniki pri tem so rast storitev, tehnolo-
ški napredek, ki omogoča zunanje izvajanje posla v 
okviru delovanja platform, in zagonska podjetja na 
področju IKT. Digitalizacija gospodarstva med drugim 
pomeni tudi, da so operacije IKT in s tem potreba po 
strokovnjakih za IKT vključene v skoraj vsa gospodar-
ska področja. Povpraševanje po strokovnjakih za IKT 
se še krepi ob čedalje večji potrebi po zbiranju in ana-
lizi notranjih podatkov podjetij, da bi se lahko izboljša-
le proizvodnja in storitve.

Primanjkljaj je posledica tudi hitrega razvoja IKT, zara-
di česar nastajajo potrebe po novih spretnostih, druge 
pa postajajo zastarele. Izobraževanje in usposabljanje 
pa se hitremu tehnološkemu razvoju težko prilagajata. 
Delodajalci v Združenem kraljestvu na primer dvomijo 
o tem, da posamezniki v izobraževanju in usposablja-
nju pridobijo ustrezno znanje in spretnosti. Pri tem še 
posebno vzbuja skrb, da izobraževalni programi na 
področju IKT zaostajajo za tehnološkim razvojem in 
da študenti ne pridobijo dovolj praktičnih izkušenj.

Zdravstveni delavci in učitelji 
Primanjkljaj v znanju in spretnostih za zdravstvene 
delavce in učitelje je posledica tudi starajočega se 
evropskega prebivalstva, a na različne načine. V pri-
hodnjem desetletju naj bi se po predvidevanjih šte-
vilni učitelji upokojili, zaradi potrebe po njihovi zame-
njavi pa nastaja primanjkljaj v znanju in spretnostih. 
Za zdravstveno varstvo starajoča se družba pome-
ni čedalje večje povpraševanje po socialni oskrbi in 
zdravstvenih storitvah.

Primanjkljaj v znanju in spretnostih za zdravnike, me-
dicinske sestre, babice in učitelje je posledica več 
skupnih vzrokov, med katerimi so akademski vpisni 
pogoji. Za vstop v zdravstvene poklice na visoki ravni 
velja močna selekcija, poleg tega je študij dolgotrajen. 
Vpisni pogoji so se spremenili tudi za nekatere učite-
lje, pri čemer so bili uvedeni posebni minimalni pogoji, 
na primer znanje tujih jezikov in računalniško znanje 
na Nizozemskem.

Med drugimi vzroki, ki niso povezani z znanjem in 
spretnostmi, so neprivlačne delovne razmere, na pri-
mer stresno delovno okolje in negativna realna rast 
plač, kar lahko mlade odvrne od tega, da bi se odločili 
za nekatere poklice.

V nekaterih državah ima učiteljski poklic negativno 
podobo in plače so nizke. V zdravstvenem varstvu sta 
pogosta izmensko delo in delo ob koncu tedna, poleg 
tega je v tem poklicu značilna velika fluktuacija zapo-
slenih. Čedalje več zdravstvenih delavcev se zaposli 
v drugih sektorjih, z boljšimi delovnimi razmerami, na 
primer v biotehnologiji ali pri dobaviteljih farmacevt-
skih izdelkov in medicinske opreme.

Selitev zdravstvenih delavcev v druge države zaradi 
iskanja boljših delovnih razmer, vključno z višjimi pla-
čami, je značilna za države, ki so se EU pridružile po 
letu 2004, na primer za Bolgarijo, Madžarsko in Slova-
ško. Za primerjavo, starejše države članice, na primer 
Nemčija in Luksemburg, se srečujejo s težavami pri 
zaposlovanju zdravstvenih delavcev iz drugih držav. 
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Težave z zaposlovanjem in ohranjanjem zaposlitve 
zdravstvenih delavcev na podeželju in v manjših me-
stih so na primer na Danskem, Hrvaškem, v Latviji in 
Avstriji lahko zelo resne. Le na Nizozemskem je pre-
sežek zdravstvenih delavcev (okvir 1).

Okvir 1: Presežek zdravstvenih delavcev na  
 Nizozemskem

Kljub močni rasti števila zaposlenih zdravstve-
nih delavcev med letoma 2008 in 2012 se na 
Nizozemskem predvideva velik presežek teh 
delavcev.

Pritisk zavarovalnic na proračune in zmanjša-
nja proračuna za javno zdravje bodo zmanjšali 
možnosti za zaposlitev. Ob tem bo ostal mo-
čan pritok diplomantov z zdravjem povezanih 
študijev, posledica česar bodo presežki v pokli-
cih za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo,  
pri medicinskih sestrah, babicah in drugih zdra-
vstvenih delavcih.

Drugi prednostni poklici z nesorazmerjem med 
potrebami delodajalcev in ponudbo delovne sile
V nekaterih državah članicah, na primer v Estoniji in 
Franciji, je opazno pomanjkanje pravnih strokovnja-
kov. V Estoniji bo po predvidevanjih do leta 2020 hitro 
narasla potreba po sodnikih, saj bo približno tretjina 
estonskih sodnikov upravičena do upokojitve. Po-
manjkanje tega kadra je posledica tudi razmeroma 
majhne skupine strokovnjakov, ki izpolnjujejo pogoje 
za sodniški poklic.

V drugih državah, na primer na Irskem, v Luksembur-
gu, na Madžarskem in v Združenem kraljestvu, pa je 
opazno pomanjkanje finančnih strokovnjakov. V Zdru-
ženem kraljestvu so se med gospodarsko krizo, ki se 
je začela leta 2008, ukinila številna delovna mesta na 
finančnem področju, ob okrevanju tega sektorja pa je 
čedalje večje povpraševanje po znanju in spretnostih 
precej okrepilo dolgotrajne težave z zaposlitvijo tega 
kadra. Tekmovanje med podjetji, ki iščejo finančne 
strokovnjake z znanjem in spretnostmi, kot so načrto-
vanje, upravljanje, naložbenje in kvantitativne analize, 
je izjemno močno.

V Italiji na primer je čedalje večje povpraševanje po 
arhitektih z znanjem in spretnostmi v zeleni gradnji, 
saj so stranke vse bolj ozaveščene o okolju. Pomanj-
kanje se v teh primerih nanaša bolj na primanjkljaje v 
znanju in spretnostih, ki jih iščejo delodajalci, kot na 
premalo arhitektov.

Vzroki za presežke v spretnostih in kom-
petencah
Presežki v spretnostih in kompetencah so posledica 
manjšega povpraševanja po nekaterih poklicih, vzro-
ki za takšno zmanjšanje pa se po poklicih razlikujejo.

Zaradi gospodarske krize so se delovna mesta v neka-
terih sektorjih, na primer v gradbeništvu in kmetijstvu, 
ukinila. Ob visokih stroških pa se je del proizvodnje pre-
selil v države zunaj EU, s čimer se je zmanjšalo šte-
vilo zaposlenih fizičnih delavcev. Večja digitalizacija je 
nadomestila številna delovna mesta, in sicer v prede-
lovalnih dejavnostih in storitvenem sektorju. Številne 
poklice, za katere so bile značilne rutinske naloge, na 
primer strojepisce, je nadomestila tehnologija. Ukinjena 
so tudi delovna mesta uradnikov za pisarniško poslova-
nje, saj ljudje kupujejo ali naročajo blago in storitve ne-
posredno po spletu. Presežek strokovnjakov družbenih 
ved in verskih delavcev pa je posledica manjšega pov-
praševanja ljudi po njihovih storitvah.

Odpravljanje primanjkljajev v znanju in 
spretnostih
Države članice uporabljajo za zmanjšanje primanj-
kljajev in presežkov raznovrstne ukrepe. Ti vključujejo 
spodbujanje ponudbe delovne sile:

 ● z izobraževanjem in usposabljanjem,
 ● z izkoriščanjem rezerv delovne sile ter znanja in 

spretnosti,
 ● z izpopolnjevanjem zaposlenih.

Nacionalne strategije
Za izboljšanje izobraževanja so se uporabili raznovrstni 
pristopi. V nekaterih državah so razvili nacionalne stra-
tegije, s katerimi bi spodbudili posameznike k študiju 
in zaposlitvi na področjih, kot so znanost, tehnologija, 
inženirstvo in matematika, IKT ter raziskave in razvoj. 
Na Nizozemskem na primer so izobraževalne institu-
cije, delodajalci, delojemalci, tako imenovani najboljši 
sektorji ter regionalni in centralni organi oblasti sklenili 
nacionalni tehnološki dogovor. Partnerstvo med javnimi 
in zasebnimi sektorji, tj. tehnološki dogovor, je bilo skle-
njeno, da bi našli načine za zadovoljitev potrebe nizo-
zemskega trga dela po visoko usposobljenih tehnolo-
ških delavcih. V tehnološkem dogovoru so opredeljene 
tri vrste ukrepov, ki bodo izvedeni do leta 2020. Prva vr-
sta ukrepov je namenjena povečanju števila študentov, 
ki se odločijo za študij po programih, povezanih s teh-
nologijo. Druga vrsta ukrepov je namenjena povečanju 
števila tehniško usposobljenih študentov, ki bi se zapo-
slili na delovnih mestih, povezanih s tehnologijo. Tretja 
vrsta ukrepov pa je namenjena ohranjanju tehnoloških 
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delavcev, za katere obstaja tveganje izgube delovnega 
mesta ali marginalizacija dela v sektorju.

Boljše izkoriščanje razpoložljivih virov
Da bi bolje izkoristili zdajšnjo ponudbo delovne sile, so 
javni zavodi za zaposlovanje pripravili številne pobu-
de, v okviru katerih bi brezposelnim zagotovili znanje 
in spretnosti, po katerih se povprašuje na trgu. Avstrij-
ski javni zavod za zaposlovanje je na primer pripravil  
zaposlitvene temelje, v okviru katerih se združujejo is-
kalci zaposlitve, katerih spretnosti so pomanjkljive ali 
jih je treba posodobiti, ter podjetja, ki iščejo zaposlene 
z nekaterimi spretnostmi in so pripravljena ustrezno 
usposabljati bodoče zaposlene.

Zaposlitveni temelji se široko uporabljajo na različnih 
regionalnih trgih dela. Aktivnosti zajemajo pripravo in 
sprejetje posamezniku prilagojenih poti za vključitev 
ali ponovno vključitev na trg dela v okviru karierne-
ga svetovanja, usposabljanja, aktivnega iskanja dela 
in delovnih izkušenj. Uspešnost udeležencev, ki po 
končanem programu za pridobitev delovnih izkušenj 
najdejo redno zaposlitev, je po predvidevanjih več kot 
80-odstotna.

Ob tem se spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med 
podjetji in visokošolskimi ustanovami, da bi bolje 
uskladili znanje in spretnosti. Od leta 2014 so se v 
šoli EPSI v Nantesu (ena izmed osmih računalniških 
šol v Franciji) posamezniki usposabljali za računalni-
ške svetovalce. V program vsako leto sprejmejo po 
30 iskalcev zaposlitve, starejših od 45 let. Tako zado-
voljujejo potrebe po znanju in spretnostih treh lokalnih 
podjetij, ki se ukvarjajo z digitalnimi storitvami, poleg 
tega pa se bo program razširil v druge regije.

Nacionalni ukrepi za učinkovitejše izkoriščanje re-
zerv delovne sile ter znanja in spretnosti vključujejo 
spodbujanje žensk za študij znanstvenih in tehničnih 
programov ter zmanjšanje osipa študentov. Pripravlja-
jo se tudi hitro dostopne priložnosti, ki bi zagotovile 
usposabljanje in preverjanje že pridobljenega znanja, 
kar bi posameznikom omogočilo, da se usposobijo za 
poklice, v katerih primanjkuje delovne sile. Za kritje 
stroškov študija na izbranih področjih se lahko zago-
tovijo dodatna finančna sredstva. V nekaterih državah 
so v poklicih, v katerih primanjkuje delovne sile, olaj-
šali zaposlitev usposobljenih tujcev, v drugih pa so 
prilagodili nacionalne strategije, s katerimi bi visoko 
usposobljene državljane spodbudili, da se iz tujine vr-
nejo domov.

Prizadevanja za izpopolnitev znanja in spretnosti 
niso omejena na mlade ali brezposelne. V nacional-
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nih strategijah za vseživljenjsko učenje so vključeni 
zaposleni vseh starosti. Za osvežitev ali izpopolnitev 
strokovnih kompetenc usposabljanje zagotavljajo tudi 
sektorske organizacije.

Sklep
V tem tematskem povzetku je zajet pregled rezultatov 
metod, s katerimi se želi ugotoviti, kateri so prednostni 
poklici z nesorazmerjem med potrebami delodajalcev 
in ponudbo delovne sile. Obširnejše ugotovitve za 
vsako državo članico EU so na voljo na spletišču 
Skills Panorama (Panorama spretnosti).

Prepoznavanje prednostnih poklicev je pomembno 
zato, ker zagotavlja ključni del sestavljanke 
pričakovanih spretnosti in kompetenc: kako čim bolj 
celovito in zanesljivo ugotoviti, v katerih poklicih so 
trenutno primanjkljaji oz. presežki znanja in spretnosti. 
To je v pomoč pri opredelitvi neskladij v poklicih, ki 
so posledica primanjkljajev v znanju in spretnostih, 
ne pa drugih ovir v zaposlovanju. Pomaga pa tudi 
pri opredelitvi neskladij v poklicih, ki niso posledica 
primanjkljajev v znanju in spretnostih, ampak drugih 
dejavnikov, na primer slabih razmer zaposlitve. Le 
povečanje ponudbe znanja in spretnosti v takih primerih 
ne bo zmanjšalo ugotovljenega pomanjkanja, saj ta 
delovna mesta ljudi še vedno ne bodo zanimala. Za 
učinkovito odpravo neskladja v znanju in spretnostih 
je naprej potrebna ustrezna proučitev stanja. Le z 
izobraževanjem in usposabljanjem neskladja v znanju 
in spretnostih ni mogoče odpraviti.

Tematski povzetek – 9115 EN kat. št.: TI-BB-16-006-EN-N
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Krožna oblika zaposlovanja pomeni usposa-
bljanje učitelja oz. strokovnega delavca pri de-
lodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje 
v šoli s strokovnjakom iz podjetja oz. brezpo-
selno osebo. Program »Dvig poklicnih kompe-
tenc učiteljev« (v nadaljevanju: DPKU) je bil 
pilotno uspešno izveden v letih 2014/15 in se 
bo nadaljeval v letih 2016–2022. V tem obdo-
bju bodo učitelji in strokovni delavci povablje-
ni k sodelovanju preko treh javnih razpisov.  
Prvi javni razpis za leti 2016 in 2017 je že ob-
javljen in odprt za prijave do 30. junija 2017.

Kot primer dobre prakse je Šolski center 
Kranj, katerega direktor Jože Drenovec je pre-
poznal priložnost za strokovno nadgradnjo 
svojega kadra ter že v pilotni program DPKU 
vključil svoje učitelje. Z novim Javnim razpi-
som za sodelovanje v programu DPKU v letih 
2016 in 2017 so v Kranju med prvimi prijavili 
šest svojih učiteljev. Nekateri med njimi so z 
mesecem oktobrom že zaključil z usposablja-
njem. Uroš Sterle, učitelj praktičnega pouka 
in strokovnih predmetov na Srednji tehniški 
šoli omenjenega centra, se je usposabljal v 
podjetju Četrta pot d.o.o. Tam se ukvarjajo 
med drugim tudi s podatkovnimi zbirkami, 
kar je Uroševo glavno strokovno področje, 
saj poučuje modul Napredna uporaba podat-
kovnih baz v tretjem in četrtem letniku sme-
ri Tehnik računalništva. Na usposabljanju je 
tako osvežil vse kompetence, ki so navedene 
v katalogu znanj za modul Napredna uporaba 
podatkovnih baz smeri Tehnik računalništva, 
npr. priprava kompleksnih poizvedb, arhivira-

Vanja Meserko
Center RS za poklicno izobraževanje

NADGRADNJA STROKOVNEGA ZNANJA 
S PROGRAMOM »DVIG POKLICNIH 
KOMPETENC UČITELJEV«

Učitelji in strokovni delavci srednjih 
poklicnih in strokovnih šol so v progra-
mu »Dvig poklicnih kompetenc učitel-
jev« prepoznali prednosti povezovanja 
izobraževanja in gospodarstva. Poseb-
na oblika krožnega zaposlovanja ponuja 
usposabljanje v realnem delovnem okol-
ju ter omogoča udeležencem, da so v 
koraku z razvojem tehnologij in s spre-
membami na strokovnem področju. 

nje in restavriranje podatkovne baze, sledenje 
in programiranje transakcij, pisanje strežniških 
procedur in sprožilcev za izvajanje poslovnih 
pravil in obravnavanje izjem, prenos podatkov 
med različnimi sistemi za upravljanje podat-
kovne baze itd.

Učitelj Uroš Sterle je o svojem usposabljanju 
povedal: »Nadgradil sem znanje in pridobil 
neprecenljive izkušnje iz produkcije. Videl sem 
in bil vpleten v konkretne primere izdelave 
programskih aplikacij na podlagi podatkovnih 
zbirk, kar tudi sam učim. S to novo izkušnjo 
bom v razredu lahko dijakom povedal še več 
praktičnih primerov in na ta način utemeljil 
smisel učenja določenih znanj. Lahko rečem, 
da je program »Dvig poklicnih kompetenc uči-
teljev« izredno pozitiven, po mojem mnenju 
celo obvezen in se mi zdi, da bi moral imeti 
vsak učitelj strokovnih predmetov podobno 
izkušnjo prakse iz resničnega sveta.«

Učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol 
imajo velik interes za usposabljanja v pod-
jetjih, kar kaže na pozitivne spremembe in 

premike v povezovanju izobraževanja in go-
spodarstva. Samo v mesecu oktobru se je na 
program prijavilo 7 učiteljev, glede na pozitiv-
ne izkušnje pilotnega programa pričakujemo, 
da se bo število prijav do konca javnega razpi-
sa še bistveno povečalo.

Javni razpis je sestavni del neposredne potr-
ditve operacije – programa »Dvig poklicnih 
kompetenc učiteljev v letih 2016-2022«, ki jo 
izvaja Center RS za poklicno izobraževanje. 
Program delno financira Evropska unija, in si-
cer iz Evropskega socialnega sklada, in Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
kot posredniški organ. Neposredna potrditev 
operacije se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014-2020; 10. prednostne osi: 
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za 
boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.2. 

Javni razpis za sodelovanje v  programu se 
nahaja na spodnji povezavi:
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/
ess-mizs.aspx

Obisk vodstva ŠC Kranj v podjetju Četrta pot

USPOSABLJANJE UČITELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV
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FOTOZGODBA

Z našo fotozgodbo smo se ustavili na Srednji 
gozdarski in lesarski šoli Postojna, kjer so nam 
pokazali, katere spretnosti so pomembne za 
povezovanje členov gozdno-lesne verige v praksi. 
Sprehodimo se skupaj z njimi po poti od drevesa 
do izdelka. 

KLEŠČENJE

SPRAVILO TRANSPORT

FOTOZGODBA:
NEKOČ JE BILO  

DREVO

POSEK
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FOTOZGODBA

LICITACIJA SADNJA

OGLARJENJE OBDELAVA

STAVBNO POHIŠTVO BIVALNO POHIŠTVO
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NPK

Podlaga za izvajanje sistema nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij je Zakon o nacional-
nih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja stro-
kovno podlago za organizacijo in izvedbo 
postopkov preverjana in potrjevanja, pa 
tudi pristojnosti, ključne nosilce ter način 
njihovega delovanja v sistemu pridobivan-
ja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pot od 
pobude za pripravo nacionalne poklicne  
kvalifikacije do njene pravno formalne 
uveljavitve poteka po standardiziranih 
postopkih, v katerih sodelujejo podjetja, 
zbornice, strokovna združenja, različna 
ministrstva in šolske ustanove, kar zago-
tavlja ustrezno pripravljene podlage za 
certificiranje kvalifikacij na različnih stro- 
kovnih področjih. Ključni nosilci postop-
kov preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij na izvedbeni ravni so 
izvajalci ugotavljanj in potrjevanj nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij (inštitucije) ter 
člani komisij v postopkih preverjanja in po-
trjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Izvajalce in člane komisij akreditira in nad- 
zoruje nacionalna inštitucija, s čimer se za-
gotavlja eksternost in kakovost postopkov.

Od začetka izvajanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij do leta 2016 je bilo po podat-
kih Državnega izpitnega centra v Sloveniji 
podeljenih skupno skoraj 85.000 certifika-
tov za nacionalne poklicne kvalifikacije. Od 
vseh teh jih je bila približno polovica po-
deljenih za regulirane poklice na področju 
cestnih prevozov, gradbeništva in zasebne-

ga varovanja. V zadnjih približno petih letih 
je velik porast podeljevanja certifikatov na 
področju gozdarskih dejavnosti, ki je delno 
regulirano. Ostala področja, kjer beležimo 
veliko število podeljenih certifikatov, so še 
kmetijstvo, farmacija, kozmetika, področje 
socialnih storitev ter področje tehnike in ra-
čunalništva. V tabeli v nadaljevanju prikazu-
jemo 20 nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za 
katere je izdanih največ certifikatov.

Vsega skupaj je trenutno pripravljenih skoraj 
300 katalogov standardov strokovnih znanja 
in spretnosti, ki predstavljajo podlago za po-
deljevanje certifikatov na različnih strokovnih 
področjih. Njihova aktualnost pa je odvisna 
od trenutnih potreb na trgu dela in od tega, 
ali so izpolnjeni pogoji za njihovo izvajanje 
(ustrezni akreditirani izvajalci-inštitucije ter 
zadostno število članov komisij za potrjevanje  
nacionalnih poklicnih kvalifikacij).

VREDNOST NEFORMALNO 
PRIDOBLJENIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Klement Drofenik 
Center RS za poklicno izobraževanje

V kontekstu vseživljenjskega učenja se vse bolj zavedamo, da so tradicionalna izobraževalna okolja samo ena 
od številnih in različnih okolij, ki omogočajo izobraževanje in učenje, in da včasih niti niso najpomembnejša. 
Veliko znanja namreč posameznik pridobi tudi med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočas-
nimi dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. Neprepoznana in 
neizkoriščena skrita znanja lahko pomenijo osebno in gospodarsko izgubo, zato je potrebno posameznikom 
in družbi omogočiti, da ta »nevidna znanja postanejo vidna«. V te namene obstaja v Sloveniji sistem nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij, ki omogoča, da se neformalno pridobljena znanja formalizirajo in da posameznik 
pridobi uradno potrdilo, s katerim ta znanja dokazuje.

Število podeljenih certifikatov za nekatere najaktualnejše nacionalne poklicne kvalifikacije v 
letih od 2003 do 2015

Naziv nacionalne poklicne 
kvalifikacije

Podeljeni 
certifikati

Varnostnik/varnostnica 8598

Izvajalec/izvajalka zidanja in 
ometavanja

7776

Maser/maserka 2687

Gozdarski sekač/gozdarska 
sekačica

2450

Socialni oskrbovalec/socialna 
oskrbovalka na domu

2321

Gozdarski traktorist/gozdarska 
traktoristka 

1498

Izvajalec betonskih del 1492

Živinorejec 1330

Operater pri prevozu 
nevarnega blaga

1221

Naziv nacionalne poklicne 
kvalifikacije

Podeljeni 
certifikati

Vzdrževalec  cest 1164

Čebelar 1050

Proizvodni procesničar v 
farmacevtski industriji

982

Vizažist 934

Izdelovalec kruha, potic, peciva 
in testenin 

910

Posrednik za nepremičnine 858

Varnostni menedžer 728

Računovodja 662

Operater na CNC-stroju 636

refleksoterapevt 589

Gozdarski gojitelj 659

Vir: http://www.nrpslo.org/
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Formaliziranje delovnih izkušenj -  
ureditev delovnega statusa in 
reševanje neskladij na trgu dela

Pomen sistema nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij je v njegovi prilagodljivosti tehnološkim 
spremembam in spremembam v storitvenih 
dejavnostih, saj ponuja možnosti hitrega 
oblikovanja podlag za formalno priznavanje 
usposobljenosti za nove poklice na trgu dela. 
Zahteve trga dela se v današnjih časih hit-
ro spreminjajo in nenehno se pojavljajo novi 
poklici, ki se jih posamezniki priučijo samo-
stojno na trgu dela ali pa z delom znotraj 
podjetja. Oblikovanje novih katalogov za na-
cionalne poklicne kvalifikacije, ki omogočajo 
pridobitev formalne listine o posameznikovi 
usposobljenosti za te nove in aktualne pokli-
ce, odpira posameznikom nove priložnosti v 
primeru njihovega samostojnega opravljanja  
storitev na trgu dela, podjetjem pa omo-
goča, da nova znanja zaposlenih ustrezno 
ovrednotijo in povečajo svojo konkurenčnost 
na tržišču.

Možnost, ki jo ponuja sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, je tudi v pridobivanju 
formalnih podlag za zaposlovanje ali ohran-
janje delovnih mest. Posameznika se za do-
ločen čas sprejme na delovno mesto, kjer se 
ga pod mentorstvom uvaja v poklic, lahko 
pa posameznik že dlje časa sodeluje s pod-
jetjem kot zunanji honorarni sodelavec ipd. 
Po določeni dobi pridobivanja delovnih izku-
šenj se takšnim posameznikom omogoči, da 
preko postopkov preverjanja in potrjevanja 
svojih osvojenih kompetenc pridobijo urad-
no listino, ki predstavlja tudi formalno pod- 
lago za njihovo zaposlitev oziroma ustrezno 
umestitev v sistematizacijo. Nekatera pod-
jetja imajo na podlagi pridobivanja javno 
veljavnih listin za nacionalno poklicno kvalifi-
kacijo urejen celoten sistem zaposlovanja in 
tudi notranjega kadrovanja v podjetju. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije lahko omo-
gočajo poklicno napredovanje tudi v primeru 
neustrezne izobrazbe. Zaposleni namreč z 
leti postajajo visoko strokovno usposobljeni  
v svojem delovnem okolju, vendar zaradi 
svoje neustrezne izobrazbe ne morejo for-
malno napredovati. Pridobitev ustrezne na-
cionalne poklicne kvalifikacije, na enaki ali pa 
celo na višji ravni zahtevnosti del od njihove 
dosežene izobrazbe, jim tako omogoča, da 
pridobijo uradno listino, ki lahko predstavlja 
formalno podlago za njihovo napredovanje, 
kar je prisotno zlasti pri odpravljanju neso-

razmerij med mlajšimi delavci z višjo izobra-
zbo ter starejšimi delavci z nižjo izobrazbo, 
ki pa so se v mnogih letih dela na svojem 
področju razvili v dobre strokovnjake.

Ovrednotenje in formalizacija pridoblje-
nih znanj in spretnosti na delovnem mestu 
pa sta tudi sicer pomembna. Velikokrat so 
znanja in izkušnje, ki si jih posamezniki pri-
dobijo z delom, prepoznane in ovrednotene 
le v njihovem delovnem okolju. V kolikor želi 
takšen posameznik ob odhodu iz svojega de-
lovnega okolja in prijavah na nova delovna 
mesta ipd. dokazovati ta svoja znanja, je po-
membno, da ima možnost ob odhodu prido-
biti formalno listino o svoji poklicni usposob-
ljenost, ki jo je pridobil na delovnem mestu.

V petnajstletni praksi izvajanja sistema na-
cionalnih poklicnih kvalifikacij se je torej 
izkazalo, da je lahko vloga tega sistema 
zelo različna; lahko pomeni dodano vred-
nost na trgu dela, saj samostojnim podjet-
nikom predstavlja določeno referenco, da 
posedujejo zahtevana znanja in kakovost za 
opravljanje svojih storitev na tržišču, lahko 
pomaga pri pridobivanju državnih subvencij 
oziroma odpiranju dopolnilnih dejavnosti, 
lahko pomaga podjetjem pri zaposlovanju 
ali kadrovanju že zaposlenih, v nekaterih 
dejavnostih pa so nacionalne poklicne kva-
lifikacije postale preprosto obvezane, če gre 
za opravljanje zakonsko reguliranih poklicev, 
čeprav je sistem nacionalnih poklicnih kva-
lifikacij v prvi vrsti namenjen formaliziranju 
že pridobljenih delovnih izkušenj in znanj in 
manj njihovemu pridobivanju.

Nacionalne poklicne kvalifikacije se 
razvijajo in uporabljajo tam, kjer 
trg dela zaznava ali napoveduje 
pomanjkanje človeških virov

Pregled katalogov standardov strokovnih 
znanj in spretnosti za nacionalne poklicne 
kvalifikacije po strokovnih področjih kaže 
na to, da se nacionalne poklicne kvalifika-
cije dejansko razvijajo in uporabljajo tam, 
kjer trg dela zaznava ali napoveduje po-
manjkanje človeških virov. To nas obenem 
napeljujejo na spoznanje, da je sistem potr-
jevanja delovnih izkušenj za pridobitev for-
malnih listin o poklicni usposobljenosti na 
trgu dela prepoznan kot ustrezno orodje za 
usklajevanje delavcev in delovnih mest ter 
kot način za reševanje različnih kadrovskih 
omejitev pri zaposlovanju. Sistem nacional-
nih poklicnih kvalifikacij obenem predstav- 
lja fleksibilen pristop k pridobivanju novih 
poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga 
dela ter poenostavlja njihovo posodabljanje 
in nadgrajevanje, odzivnost sistema pa je v 
primerjavi z izobraževalnim sistemom veli-
ko hitrejša. Ker sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij omogoča dokazovanje usposob-
ljenosti na javno veljaven način, se s tem 
povečuje zaposljivost in možnosti za razvoj 
kariere tudi v razmerah in časih, ko je zapo-
slitev nestabilna in negotova. Zaradi mož-
nosti upoštevanja in priznavanja delovnih 
izkušenj in neformalnega učenja pa je po-
zitivna stran tega sistema tudi ta, da spod-
buja motivacijo odraslih za vključevanje v 
nadaljnje izobraževanje.

Robert Ščuka,
NPK - čebelar:

“Že od otroštva sem 
v družini pomagal 
pri čebelarstvu.  
Z NPK je čebelarstvo 
postalo moj poklic.”

Alenka Resman Langus,  
NPK - radijska napovedovalka:

“Znanja za 
napovedovalko 
sem pridobivala 
neformalno z leti dela 
na radiu. Z NPK sem 
za ta znanja dobila 
tudi uradno potrdilo.”

HIT, d. d., Nova Gorica:  

“Znotraj igralništva 
je običajno, da 
zaposleni postanejo 
visokousposobljeni 
strokovnjaki, a tega 
prej brez NPK niso 
mogli dokazovati.”

STEKLARNA  
ROGAŠKA d.o.o.: 

“Spreminja se trg, 
spreminjajo se 
tehnologije in  
zahteve – NPK 
omogoča, da se  
temu prilagodimo.”
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PROJEKTI CPI

MEDNARODNE MREŽE

EUROPASS
http://www.europass.si/ 

Evropska pobuda, ki omogoča uporabo standardiziranih evropskih 
obrazcev za osebno predstavitev (življenjepis, jezikovna izkaznica, mo-
bilnost, priloga k diplomi in priloga k spričevalu). 

S tem omogoča beleženje formalno in neformalno pridobljenega znanja, kva-
lifikacij in izkušenj ter spodbuja mobilnost. 

REFERNET
http://refernet.si/ 

Mreža institucij, preko katere Cedefop  zbira informacije o nacionalnih 
sistemih in politikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah 
članicah EU, Islandiji in na Norveškem. 

Cedefop zbrane podatke vključi v svoje baze podatkov in jih uporablja za  
raziskave in analize, ki so objavljene na spletni strani http://www.cedefop.
europa.eu/en/publications-and-resources 

EQF
https://ec.europa.eu/ploteus/ 

CPI je bil imenovan za nacionalno koordinacijsko točko slovenskega in 
evropskega ogrodja kvalifikacij (NKT SOK-EOK). 

Naloga koordinacijske točke (sofinancirane iz projekta EQF- National Coordina-
tion Points 2016) je zagotavljanje dostopa do informacij o kvalifikacijah v državi 
članici preko nacionalnega ogrodja kvalifikacij (SOK) ter umeščanje nacionalnih 
kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) preko nacionalnega ogrodja 
kvalifikacij (SOK). S sredstvi projekta EQF – National Qualifications Databases 
bo register kvalifikacij SOK, objavljen na www.nok.si, nadgrajen tako, da bo za-
gotavljal točne in ažurne informacije o kvalifikacijah ter bo omogočil avtomatski 
zajem podatkov od zunanjih institucij. Na podlagi vzpostavljene tehnične po-
vezave med registrom SOK in EOK bodo kvalifikacije, objavljene v slovenskem 
registru, predvidoma v novembru 2016 vidne tudi na EQF portalu Learning 
Opportunities and Qualifications portal https://ec.europa.eu/ploteus/ 

CWIC, ERASMUS+, KA2 
september 2014–avgust 2017: Slovenija, Avstrija, Španija, Makedonija

http://cwic.scv.si/index

Razviti model za večjo kakovost praktičnega usposabljanja v podjetjih na 
srednješolski in višješolski ravni.

Model bo razvit preko pilotne izvedbe v Sloveniji in Makedoniji, ki s po-
večanim obsegom praktičnega usposabljanja, postavitvijo dijaka/študenta v 
ospredje in jasno opredeljenimi delovnimi nalogami dijake/študente opremi z 
bolj relevantnimi kompetencami za trg dela.

SKILLS4WORK, ERASMUS+, KA2
oktober 2014–september 2016: Irska, Nemčija, Slovenija

http://skills4workproject.eu 

Izboljšanje poti in načinov učenja ter pridobivanja delovnih izkušenj 
dijakov in študentov poklicnega in strokovnega izobraževanja neposredno 
na delovnem mestu pri delodajalcu.

Skupaj z evropskimi partnerji smo razvili praktična priporočila (model), s 
smernicami za izboljšanje kakovosti izvajanja praktičnega usposabljanja z de-
lom, ki smo jih preizkušali v vseh sodelujočih državah. Priporočila in smernice 
bodo v pomoč kot učno gradivo s primeri dobrih praks za vzajemno učenje, 
za samoučenje ali na raznih seminarjih izpopolnjevanja učiteljev, organizator-
jev PUD in delodajalcev.

LEARNING BY DOING, INTERREG 
januar 2017–junij 2019

Krepitev vloge socialnih partnerjev v poklicnem izobraževanju in priprava 
ustreznih strategij za kakovostno praktično izobraževanje v podjetjih v 
Podonavski regiji.

SERFA, ERASMUS+, KA3 
oktober 2016–september 2018: Velika Britanija, Španija, Francija, Grčija, 
Avstrija, Poljska, Nemčija, Slovenija

Podpora delodajalcem pri novih oblikah zaposlovanja, s poudarkom na 
vajeništvu.

SEE THE GOAL, ERASMUS+, KA2 
november 2016–oktober 2018: Slovenija, Danska, Finska, Portugalska

S pomočjo videa, predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v 
podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja. 

V prvem letu projekta bomo razvili minimalne zahteve praktičnega  uspo-
sabljanja v podjetjih (v obliki kataloga in/ali tipičnih delovnih situacij) in na 
podlagi pripravljenih scenarijev posneli več 2–3 minutnih videov. V drugem 
letu bomo posnet material pilotno uporabili v praksi in pripravili priročnike 
za mentorje, dijake in svetovalce (oziroma organizatorje praktičnega usposa-
bljanja v podjetjih). 

NEWWBL, ERASMUS+, KA3 
jesen 2015–pomlad 2018: Slovenija, Bolgarija, Latvija, Finska, Nemčija

http://newwbl.eu  

Razviti modele praktičnega usposabljanja v podjetju, ki bi se odzvali na 
potrebe različnih deležnikov. 

Modeli bodo razviti na podlagi analize obstoječega stanje v treh evropskih 
državah (Slovenija, Bolgarija, Latvija) ter s podporo dveh evropskih držav 
(Nemčija, Finska), kjer praktično usposabljanje v podjetju deluje dobro.  

AKTUALNI PROJEKTI 

VAJENIŠTVO, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
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PROJEKTI CPIPREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

RAZVIJANJE NOVEGA ZNANJA, SPRETNOSTI IN KOMPETENC

CROCOOS, VŽU- LEONARDO DA VINCI
maj 2014–april 2017: Madžarska, Srbija, Nizozemska, Danska, Slovenija

http://oktataskepzes.tka.hu/sl/crocoos

Razvoj sistema pravočasnega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega 
opuščanja šolanja na ravni šole.

CELOSTNI PRISTOP K USPEŠNI INTEGRACIJI 
MIGRANTOV, ERASMUS+, KA2
september 2016–avgust 2018: Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Nemčija

Oblikovanje in vzpostavitev optimalnega modela celostnega pristopa za 
uspešno integracijo migrantov v slovensko okolje na področju vzgoje in 
izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, javne uprave, delov-
no-zaposlitvenega sektorja in na drugih relevantnih področjih. 

GOAL, ERASMUS+, KA3
maj 2015–pomlad 2018: Belgija, Češka, Islandija, Nizozemska, Litva, Slovenija

http://www.projectgoal.eu 

Izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v izobraževanju v vseh partner-
skih državah, s tem pa k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih 
v vseživljenjsko učenje in  k večji vključenosti ter mobilnosti na trgu dela.

Poudarek na projektu je na evalvaciji procesov svetovalne dejavnosti v izo-
braževanju odraslih, ki so naravnani na ranljive skupine:  starejši od 50 let, 
priseljenci, manj izobraženi iskalci zaposlitve in manj izobraženi zaposleni. 
Pridobljeni podatki preizkusa bodo podlaga za razvoj sistemske podpore za 
nadgradnjo modela svetovalne dejavnosti za odrasle v izobraževanju  v vseh 
državah partnericah. 

EQAVET
http://www.eqavet.eu 

CPI je referenčna točka za mrežo EQAVET, ki zbira informacije o za-
gotavljanju kakovosti v evropskih sistemih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 

Tu nastaja priročnik za implementacijo okvira kakovosti v poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju za izvajalce. Poleg tega pa sodelujemo v delovni sku-
pini za dopolnjeni okvir EQAVET plus ter v drugih aktivnostih in dogodkih, ki 
jih organizira mreža EQAVET.

ESQA, ERASMUS+, KA2
september 2014–avgust 2016: Poljska, Velika Britanija, Estonija, Slovenija

http://www.esqa.eu 

Izmenjava izkušenj in informacij pri zagotavljanju kakovosti srednjega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja med sodelu-
jočimi državami.

V projektu je nastal katalog dobrih praks, izdelana so bila štiri nacionalna in 
eno primerjalno poročilo, na Poljskem pa je bil izveden tudi natečaj »Šola, ki 
skrbi za kakovost«.

VARE, ERASMUS+, KA2
jesen 2015–jesen 2017: Avstrija, Poljska, Velika Britanija, Slovenija

http://www.vareproject.eu 

Kompetence ocenjevalcev znanja programov poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v EU za večjo transparentnost in razvoj mobilnosti.

VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS 
MODELA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ESS, MIZŠ 
2016-2018

Namen programa, ki nastaja v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, 
Zavoda RS za šolstvo, Državnega izpitnega centra in CPI, je opredelitev 
skupnega koncepta na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij, s poudarkom 
na poenotenju procesa in vsebine samoevalvacije v vrtcih in šolah, ob hkratni 
ohranitvi specifik in vzpostavitvi t. i. strokovnih jeder.

SKILLME, ERASMUS+, SSA 
jesen 2014–jesen 2017: Slovenija, Slovaška, Latvija, Hrvaška

https://www.gzs.si/skill-me-slo 

Identificirati najbolj razširjene vrzeli v znanju v kovinski in elektro in-
dustriji in razviti najsodobnejše izobraževalne programe, ki bi odpravili 
te vrzeli in s tem zagotovili trajnostni razvoj evropskega kovinskega in 
elektro trga.

ECOSIGN, ERASMUS+, SSA
jesen 2015–jesen 2018: Slovenija, Španija, Romunija, Italija

http://www.ecosign-project.eu 

Program usposabljanja za oblikovalce na temo trajnostnega oblikovanja; 
z opredelitvijo skupnih učnih izidov na področju trajnostnega oblikova-
nja bo zagotovljena prenosljivost kompetenc trajnostnega oblikovanja 
med različnimi gospodarskimi sektorji in evropskimi državami.

SKILLCO, ERASMUS+, SSA
november 2016–oktober 2019: Slovenija, Nemčija, Madžarska, Belgija

Poiskati pomanjkljivosti v znanju in veščinah na področju gradbeništva, 
oblikovati kurikulum za izbrane vrzeli, pripraviti aktivnosti in učna gradiva 
za neposredno uporabo v gradbeništvu.

NWF NETWORK, ERASMUS+, KA2
oktober 2016–september 2018: Španija, Slovenija, Italija, Turčija, 
Portugalska, Grčija, Slovaška, Romunija

Uporaba ne-lesnih gozdnih proizvodov.

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV, ESS, MIZŠ
2016–2022

Krožna oblika zaposlovanja – usposabljanje učitelja oz. strokovnega de-
lavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli s strokov-
njakom iz podjetja oz. brezposelno osebo.

PROJEKTI CPI



številka 9, december 2016

EuroSkills 2016

Od 1. do 3. decembra 2016 so se mladi iz vse Evrope, stari 
od 18 do 25 let, v Göteborgu na Švedskem potegovali za 
naslove evropskih prvakov v poklicnih spretnostih. Slovenijo je 
zastopalo 12 tekmovalcev, ki so tekmovali v devetih panogah: 
lesarstvo, mehatronika, cvetličarstvo, informatika, aranžerstvo, 
slikopleskarstvo, kuharstvo, strežba in kamnoseštvo. Izbrali smo 
nekaj njihovih izjav.

Nejc Zupančič, stavbno lesarstvo

Moje vodilo je, da se stranki posvetim in po-
skušam narediti čim bolj funkcionalen izde-
lek, s katerim bo stranka zadovoljna. Moja 
želja pa je, da bi imel stranke z jasnim ciljem, 
ki bi želele zanimive unikatne izdelke, ki bi 
bili res nekaj posebnega.

Izidor Kržišnik, kuharstvo

V kuhinji ne gre brez želje do dela. To se 
pozna na okusih, izgledu krožnikov, pri tim-
skem delu, ki je v kuhinji zelo pomembno. 
Če greš težko v službo, ne vem, zakaj bi bil 
kuhar, saj je še veliko drugih poklicev.

Rok Maržič, strežba

Priprava obsega tri četrtine dela strežbe. To, 
kar gostje vidijo v restavraciji, je samo še »fi-
niširanje«. Priprava vključuje, da imaš ti pri-
pravljen pribor, kozarce, mize pogrnjene, pi-
jače, vse … Če si tega dobro ne pripraviš, se 
ti lahko zaradi ene majhne stvari vse podre. 

Klemen Pal, informatika

Če delaš v nekem podjetju, je delo timsko, 
ker vsi delajo za skupen cilj. Jaz tudi sicer 
raje delam v timu, ker imam tako vedno 
nekoga, na katerega se lahko zanesem, ki 
mi lahko pomaga in ki mu tudi jaz lahko 
pomagam. 

Katja Podjed, cvetličarstvo

Približno 60 odstotkov sem se naučila sama, 
40 pa v šoli. Izkušnje sem pridobila z delom 
v cvetličarni, pa tudi sama si kaj izmislim in 
delam doma. Najprej si narišem, kako in kaj 
bi izvedla, potem pa začnem ustvarjati.

Rok Verstovšek Tanšek, kamnoseštvo

Ko vidim kos kamna, pomislim, da ne smem 
narediti nič narobe, da ne bo šel v nič. Ka-
men je dokaj nedopusten za napake. Trenu-
tek nepozornosti je lahko nepopravljiv. Se da 
zalepiti, vendar to ni izdelek, s katerim bi bil 
jaz zadovoljen. 

Klemen Buh, pohištveno mizarstvo

Proces dela se začne pri dobrih idejah. Dobra 
ideja in obrtniška spretnost se dopolnjujeta. 
Mogoče bi dal nekaj prednosti obrtniški spre-
tnosti, ker se to vidi na kakovosti izdelka. 

Žan Črnivec, informatika

Teorija je pomembna. Če ne boš vedel, kako 
omrežni protokoli delujejo v ozadju, boš tež-
ko rešil kak problem, ker ne boš vedel, kaj 
je narobe. Potrebuješ »troubleshooting« mi-
šljenje, da boš lahko odstranil napako.

Katarina Smuk, aranžerstvo

Pri delu pritiskov ne manjka. Stranka mi da 
rok čez tri, v tem času moram narediti izlož-
bo od ideje do postavitve. Je pa tako, da bolj 
ko se bliža rok, bolj sem kreativna, tako da 
me stres tudi ponese.

Tomaž Oder, slikopleskarstvo

S pomočjo tehnologije danes lahko delamo 
hitreje in bolj enostavno. Vseeno pa je še ve-
dno najbolj pomembno, da ohranjamo »pra-
ve roke« za delo. Rok Verstovšek Tanšek je v panogi kamnoseštvo dosegel odlično 2. mesto.

Ekipa Euroskills na Ljubljanskem maratonu 

Danuša Škapin, na podlagi intervjujev z udeleženci, ki jih je pripravil Jan Grilc, Val 202  


