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POVZETEK 

 

Magistrska naloga proučuje pripravljenost brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za 

zaposlovanje na enotah v Kopru, Izoli in Piranu, pri pridobivanju certifikata NPK. Podatki so 

bili pridobljeni z intervjuji strokovnih delavk, zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje in 

brezposelnih. Obdelani so bili z metodo analize vsebine. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo 

nekatere razlike med mnenji strokovnih delavk in brezposelnih oseb glede vključitve v 

programe za pridobitev NPK. Strokovne delavke so omenjale pripravljenost brezposelnih po 

vključitvi v programe za pridobivanje NPK, medtem ko brezposelni v večini primerov niso bili 

pripravljeni na tovrstno izobraževanje. So se pa vsi sogovorniki strinjali, da opravljanje NPK 

omogoča hitrejšo pot do novega poklica in s tem možnost večje zaposljivosti, kar je pokazala 

tudi odzivnost podjetij, ki zaposlujejo kader s tovrstnim certifikatom. 

 

Ključne besede: NPK, neformalno izobraževanje, brezposelnost, izvajanje programov, 

odzivnost. 

 
SUMMARY 

 

The master’s thesis deals with the willingness of the unemployed registered with “Zavod RS za 

zaposlovanje” (Koper, Izola and Piran units), to obtain a NVQ certificate. The data were 

obtained through interviews conducted with professionals at “Zavod za zaposlovanje”, and the 

unemployed, and were processed using the method of content analysis. Some differences of 

opinions between the professionals and the unemployed were established as to the participation 

of the unemployed in training programs to obtain NVQ certificates. While the professionals 

mentioned the readiness of the unemployed to participate in such training programs, the 

unemployed, in most cases, expressed their unwillingness to participate. However, both sides 

agreed that obtaining a NVQ certificate offers a faster way to get a new vocation and, 

consequently, a higher possibility to get a job. This was also reflected in the responsiveness of 

the companies employing personnel in possession of such certificates. 

 

Key words: NVQ (non-vocational qualification), informal training, unemployment, 

implementation of programs, responsiveness 
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1 UVOD   

Številne spremembe v svetu nas spodbujajo na hiter odziv, kar pomeni tudi učenje in 

izobraževanje, saj le tako lahko sledimo potrebam globalnega trga. Med vsemi oblikami 

izobraževanja najbolj izstopa izobraževanje odraslih, ki je eno od najobčutljivejših področij. 

Dejstvo je, da se mora posameznik na eni strani prilagajati potrebam trga in s tem neoliberalni 

odločitvi, da je takoj po zaključku šolanja pripravljen vstopiti na trg dela, na drugi strani pa 

prav izobraževanje odraslih prepozna aktualne potrebe po izobraževanju za uravnotežen razvoj 

današnjega časa oz. »izobraževanju v boju proti revščini« in se nanje hitro odzove s ponudbo 

različnih programov (Ličen in Bolčina, 2011, 7). Izobraževanje odraslih ima že več kot stoletno 

tradicijo. V številnih evropskih državah so se pojavile kot ljudske visoke šole za izobraževanje 

odraslih sredi 19. st., ob koncu stoletja pa tudi na ozemlju Avstro-Ogrske. Na slovenskem 

ozemlju se prve ljudske visoke šole pojavijo v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, po 

drugi svetovni vojni pa so že delovale številne ljudske univerze. Njihov razvoj je potekal 

skladno s spremembami v gospodarskem, tehnološkem in družbenem razvoju, kar se še vedno 

dogaja. 

 

Danes postaja vse pomembnejše spoznanje, da se vseh življenjskih zmožnosti ne moremo 

naučiti v rednem sistemu izobraževanja, ampak razvoj odraslih poteka v obliki vseživljenjskega 

učenja. O tem je bila leta 2000 sprejeta tudi Lizbonska strategija, ki se je osredotočila na rast in 

zaposlovanje kot eno od največjih evropskih prednosti v globalnem okolju (Evropska komisija, 

2000). Svet Evropske unije in predstavniki njenih držav so leta 2005 potrdili reformo Lizbonske 

strategije o nujnosti rasti in zaposlovanja v Evropski uniji. Glavna prioriteta pri doseganju ciljev 

Lizbonske strategije je bila namenjena vlaganju v znanje in ustvarjanju delovnih mest. 

Vsakoletna skupna poročila Evropskega sveta in Komisije je pokazala, da se lizbonski cilji o 

izobraževanju in usposabljanju ne odvijajo tako, kot je bilo predvideno, hkrati pa se ne 

zmanjšujejo razlike med najbolj in najmanj izobraženimi državami (Javrh in Kuran, 2012). 

 

Potrebo po nenehnem razvoju in posodabljanju izobraževanja odraslih navaja tudi Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011), s posebnim poudarkom na neformalnem 

izobraževanju. Dejstvo je, da današnji čas zahteva od posameznika nenehne spremembe v 

zasebnem in poklicnem življenju, za kar človek potrebuje različne zmožnosti, ki jih določajo 

kognitivni, motivacijski in družbeni pogoji. Človek ima različne sposobnosti, ene je podedoval, 

druge pridobil skozi življenje, tretje pa z znanjem (Jankovič in Balkovec, 2009). Obstajajo pa 

tudi nekatere zmožnosti, ki jih potrebuje vsakdo, da se lahko uči in nekaj doseže, kot je npr. 

pismenost, pa spet druge, ki so odvisne od zahtev trga dela. To je še posebej postalo izrazito v 

osemdesetih letih 20. st., ko se je pojavila množična brezposelnost, na drugi strani pa 

izobraževalna ekspanzija, saj je izobrazba postajala vedno manj zadostna za zagotavljanje 

preživetja na trgu dela (Mirčeva in Radovan, 2006). Nekoč je bila glavna prednost v podjetju 

kapital, danes pa je vedno bolj pomembno znanje in njegova uporaba (Dermol, 2011). V 
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podjetjih govorimo o managementu znanja, ki ga Frost (2012) opredeljuje kot sistematično 

upravljanje premoženja znanja organizacije z namenom ustvarjanja vrednosti in izpolnjevanja 

taktičnih zahtev. Organizacija mora spodbujati kulturo učenja, kar pomeni pridobivanje novih 

ustreznih znanj za večjo učinkovitost pri doseganju strateških ciljev organizacije ter 

kratkoročnih priložnosti in nevarnosti.  Za posameznika pa še danes velja, da je izobrazba 

pomembna, prav tako pa je pomembno zavedanje o vseživljenjskem učenju. Izobrazba bo v 

prihodnosti morda manj ključna pri zaposlovanju v nekaterih sektorjih, kot je bila nekoč. 

Predvsem bo pomembno, kakšno znanje ima posameznik in kako lahko s tem prispeva k uspehu 

podjetja. Težko pa verjamemo, da bo, na sicer konkurenčnem trgu dela, izobrazba 

nepomembna. 

 

Danes smo priča vedno manjšemu številu delovnih mest ter boju zanje, pa še ta ne ponujajo 

standardiziranih oblik polne zaposlenosti, ampak so nagnjena k fleksibilni obliki zaposlovanja 

oz. govorimo o atipičnih oblikah zaposlitve. Atipične oblike zaposlovanja Kresal (2008, 262) 

navaja kot »tiste oblike zaposlitve, ki v eni ali več značilnostih odstopajo od tako imenovane 

tipične pogodbe o zaposlitvi, ki je opredeljena kot pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s 

polnim delovnim časom, po kateri se delo opravlja neposredno za delodajalca, po njegovih 

navodilih in pod njegovim vodstvom ter v prostorih oziroma na deloviščih delodajalca«.  

 

S takšnim stanjem smo se srečali tudi v Sloveniji, ko je trg delovne sile v preteklosti doživel 

hitro in obsežno preobrazbo. Že leta 2012 je bila v Evropski uniji zabeležena 10,8-odstotna 

brezposelnost. V Sloveniji smo najvišjo stopnjo brezposelnosti zabeležili ob koncu leta 2013. 

Brezposelnih je bilo 124.015 oseb oz. 13,1 %  (SURS, 2017), medtem ko je bilo ob koncu julija 

2016 registriranih 99.117 brezposelnih, kar je za 0,7 indeksne točke manj kot v enakem obdobju 

2015 (ZRSZ, 2016a). 

 

Razmere na trgu dela se v Sloveniji sicer izboljšujejo, vendar ne tako hitro, kot se krepi 

gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, povečuje se število delovno aktivnih 

posameznikov. Leta 2015 so delodajalci pri zaposlovanju postali bolj previdni, predvsem na 

račun nižjih finančnih sredstev iz EU, ki so bila namenjena za obdobje 2007-2013, medtem ko 

se novo črpanje še ni začelo. Med nezaposlenimi se je povečalo število delovno aktivnih 

moških. Zato se je vlada RS v Smernicah APZ 2016-2020 osredotočila na povezave med 

ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, kamor je vključila izvajanje storitev vseživljenjske 

karierne orientacije in storitve pri posredovanju zaposlitev. Ukrepi so namenjeni najbolj 

ranljivim skupina na trgu dela, ki potrebujejo pomoč pri zaposlitvi (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016a). Brezposelnost namreč vsaki državi 

povzroča strošek, zato poskuša z različnimi programi znižati posledice takšnega stanja. Rešitve, 

ki jih je Slovenija sprejela na tem področju, so navedene v Zakonu o urejanju trga dela (2013). 

Z aktivno politiko zaposlovanja je država želela dodatno usposobiti in izobraževati brezposelne, 

da bi povečala njihovo zaposljivost (Lorenčič, 2013).  
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Pri tem igra veliko vlogo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ki že vrsto let 

napotuje brezposelne osebe v programe za pridobitev dodatne strokovne izobrazbe in poklica 

ter v programe za usposabljanje odraslih. Z družbenogospodarskimi spremembami, ki se 

dogajajo v zadnjih desetletjih, se je spremenil tudi trg dela, ki zahteva prilagodljivo delovno 

silo, prožno znanje, sposobnost prilagajanja hitrim spremembam in menjavanja poklicev. Brez 

tega delovna sila ne more več zadostiti zahtevam trga (Možina, 1999).  Odgovor na to je 

drugačen način pridobivanja poklica v obliki neformalnega1 izobraževanja in pridobivanja 

certifikata Nacionalne poklicne kvalifikacije2 (NPK), ki se je pojavil v zadnjem desetletju. Pri 

tem ne gre za pridobitev višje stopnje izobrazbe, ampak predvsem dodatnega znanja in veščin 

za lažjo zaposlitev (ZRSZ, 2016b). Prve uveljavitve neformalnega in priložnostno 

pridobljenega znanja je bilo mogoče zaznati že leta 1995 v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

v Sloveniji, ki je to področje še posebej poudarjala. Na podlagi tega je bil s sprejetjem Zakona 

o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah leta 2000 storjen prvi korak k priznavanju in vrednotenju 

neformalnega ter priložnostnega znanja v Sloveniji, ki je postavil sistem preverjanja in 

potrjevanja NPK (Pavlič, 2013). Od leta 2000 do 2014 je bilo v Sloveniji izdanih 85.000 

certifikatov NPK, ki potrjujejo dejstvo o uspešnosti in nujnosti izvajanja NPK (CPI, 2014).  

 

Sistem NPK se vrednoti predvsem za področje trga dela in zaposlovanja (Pavlič, 2013). V 

zadnjih letih se je politika zaposlovanja spremenila in postala bolj prilagojena potrebam in 

položaju posameznika, kar se kaže tudi v individualnih zaposlitvenih načrtih. Ti so usmerjeni 

v čimprejšnjo zaposlitev brezposelnih oseb z vključitvijo v programe aktivne politike 

zaposlovanja. Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 je  

Vlada Republike Slovenije sprejela na redni seji 21. 01. 2016. Namenjeni so predvsem ranljivim 

skupinam na trgu dela. Cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati število dolgotrajno 

brezposelnih oseb, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih z usposabljanjem 

in izobraževanjem ter jim tako zagotoviti kompetence3, znanja in spretnosti glede na potrebe 

trga dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - MDDSZ, 2016a).  

Brezposelni, prijavljeni na ZRSZ, se lahko vključijo v neformalno izobraževanje in 

usposabljanje, če se ugotovi smiselnost tega in izpolnjujejo pogoje za vključitev. Pri tem 

                                                 
1 V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve neformalnega izobraževanja. Kot navaja Rogers 

(2004), se večina avtorjev opira na Coombsa (1973, 10), ki je neformalno izobraževanje definiral kot 

»vsako organizirano izobraževalno dejavnost zunaj vpeljanega formalnega sistema – pri tem pa ni 

pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše dejavnosti, ki je namenjena izbranim 

učencem in zadovoljuje določene učne smotre«. 
2 NPK omogoča posamezniku, da pridobi strokovno usposobljenost za opravljanje določenega poklica 

na določeni ravni zahtevnosti. Posameznik lahko pridobi javno veljavno listino o poklicni izobrazbi 

bodisi s preverjanjem in potrjevanjem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, preverjanjem znanja, 

spretnosti in sposobnosti ali na podlagi listine o že pridobljenih znanjih iz drugih izobraževalnih 

programov (CPI, 2014).  
3 Pojmovanje kompetenc pridobiva v sodobni družbi vedno večji pomen. Sam pojem je težko enotno 

opredeliti, saj ga različni avtorji različno interpretirajo in uporabljajo. Najpogosteje je kompetenca 

opredeljena kot »sestavljena zmožnost posameznika, ki sestoji iz treh dimenzij: znanja, spretnosti in 

drže.« (Zore, 2014, str. 10) 
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obstajajo tudi določene omejitve, saj se lahko vključijo le v tiste programe, ki so navedeni v 

Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja in so sofinancirani iz Evropske unije iz 

Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike 2014–2020 (ZRSZ, 2016b). Čeprav imajo v Sloveniji brezposelni pravico 

do brezplačnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za potrjevanje NPK v 

letu 2016, skladno s sklepom, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

10. 5. 2016 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016), ostaja še vedno vprašanje o 

njihovi pripravljenosti za sodelovanje v programih za potrjevanje NPK. Zato sem v okviru 

magistrske naloge želela izvedeti, ali so brezposelni, ki so prijavljeni na ZRSZ v Kopru, Izoli 

in Piranu, pripravljeni za vključitev v programe za pridobivanje certifikata NPK. Skladno s tem 

sem si postavila naslednje cilje: 

 podati pregled sodobne literature in virov s področja izobraževanja odraslih in trga dela, 

 raziskati interpretacije pojmov in praks, kot jih živijo in izvajajo udeleženci v raziskavi, 

 podati priporočila Zavodu za zaposlovanje za izboljšanje prakse.  

 

Da bi magistrska naloga dosegla namen in zastavljene cilje, sem v njej zastavila naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne izkušnje imajo strokovni delavci pri napotitvah brezposelnih oseb na usposabljanja 

in izobraževanja v neformalne oblike in pridobivanju certifikata za NPK? 

2. Kako udeleženci v raziskavi 'brezposelnega' interpretirajo sebe? 

3. Kakšne prakse odzivanja na pobude Zavoda za zaposlovanje so razvili brezposelni? 

4. Kakšen pomen pripisujejo brezposelni NPK-ju?  

 

V magistrski nalogi sem se soočila z določenimi omejitvami, predvsem je bila neodzivnost 

brezposelnih in nepripravljenost za sodelovanje večja od pričakovanj.  
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2 RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V SVETU IN SLOVENIJI 

Izobraževanje je eden od glavnih ključev, ki nam odpira pot v drugačno prihodnost. Številne 

spremembe v svetu nas vedno znova vzpodbujajo, da ocenimo, kaj znamo, hkrati pa nas 

opozarjajo na nenehno učenje4. Človek se uči vse življenje. V zgodnjem otroštvu in starostnem 

obdobju gre predvsem za pridobivanje neformalnih znanj, medtem ko je formalno 

izobraževanje prisotno od vstopa v osnovno šolo in traja do zaključka študija.  

2.1 Izobraževanje odraslih v svetu 

O pomenu izobraževanja odraslih je prve ideje podal že starokitajski filozof Konfucij (551-479 

pr. n. št.), ki je razvijal človeka k popolnosti. O vzgoji in izobraževanju so se v antični Grčiji 

ukvarjali Sokrat, Platon in Aristotel (Govekar Okoliš, 2008). Njihovo delo se je nadaljevalo v 

antičnem Rimu, kjer je bil na tem področju najvidnejši predstavnik rimske retorike Mark Fabij 

Kvintilijan v 1. stoletju n. št., ki je v svojem delu »O vzgoji govornika« poudarjal predvsem 

branje kot pomemben dejavnik izboljšanje besednega zaklada pri vzgoji govornikov in državnih 

uradnikov (Hriberšek, 2006). 

 

V Evropi je v obdobju renesanse prišlo do novih pogledov na vzgojo in izobraževanje odraslih. 

Najbolj znana avtorja v tem obdobju, ki sta prispevala k pomenu izobraževanja odraslih, sta 

bila Thomas Moore (1478-1535) s knjigo »Utopija« in Tommaso Campanella (1568-1639) s 

knjigo »Mesto sonca«, kjer sta opisala svoje predstave o družbi. Prvi, ki je omenil permanentno 

učenje, je bil češki pedagog Jan Amos Komenský (1592-1670), ki je veljal za utemeljitelja 

znanosti o vzgoji in izobraževanju mladine in odraslih. Bil je prvi, ki je poudarjal, da je življenje 

nenehna šola, in oblikoval pogled na učenje in izobraževanje (Govekar Okoliš, 2008). 

 

Poseben pomen pri izobraževanju odraslih je dalo 18. stoletje, t.im. stoletje razsvetljenstva. Do 

začetka 18. stoletja je bila zgodovina izobraževanja odraslih malo raziskana v večini držav 

srednje Evrope. Vzroke za to je iskati v preveč usmerjeni praksi, skromni profesionalizaciji 

izobraževanja odraslih in premajhnih sredstvih za raziskavo zgodovine. Prav tako je bilo 

izobraževanje odraslih kot učni in raziskovalni predmet skromno zastopano na univerzah (Jug 

1997b, I). 

 

V drugi polovici 18. stoletja zasledimo obrtna izobraževanja, saj do takrat ni bilo ne interesa ne 

potrebe po šolanju, navaja Serše (1997, 149). Vajenci so se svojega poklica izučili v delavnicah 

mojstrov, saj so jih pri dodatnem izobraževanju omejevala cehovska pravila, ki niso dopuščala 

konkurence. Tako so začele nastajati obrtne šole, najprej v zahodni Evropi, kasneje tudi v 

                                                 
4 »Učenje je v primerjavi z izobraževanjem širši pojem, saj je izobraževanje le ena od možnosti za 

izpeljavo učenja.« (Jelenc, 2007, str. 10) 
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Avstriji in na današnjem ozemlju Slovenije. Strokovne obrtne šole so bile tudi prve in edine 

šole, ki so omogočale izobraževanje odraslih. Seveda to niso bile šole, kot jih poznamo danes, 

ampak bolj tečaji risanja, organizirani enkrat ali dvakrat na teden v večernih urah, ker pouk ni 

smel ovirati dela v delavnicah. 

 

To je bil tudi čas, ko se je spremenila sestava evropskih narodov, ki je vplivala na razmišljanja 

ljudi. V Franciji so nekateri avtorji, kot so bili Rousseau, Voltaire, Helvetius, Diderot in 

Condorce, zagovarjali idejo, da imajo vsi ljudje pravico do izobrazbe (Govekar Okoliš, 2008).  

Sprejeta je bila šolska in prosvetna reforma Marije Terezije in Jožefa II., ki je omogočila 

svobodno šolanje, kar je povečalo število izobražencev in ustanovitev ljudskih šol (Bezenšek, 

1997, 2). S temi reformami se je izobraževanje odraslih razširilo tudi po drugih državah Evrope, 

kot npr. na Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem ter v Nemčiji in Avstriji. Cilj izobraževanja 

ni bil več le religiozen, ampak praktično izobražen človek. Intelektualci so s svojim 

znanstvenim delom in učbeniki vplivali na nove izobraževalne usmeritve otrok in odraslih 

(Brtkova, 1997,  36) ter postali nosilci modernega ljudskega izobraževanja tudi v 19. stoletju 

(Filla, 1997, 56). 

 

Značilnosti izobraževanja odraslih v 19. stoletju so bile v tesni povezavi s kulturo in socialnimi 

razmerami, kjer so delovala prosvetna društva, ki so spodbujala izobraževanje kmetov in razvoj 

kulturnih dejavnosti (Krajnc in Findeisen, 1997, 96). Sredi 19. stoletja so v mnogih evropskih 

državah nastajale ljudske univerze, ki so bile v tesni povezavi s spreminjanjem družbenih 

ureditev. Proti koncu 19. stoletja je bil na Dunaju ustanovljen »Odbor za ljudska univerzitetna 

predavanja«, ki se je ukvarjal z izobraževanjem tako bogatih, kot revnih.  

 

Na začetku 20. stoletja se je pričelo moderno ljudsko izobraževanje usmerjati k socialni 

demokraciji. Značilnosti modernega meščansko-liberalnega ljudskega izobraževanja so 

temeljile na znanstvenem pristopu, svetovnonazorski nevtralnosti in izobraževanju, s ciljem 

naučiti misliti. Dominantne karakteristike moderne so bile nedvoumnost in ambivalenca, ki sta 

zapisala pot v izobraževalno delo. Vendar takrat to protislovje še ni prišlo do izraza, ampak se 

je občutilo šele v izobraževanju odraslih v današnjem času (Filla, 1997, 58-59). 

 

Značilnost izobraževanja 20. stoletja je, da se pretrga povezava s kulturo. To se je še  posebej 

izrazilo po drugi svetovni vojni, ko je bilo izobraževanje osredotočeno na usposabljanje za 

potrebe industrije. Izobraževanje odraslih je postalo množično, ko so se začeli izvajati različni 

tečaji, večerne šole, seminarji (Krajnc in Findeisen, 1997, 96). 

 

Prve izobraževalne ustanove, ki so imele značaj večernih ljudskih univerz na Avstrijskem, so 

nastale leta 1901, ko je bil na pobudo slušateljev višjih ljudskih univerzitetnih tečajev 

ustanovljen Narodni dom.  V njem so potekali številni tečaji, prireditve in seminarji, na katerih 
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so predavali napredni dunajski intelektualci. Za tisti čas je bil Narodni dom najmodernejši kraj 

za izobraževanje odraslih na Dunaju (Filla, 1997, 69-70). 

 

Po drugi svetovni vojni smo v svetu priča konferencam o izobraževanju odraslih. Pod 

pokroviteljstvom UNESCA je bila leta 1949 organizirana prva konferenca o izobraževanju 

odraslih v Elsinoru na Danskem, kjer so se ukvarjali z vprašanjem o organizaciji izobraževanja 

odraslih. Od takrat naprej, približno na dvanajst let, se odvijajo take konference. Druga je bila 

leta 1960 v Montrealu v Kanadi, tretja v Tokiu na Japonskem leta 1972, četrta pa v Parizu leta 

1985. Zadnja konferenca je potekala leta 1997 v Hamburgu, kjer je bil poudarek na učenju 

odraslih v 21. stoletju. Na konferencah se obravnavajo vprašanja o izobraževanju odraslih na 

podlagi predhodno izvedenih regionalnih posvetovanj. Vsaka tema je nato obdelana iz različnih 

zornih kotov, kot so: »enakost priložnosti, spoštovanje kulturne identitete, spoštovanja spolov, 

relevantnost učnih strategij in okolij, promocije sodelovanja in oblikovanja partnerstev« 

(Mohorčič Špolar, 1997, 6).  

 

V Hamburgu sta bila sprejetja dva pomembna dokumenta s področja izobraževanja odraslih, in 

sicer Hamburška deklaracija o učenju odraslih in Akcijski načrt za prihodnost. Na podlagi tega 

je Evropska unija (EU) leta 2000 sprejela Memorandum o vseživljenjskem učenju5 ter akcijske 

načrte (Andragoški center RS, 2017): 

 2003 - Uresničevanje evropskega prostora za vseživljenjsko učenja (angl. Making a 

European Area of Lifelong Learning a Reality); 

 2006 –  »Za učenje ni nikoli prepozno«, kjer je Evropska komisija poudarjala pomen 

izobraževanja kot enega od dejavnikov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti, boljši 

zaposljivosti in socialni vključenosti odraslih; 

 2007 – »Za učenje je vedno pravi čas« je akcijski načrt za izobraževanje odraslih, kjer je 

poudarek slonel na petih ključnih področjih v izobraževanju in usposabljanju odraslih, ki so 

(Komisija Evropske skupnosti, 2007): 

o analizirati reformne učinke pri učenju odraslih na vseh področjih izobraževanja in 

usposabljanja, 

o odraslim ponuditi čim bolj kakovostno izobraževanje, 

o odraslim omogočiti pridobivanje kvalifikacij vsaj za eno stopnjo več, kot jo imajo 

sedaj, 

o izboljšati spremljanje izobraževanja odraslih, 

 

                                                 
5 Evropska unija, OECD in druge organizacije so iskale odgovor na vprašanje, kaj narediti, da bodo 

učinki neformalnega in priložnostnega izobraževanja vidni. Pomembnost tega je sprejetje 

Memoranduma o vseživljenjskem učenju, ki za učinkovit razvoj sistema vseživljenjskega učenja 

postavlja vrednotenje znanja, pridobljenega z neformalnim in priložnostnim učenjem (Hozjan, 2010, 9). 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Making_a_European_Area_of_Lifelong_Learning_a_Reality.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Making_a_European_Area_of_Lifelong_Learning_a_Reality.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Za_ucenje%20_ni_nikoli_prepozno.pdf
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o krepiti postopke za preverjanje spretnosti in socialnih kompetenc ter priznavanje in 

vrednotenje le-teh glede na učne izide. 

 

Zadnja mednarodna Unescova konferenco o izobraževanju odraslih, ki je potekala po naslovom  

Živeti in se učiti za uspešno prihodnost – moč učenja odraslih (Living and Learning for a Viable 

Future – The Power of Adult Learning), je bila  izvedena leta 2009 v Braziliji (Belém). Na 

konferenci je sodelovalo več kot 1500 strokovnjakov iz 156-ih držav sveta, ki so sprejele 

Belémski akcijski načrt oz. dokument s priporočili za področje razvoja izobraževanja odraslih 

za obdobje do naslednje konference. Glavna tema konference je bila problematika pismenosti. 

S sprejetjem novega akcijskega načrta so se vse udeleženke konference zavezale, da bodo 

omogočile mladim in odraslim pravico do formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja  

(Andragoški center RS, 2017). 

2.1.1 Formalno izobraževanje 

Definicijo formalnega izobraževanja odraslih zasledimo v različnih evropskih dokumentih, in 

sicer (Kresal Sterniša, 2011, 17): 

 Cedefop6 (angl. European Centre for the Development of Vocational Training) je leta 2008 

izdal izbor stotih izrazov, ki se jih uporabljajo v Evropi na področju izobraževanja in 

usposabljanja odraslih. V njem je formalno izobraževanje opredeljeno kot »učenje v 

organiziranem in strukturiranem okolju«, bodisi v izobraževalni instituciji ali na delovnem 

mestu. Zasnovano je za doseganje cilja v določenem času in pridobitev certifikata, ki ima 

enako veljavnost kot tisti, pridobljen v šoli (Cedefop 2008, 85). 

 v Klasifikacijskih učnih aktivnostih (angl. Classification of Learning Activities – CLA), ki 

ga je leta 2006 pripravil Eurostat. Na pobudo Evropske komisije je formalno izobraževanje 

opredeljeno kot »izobraževanje v sistemu šol, kolidžev in univerz ter v drugih formalnih 

izobraževalnih institucijah«, kjer poteka izobraževanje neprekinjeno od otrok, starih od 5 

do 7 let, in se nadaljuje do 20. oz. 25. leta, odvisno od posamezne države (Eurostat 2006, 

13). 

 v Raziskavi evropske terminologije za enotno razumevanje in spremljanje izobraževanja 

odraslih (Study on European terminology in adult education for a common understanding 

and monitoring of the sector) iz leta 2010 se je za formalno izobraževanje uporabljajo izrazi, 

navedeni v Cedefop iz leta 2008 (Kresal Sterniša, 2011,17). 

 

Čeprav naj bi navedene definicije veljale vsaj za evropske države, temu vedno ni tako. Nekatere 

države se pri opredelitvah med formalnim in neformalnim izobraževanjem razlikujejo, kot npr. 

(Kresal Sterniša 2011, 20-21): 

                                                 
6 Cedefop je Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, ustanovljen leta 1975 v Grčiji v Solunu. Kratica prihaja iz 

francoskega naslova Centre européen pour le Développement de la Formation professionelle. Njegova naloga je povezovanje 

vseh udeležencev v procesu poklicnega izobraževanja in usposabljanja, od snovalcev politike izobraževanja do organizacij in 

ustanov za izvedbo ter udeležencev vseh starosti (Cedefop, 2017). 
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 v Veliki Britaniji so med formalnimi učnimi aktivnostmi naštete tudi kvalifikacije ključnih 

ali temeljnih spretnosti, ki vodijo do pridobitve nacionalne certificirane kvalifikacije z 

različnimi imeni, kot npr. temeljne spretnosti, bralna ali matematična pismenost odraslih, 

ključne spretnosti, funkcionalne ali poglavitne spretnosti; 

 na Švedskem je program »Švedščina za tujce« uvrščen kot formalna učna aktivnost, 

medtem ko so ti programi v drugih državah razvrščeni v neformalno izobraževanje. Na 

Švedskem so programi, ki jih izvajajo zavodi za zaposlovanja in so namenjeni usposabljanju 

za trg dela, prav tako uvrščeni v formalna izobraževanja. 

 V Belgiji je kvalifikacija iz pismenosti razvrščena med formalna izobraževanja. 

 

Eden od petih ključnih ciljev (poglavje 2.1 - Komisija Evropske skupnosti, 2007), ki jih je leta 

2007 sprejela Evropska skupnost, je omogočiti, da bi si odrasli pridobili vsaj za eno stopnjo 

višjo kvalifikacijo, kot jo imajo sedaj, saj naj bi, po podatkih Eurostata, bili odrasli z dokončano 

višjo sekundarno izobrazbo lažje zaposljivi kot tisti z nižjo ravnijo izobrazbe. Višja izobrazba 

pomeni za posameznika tudi višjo plačo, boljše razmere za delo in več priložnosti za nadaljnji 

razvoj, kar je tudi cilj sodobne EU (Kresal Sterniša, 2011, 23). 

 

Kljub temu, da sta v EU primarna in nižja sekundarna raven obvezni obdobji formalnega 

izobraževanja, je približno 23 milijonov odraslih v Evropi opustilo šolanje iz različnih razlogov, 

kot so politični premiki ali migracijska gibanja. Poleg tega je nedokončano nižjo sekundarno 

izobrazbo zaznati pri nekaterih skupinah prebivalstva, kot npr. pri Romih v Srednji in Vzhodni 

Evropi. Glede na to si vse evropske države prizadevajo, da bi posamezniki lahko pridobili 

dodatno izobrazbo tudi v odraslem obdobju (Kresal Sterniša, 2011, 24). 

 

Pri dokončani nižji sekundarni izobrazbi se v večini evropskih držav pridobi spričevalo, ki pa 

pogosto ne zadostuje za uspešen vstop na trg dela, je pa pogoj za napredovanje v nadaljnje 

formalno izobraževanje v približno dvajsetih držav Evrope (Kresal Sterniša, 2011, 25), kot npr. 

v Avstriji, na Poljskem, Nizozemskem, v Sloveniji, medtem kot se v Belgiji in Veliki Britaniji  

nižje sekundarno izobraževanje ne zaključi s spričevalom in ni pogoj za napredovanje v višje 

sekundarno izobraževanje. V Franciji se na koncu nižjega sekundarnega izobraževanja opravlja 

izpit, ki prav tako ni pogoj za vpis na višjo stopnjo izobraževanja. Značilnost francoskega 

sistema »izobraževanja odraslih sta tripartitno upravljanje in decentralizacija odgovornosti», 

kjer velja načelo, da morajo vsi udeleženci imeti možnost, da pridobijo temeljna znanja in 

spretnosti za akademsko uspešnost in nadaljevanje izobraževanja. Prav tako se lahko 

usposabljajo, učijo, gradijo osebno in poklicno prihodnost ter si tako zagotovijo uspešno 

življenje v skupnosti (Mirčeva, 2014, 29).   

 

Na Islandiji je vsakomur, ki je dopolnil 16 let, omogočeno nadaljnje sekundarno izobraževanje 

ne glede na prejšnje kvalifikacije (Kresal Sterniša, 2011, 25). Na Finskem se višjega 

sekundarnega izobraževanja lahko udeleži 30 % izbranih študentov na podlagi prožnega 
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sistema selekcije, čeprav je formalno izobraževanje usmerjeno k pridobivanju spričevala. 

Država odraslim ponuja splošno in poklicno izobraževanje, ki je namenjeno ohranjanju in 

izboljševanju kompetenc ter spodbujanju zaposljivosti (Mirčeva, 2014, 27). 

 

Posebnosti formalnega izobraževanje odraslih v Nemčiji je, da je ta sicer v pristojnosti zvezne 

vlade in posameznih dežel, vendar ni centraliziranega sistema, ki bi urejal in usmerjal razvoj 

srednješolskega izobraževanja odraslih. To je v pristojnosti posameznih zveznih dežel, ki 

samostojno odločajo o splošnem izobraževanju odraslih, o izobraževanju za pridobivanje višje 

ravni izobrazbe, o razvoju političnega izobraževanja ipd. (Mirčeva, 2014, 31). 

 

Na Švedskem je za izobraževanje odraslih značilna visoka decentralizacija, saj parlament in 

vlada sprejemata nacionalne cilje in prioritete, občine pa so jih dolžne upoštevati ter oblikovati 

in izpeljati programe. Skladno s švedsko zakonodajo morajo imeti vse občine izdelan lokalni 

izobraževalni načrt, ki zajema financiranje, organizacijo, razvoj, dejavnosti ipd. Pri 

srednješolskem izobraževanju na Švedskem razvijajo nove metode za izobraževanje na daljavo, 

kjer pomembno vlogo igra Nacionalna agencija za fleksibilno učenje (Mirčeva 2014, 33). 

 

V Sloveniji je formalno izobraževanje opredeljeno kot institucionalna, sistematična, vnaprej 

načrtovana in organizirana izobraževalna aktivnost, ki pomeni »lestvični sistem« rednega 

izobraževanja otrok in mladostnikov. Izobraževanje otrok se prične med 5. in 7. letom ter 

zaključi med 20. in 25. letom starosti. Te aktivnosti sestavljajo izobraževali programi, ki imajo 

jasno opredeljene cilje, njihov rezultat pa je pridobitev veljavne kvalifikacije. Značilnost 

formalnega izobraževanja je časovno omejeno s »hierarhično strukturo s kronološkim 

zaporedjem letnikov in stopenj«. Pri tem so jasno definirani vstopni formalni pogoji za vpis, ki 

jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi (Pevec Grm in Škapin, 

2006, 13). 

2.1.2   Neformalno in priložnostno učenje 

Neformalno in priložnostno učenje sta se kronološko pojavili vsaj istočasno, če ne že pred 

formalnimi oblikami izobraževanja, zato nista nova pojava. Kljub temu se je sam termin 

neformalnega učenja pojavil šele ob koncu šestdesetih let 20. stoletja, ko so se začele bolj 

intenzivne in poglobljene strokovne razprave o njegovi vsebini in pomenu (Hozjan, 2010, 13). 

Tako so se v svetu, posebno pri odraslih, v zadnjih letih oblikovale nove smernice in zahteve 

pri neformalnem in priložnostnem učenju. Pri tem je pomembno pridobivanje znanja skozi 

celotno življenje, tako za poklicni kot osebnosti razvoj posameznika. Takšen način pridobivanja 

znanja so poznali že v antični Grčiji in Rimu, kjer so poudarjali nujnost pridobivanja dodatnih 

znanj tudi po zaključeni formalni izobrazbi. Tudi v srednjem veku so izpostavljali razvoj 

poklicnega znanja in spretnosti skladno s posameznikovimi lastnostmi, medtem ko je bil čas 
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Reformacije predvsem usmerjen v zahtevo po individualnem vzpostavljanju stika z Bogom, kar 

pomeni prebiranje Svetega pisma v svojem jeziku (Vidmar 2013, 32). 

 

Tako kot pri formalnem tudi pri neformalnem izobraževanju zasledimo definicije v različnih 

evropskih dokumentih (Kresal Sterniša, 2011, 17-18), in sicer: 

 Cedefop (2008, 93) opredeljuje neformalno izobraževanje kot učenje, ki ni zasnovano v 

smislu učnih ciljev, trajanja izobraževanja ali učne podpore, ampak gre predvsem za 

namerno aktivnost. Definicijo priložnostnega učenja je Cedefop (2008, 133) opredelil kot 

učenje, ki ga izvajamo dnevno pri različnih opravilih in dejavnostih, povezanih z delom in 

družino, ali v prostem času. Pri tem ne gre za organizirano učenje, z določitvijo ciljev, 

trajanja ali učnih podpor, ampak se aktivnosti izvajajo spontano. 

 v priročniku Klasifikacijskih učnih aktivnostih (Eurostat, 2006, 13) je neformalno 

izobraževanje navedeno kot katerakoli oblika organizirane in trajne izobraževalne 

aktivnosti, ki nima elementov formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje se 

lahko izvaja v izobraževalnih ustanovah ali izven njih, namenjeno je vsakomur ne glede na 

njegovo starost in ni časovno omejeno. Priložnostno učenje je Evropska komisija (Eurostat, 

2006, 13) opredelila kot učenje, ki ga posameznik izvaja, vendar je manj organizirano in 

strukturirano ter vključuje različne aktivnosti v vsakdanjem življenju. Za razliko od 

Cedefopa pa v priročniku Klasifikacijskih učnih aktivnostih zasledimo še en izraz, in sicer 

je to naključno učenje, ki je opredeljeno kot nenamerno učenje in ni vključeno v statistična 

opazovanja. 

 

Pevec Grm in Škapin (2006, 1314) navajata, da je neformalno izobraževanje »vsaka 

organizirana in namerna izobraževalna dejavnost«, vendar mora potekati izven formalnega 

sistema vzgoje in izobraževanja. Res je, da je izobraževanje usmerjeno v ciljno skupino in tudi 

načrtovano, vendar je redko tudi strukturirano kot učni predmet. Pogosto se izobraževanje 

izvaja v okviru različnih okoliščin, kjer pa učenje ni temeljna aktivnost. 

 

V praksi se neformalno izobraževanja izvaja na različne načine, kot so seminarji, posveti, 

delavnice, tečaji, kongresi in usposabljanja (Hozjan, 2010, 22). Glavna razlika med formalnim 

in neformalnim učenjem je, da gre pri neformalnem učenju predvsem za prostovoljno učenje, 

ki nima značaja šole in s tem tudi ne predmetov, ki bi posameznika odvrnili od učenja. 

Institucije, ki izvajajo neformalno učenje, si morajo prizadevati, da ustvarijo tak program, ki bo 

zanimiv za udeležence in prilagojen njihovim potrebam. Pri neformalnem izobraževanju smo 

priča večji bližini udeležencev in s tem lažji komunikaciji. Neformalno izobraževanje je bolj 

prožno, hitreje se prilagaja spremembam, ki jih zahteva družba, česar pa ne moremo trditi za 

kurikularno učenje (Žale, 2013, 83). 

 

Kot navaja Hozjan (2010, str. 23-24), je neformalno učenje težko opredeliti, še težje pa je 

opredeliti priložnostno učenje, saj pri tem ne gre le za vsebinsko razpršeno učenje, ampak se 
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lahko izvaja v različnih okoliščinah in načinih. V strokovni literaturi je priložnostno učenje 

povezano s pojmi, kot so: informalno, naključno, izkustveno. Bistvo priložnostnega učenja je, 

da gre za proces, ki poteka vse življenje, kjer vsakdo na podlagi svojih prepričanj in pogledov 

oblikuje svoja stališča in vrednote. Pri tem gre za manj organizirano in strukturirano ter 

neinstitucionalizirano učno aktivnost, ki jo posameznik izvaja sam, v okviru družine ali v 

delovnem okolju, kjer te aktivnosti potekajo (Pevec Grm in Škapin, 2006, 14). 

 

2.2 Izobraževanje v Sloveniji 

 

Korenine izobraževanju odraslih v Sloveniji zasledimo že v pisnih virih devetega stoletja, to je 

v času pokristjanjevanja Slovencev. V tem času je med Slovenci prevladovala nepismenost, 

zato so se ljudje glavnih verskih resnic lahko učili le s ponavljanjem. Preobrat v religioznem in 

kulturnem življenju je v izobraževanje prinesel protestantizem, medtem ko je razsvetljensko 

duhovno gibanje v 18. st. doseglo daljnosežne in trajne učinke pri izobraževanju odraslih (Jug, 

1997a, 83-84). 

 

Začetki utilitarističnega šolanja in izobraževanja odraslih v Sloveniji so se pojavili v Idriji, ko 

so se leta 1752 mladi rudarji začeli izobraževati na področju geodezije, zemljemerstva in 

risanja. Leta 1763 je bila odprta strokovna šola za metalurgijo in kemijo, ki pa je hitro prenehala 

delovati zaradi pouka v nemščini in s tem premajhnega števila kandidatov. Prav evropska 

središča, kjer je bila nemščina dominantni jezik, so imela velik vpliv na razvoj izobraževanja v 

Sloveniji. Najprej so morali za uspeh izobraževanje odraslih maloštevilni intelektualci narediti 

enoten slovenski knjižni jezik. Ta se je širil v slovensko govorečih deželah, ko se je rodila 

ljudska pesem. Že v tistem času se na slovenskih tleh srečujemo z neformalnim izobraževanjem, 

ki je potekalo v obliki pogovorov in diskusij v plemiških salonih in hišah bogatih meščanov 

(Jug, 1997a, 85-86). 

 

Poleg Idrije, kjer je bila prva strokovna šola v Sloveniji, je podobna šola delovala tudi v 

Ljubljani. Od leta 1769 do 1784 je delovala Gruberjeva mehanska šola, ki ni imela le 

praktičnega pouka, ampak tudi teorijo. Na področju izobraževanja odraslih so v tem času 

delovale tudi nedeljske ponavljalne šole, ki so jih obiskovali tisti, ki so se želeli izpopolniti v 

branju, pisanju in računanju. Prva šola, ki jo je Serše (1997, 151) poimenoval »šola za 

izobraževanje odraslih«, je bila mehanska in navtična šola pri jezuitih. Kasneje se je področje 

šolstva spremenilo s francosko revolucijo, vendar je avstrijska oblast po odhodu Francozov to 

hitro spremenila in uvedla stari šolski sistem. V prvi polovici 19. stoletja je vidno vlogo v 

izobraževanju odraslih odigral Matija Vertovec, duhovnik, kemik, geograf, zgodovinar, 

zvezdoslovec, pridigar, poliglot in prvi učitelj slovenskih vinogradnikov. Skrbel je za 

izobraževanje ljudi in njihovo vzgojo ter za gospodarski in kulturni napredek. Po svojih delih 

je bil poznan tako na Dunaju kot v Ljubljani. Odkril je osnovni princip vzgoje, ki je temeljil na 

zaupanju vzgojiteljev do ljudi in poudarjanju njihovih dobrih strani. Pri svojem delu je 
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uporabljal različne vzgojne metode, kot so pojasnjevanje, opisovanje, prepričevanje in 

spodbujanje ljudi, hkrati pa svoja dejanja dokazoval s konkretnimi rezultati in posnemanji. Ves 

čas je izražal potrebo po dodatnem znanju in spodbujal ljudi, da so lahko še boljši. Ljudje so ga 

imeli radi, zato so sprejemali njegovo znanje in nasvete (Krajnc in Findeisen, 1997, 99-101). 

 

Leta 1905 je bilo v Sloveniji ustanovljeno društvo »Akademija«, namenjeno širjenju ljudskega 

izobraževanja. Istega leta je bilo v Trstu ustanovljeno Delavsko izobraževalno društvo Ljudski 

oder, leta 1921 pa v Celju prva ljudska visoka šola na Slovenskem. Na začetku so bile ljudske 

visoke šole organizirane kot društva za izobraževanje prebivalstva, kasneje pa so bile 

namenjene predvsem usposabljanju (Udovič Kocjančič, 2011, 12). 

 

Čas med letoma 1952 in 1960 je Jelenc (1996, 4) označil kot obdobje relativnega razcveta 

izobraževanja odraslih v Sloveniji, ko so nastale naslednje tri samostojne enote: 

 šola za odrasle, ki se je delila v dve skupini, in sicer splošnoizobraževalne šole za odrasle 

in strokovne šole za odrasle. Med splošnoizobraževalnimi šolami za odrasle so bile 

najštevilčnejše osnovne šole, ki so delovale v večjih mestih, industrijskih središčih, medtem 

ko je v manjših mestih in vaseh osnovnošolsko izobraževanje potekalo v oddelkih rednih 

osnovnih šol. Strokovne šole za odrasle so potekale na srednji, višji in visoki stopnji, ki pa 

se niso razvijale za zadovoljevanje potreb odraslih. To pa ni veljalo za visokošolske zavode, 

ki so skušali organizirati »izredni študij« (Andoljšek, 1964, po Jelenc 1996, 4). Za tovrstni 

študij je vladalo veliko zanimanja, organiziran je bil na različne načine in v različnih 

oblikah. V tem obdobju je za razvoj izobraževanja odraslih skrbela država, ki je omogočila 

različne oblike organiziranja šol. Delovale so kot samostojne enote, ki so programe lahko 

izpeljale po posebnih učnih načrtih za odrasle, s posebnimi oblikami, načini in pristopi, ki 

so odraslim ustrezali. Kot posebna oblika šol za odrasle so bile dopisne šole, ki so 

dopolnjevale izobraževalno ponudbo strokovnih in osnovnih šol. 

 centri za izobraževanja delavcev so nastajali po letu 1957 in so se hitro razvijali. Zaradi 

velikega pomanjkanja strokovnjakov na področju industrije in gospodarstva so v podjetjih 

nastajali različni centri, ki so bili namenjeni potrebam podjetja, nato šolski centri, ki so bili 

povezani s podjetji in so omogočali pridobivanje strokovne in poklicne izobrazbe, ter 

medpodjetniški centri, ki so jih ustanavljale gospodarske organizacije za zadovoljitev svojih 

potreb. 

 Ljudske in delavske univerze so množično nastajale v letu 1946, ko je obstajalo 72 ljudskih 

univerz, ki so delovale v okviru prosvetnih organizacij in društev. Namenjene so bile 

zadovoljevanju osebnih potreb ljudi in drugih družbenih potreb. Na podlagi Splošnega 

zakona o šolstvu (1958) in Resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov (1960) so bile 

ljudske univerze opredeljene kot vzgojno-izobraževalne ustanove za splošno, strokovno,  

družbenoekonomsko in idejnopolitično izobraževanje državljanov (Jelenc, 1996, 6). 
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Konference v okviru UNESCA, ki so se začele odvijati po drugi svetovni vojni, so tudi v 

Sloveniji vplivale na izobraževanje odraslih, še posebno ko je Slovenija postala samostojna 

država. Čas med letoma 1989 in 1993 predstavlja eno od najplodnejših obdobij v zgodovini 

izobraževanja odraslih v Sloveniji, kar so pokazale raziskave o izobraževanju odraslih, ki so 

potekale v okviru projekta Unescovega inštituta za izobraževanje in Evropskega združenja 

raziskovalcev izobraževanja odraslih – ESREA. K temu je veliko pripomogla ustanovitev 

Andragoškega centra Slovenije in večja pozornost države za izobraževanje odraslih (Jelenc, 

1997, 48-49). Tako se je Slovenija kot samostojna država leta 1997 tudi prvič udeležila 

Unescove konference o izobraževanju odraslih v Hamburgu in na njej uspešno sodelovala. 

 

Ker je šesta Unescova konferenca o izobraževanju odraslih v Belému (Brazilija) poudarjala 

razvoj pismenosti odraslih, je Slovenija sistematično pristopila k proučevanju tega problema v 

začetku devetdesetih let. Projekt je bil osredotočen na zmanjšanje funkcionalne pismenosti na 

ravni dokončanja štiriletne srednje šole. V projektu je aktivno sodelovala tudi Zveza ljudskih 

univerz Slovenije (ZLUS) s svojimi članicami. Zaradi tega je nastal prvi program za zviševanje 

funkcionalne pismenosti odraslih pod skupnim imenom Usposabljanje za življenjsko uspešnost 

(UŽU), s čimer so se želeli izogniti poimenovanju pismenost. Čeprav je bil program na začetku 

namenjen mlajšim brezposelnim z največ desetimi leti šolanja, so se kasneje vanj vključevali 

tudi starejši odrasli, tudi tisti s posebnimi potrebami. Program je vključeval »znanje in 

spretnosti na področju pismenosti, računanja, socialne komunikacije in splošne poučenosti« 

(Možina, 2012,  16) in je bil kot tak v Evropi inovativen. 

 

Na področju izobraževanja odraslih je Slovenija v preteklosti sprejela vrsto dokumentov, s 

katerimi je sledila smernicam EU. Kot navajajo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport (MIZŠ, 2017), obveznosti vzgojno-izobraževalnih zavodov izhajajo iz zakonodaje in 

predpisov, sprejetih v preteklosti. Eden od najpomembnejših dokumentov, ki jih je Slovenija 

sprejela na področju izobraževanja odraslih, je Resolucija o nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020). Razdeljena je na splošno, 

neformalno izobraževanje, zviševanje formalne izobrazbene ravni in usposabljanje za potrebe 

dela.  

 

Izobraževanje odraslih, ki je v Sloveniji razdeljeno na programe za pridobitev formalne 

izobrazbe in na posebne programe, poteka na ljudskih univerzah, šolah, centrih in pri 

zasebnikih, za kar morajo biti vsi registrirani (MIZŠ, 2017). 

2.2.1  Formalne oblike izobraževanje 

Za splošno formalno obliko izobraževanja v Sloveniji najbolj skrbijo osnovne šole (Jelenc, 

1996, 4). Te delujejo v okviru rednih osnovnih šol za otroke in mladostnike, medtem ko 

mladostniki, starejši od 15 let, in odrasli lahko obiskujejo osnovno šolo za odrasle, ki jih 
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izvajajo različne izobraževalne inštitucije, kot npr. ljudske univerze v Sloveniji. Ne glede na to, 

da se programi Osnovne šole za odrasle izvajajo izven rednih osnovnih šol, je njihovo 

izobraževanje za vse prebivalce Slovenije brezplačno. V programu Osnovne šole za odrasle je 

program prilagojen tako, da udeleženci lahko dva razreda osnovne šole opravijo v enem 

šolskem letu (Ljudska univerza Koper, 2016). 

 

Po lestvici pridobivanja stopenj izobrazbe po zaključeni osnovni šoli sledi poklicno in 

strokovno izobraževanje, ki traja 2 oz. 3 leta. Njihovo načrtovanje, programiranje in izvajanje 

je urejeno po načelih socialnega partnerstva. Sledi srednje strokovno izobraževanje (4-letno 

izobraževanje), ki je še posebej izpostavljeno v ReNPIO 2013–2020. Skladno z omenjeno 

resolucijo si je Slovenija zadala cilj, s katerim bi se delež odraslih med 25. in 64. letom s 

srednješolsko izobrazbo povečal s 57 % (2011) na 63 % do leta 2020. Za doseganje tega cilja 

bo država sofinancirala srednješolsko izobraževanje odraslim osebam, mlajšim od 55 let (Zalec, 

2014, 38). Po pridobitvi srednje strokovne izobrazbe se odrasli lahko vključijo v višjo (2 leti) 

ali visoko šolstvo (3 stopnje). V prvo stopnjo so razvrščeni visokošolski strokovni in 

univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski in v tretjo doktorski študijski programi, ki 

so tudi za odrasle redne študente brezplačni (MIZŠ, 2017). 

 

Krovni zakon, ki ureja področje izobraževanja odraslih, je Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2008), ki določa sestavine vseh izobraževalnih programov za 

odrasle, medtem ko postopke sprejemanja in določanje izvajalcev programov ureja Zakon o 

izobraževanju odraslih (ZIO, 2006). Kot navaja Zalec (2014, 39), je izobraževanju odraslih v 

srednješolskem izobraževanju posvečeno manj pozornosti kot otrokom in mladini v rednih 

šolah, saj organizacije, ki izobražujejo odrasle, niso vključene v javno mrežo.  ZIO (2006) daje 

udeležencem izobraževanja odraslih v srednješolskih programih pravico, da se strokovno 

izobražujejo, sodelujejo pri upravljanju organizacije, pravico do zdravstvenega varstva, 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravico do štipendij, ugodnosti pri prevozih, opravljanja 

dela preko študentskih servisov ipd. 

2.2.2  Neformalne oblike izobraževanja 

Neformalne oblike izobraževanja so tesno povezane s poklicnim in strokovnim 

izobraževanjem. V Sloveniji se to področje šele razvija, delno s pridobivanjem nacionalne 

poklicne kvalifikacije, delno s priznavanjem neformalno pridobljenega znanja (Kelava, 2013, 

228) in se razlikuje od drugih evropskih držav. Med prvimi evropskimi državama, ki tak sistem 

že imajo in ga uporabljajo, sta Francija in Nizozemska. Francija je že leta 1934 sprejela prvi 

zakon za to področje, ki je omogočal pridobitev diplome iz inženirstva le na podlagi delovnih 

izkušenj, medtem ko se je to področje na Nizozemskem začelo razvijati z različnimi projekti v 

90-ih letih 20. stoletja (Pavlič, 2013, 52). 

 



16 

Pri pojmovanju neformalnega in priložnostnega učenja se tako kot pri formalnem izobraževanju 

srečujemo z različnimi definicijami. Pri formalnem izobraževanju so pravila jasna, ko 

posameznik prejme listino, ki potrjujejo pridobljeno znanje, medtem ko je v procesu 

priznavanja znanja, spretnosti in sposobnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim 

učenjem, drugače (Hozjan, 2010, 35). V nekaterih državah EU (kot npr. Francija, Nizozemska, 

Norveška), ki že imajo uveljavljen sistem ugotavljanja in priznavanja neformalnega in 

priložnostnega pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc odraslih ter priporočila Evropske 

komisije, naj bi proces zajemal štiri ločene faze, kot je vidno na sliki 1. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Faze ugotavljanje in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja 

Vir: Vilič Klenovšek, 2013, 129 

 

Prva faza v procesu ugotavljanja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja odraslih je ugotavljanje posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc. Pri tem lahko 

posameznik sam ali v sodelovanju s strokovnim delavcem ugotavlja, katera znanja in spretnosti 

že ima. Druga faza je namenjena zbiranju dokazil o znanju, spretnostih in kompetencah, ki jih 

je posameznik pridobil v procesu neformalnega izobraževanja in učenja. Tretja faza je 

namenjena vrednotenju, potrjevanju in preverjanju učnih izidov, četrta (zadnja) pa priznavanju 

s certifikatom, ki je javno veljaven dokument (Vilič Klenovšek, 2013, 127-128). 

 

Za pridobivanje javno veljavne listine v neformalnih oblikah izobraževanja potekajo v Sloveniji 

tudi naslednji posebni programi (MIZŠ, 2017): 

 programi splošnega opismenjevanja, kamor so uvrščeni programa UŽU, ki so Beremo in 

pišemo skupaj, Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, Moj korak ter Jaz in moje delovno 

mesto, 

 računalniška pismenost za odrasle, 

 programi za integracijo priseljencev, in sicer Slovenščina za tujce in Slovenščina kot drugi 

in tuji jezik, Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, Spoznavanje 

slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Slovenij, Začetna integracija 

priseljencev, 
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 programi za mlajše odrasle, ki zajemajo projektno učenje za mlajše odrasle ter 

 jezikovni programi: madžarščina, angleščina, francoščina, italijanščina in nemščina za 

odrasle. 

 

Posebnost neformalnega izobraževanja je, da se udeleženci vanj vključujejo prostovoljno, sam 

učni proces pa poteka izven formalno priznanih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Učni 

proces je zasnovan tako, da se vsak udeleženec neformalnega izobraževanja sooča z 

vrednotami, ki jih že ima. Potrebno jih je le ozavestiti, prevrednotiti in jih ponovno zasidrati, 

seveda v drugačni obliki. Bistvo neformalnega izobraževanja je v tem, da posameznik zgradi 

vrednostni okvir tako do sebe kot do družbe in drugih (Mladinski svet Slovenije, 2013, 2). 

 

V tesni povezavi z neformalnim in priložnostnim učenjem EU vedno več pozornosti namenja 

vseživljenjskemu učenju, ki se je razvijalo v »tesni povezanosti s političnimi, ekonomskimi in 

družbenimi silnicami, ki oblikujejo življenje v tej skupnosti in v njenih posameznih članicah« 

(Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič, 2011, 13). Od posameznika se pričakuje, da se bo celo 

življenje učil, nadgrajeval svoje znanje in spretnosti, kar mu bo lahko omogočilo tudi uporabo 

vedno novih tehnologij, ki se v svetu hitro razvijajo in spreminjajo. 

2.3  Vseživljenjsko učenje 

Vseživljenjski koncept se je v svetu pojavil leta 1970, ko je na Unescovi konferenci Paul 

Lengrand, nekdanji vodja Oddelka za izobraževanje odraslih v Unescovem Sektorju za 

izobraževanje, predstavil poročilo z naslovom Uvod v vseživljenjsko učenje. Dve leti zatem je 

Unescova komisija objavila še rezultate lastne raziskave »Učim se, da sem«, s katero je 

opozorila na pravico in potrebo po učenju posameznika vse življenje. Leta 1973 je OECD 

objavil poročilo »Ponovno izobraževanje: strategija za vseživljenjsko učenje«. V njem je bil 

poudarek na učenju, povezanim s poklicnimi dejavnostmi in individualnim učenjem. Od sredine 

sedemdesetih let je projekt vseživljenjskega učenja - predvsem zaradi recesije in omejevanje 

finančnih sredstev – zamrl, nato pa ponovno zaživel v devetdesetih letih 20. stoletja (Plevnik, 

2002, 7-8). 

 

Na povečani interes za vseživljenjsko učenje in učečo se družbo se je leta 1992 odzvala EU s 

podpisom Maastrichtske pogodbe in začela sooblikovati izobraževanje. Poudarek te pogodbe 

je temeljil predvsem na poklicnem izobraževanju in usposabljanju, usmerjenemu k 

pospeševanju prilagajanja industrijskim spremembam, izboljšavi izobraževanja, pospeševanju 

mobilnosti, spodbujanju sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter prenosom 

dobre prakse med državami članicami EU (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič, 2011, 19-

20). 
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Vseživljenjsko učenje nima uradne definicije, saj obstaja veliko konceptov in zamisli, ki so jih 

države umestile v svojo zakonodajo in programe, kot so (povzeto po Plevnik, 2002, 33-140): 

 Francija  je leta 1976 sprejela odlok, ki je določil splošne pogoje za priznavanje in 

financiranje organizacij za vseživljenjsko učenje odraslih ter zagotavljal številne dejavnosti 

vseživljenjskega izobraževanja. Odlok je povezal regionalne in lokalne organizacije v 

celoto. Leta 1999 je francoska vlada sprejela še ukrepe za vzpostavitev vseživljenjskega 

izobraževanja za vse, posebno pozornost pa namenila modularnemu visokošolskemu, 

tehničnemu in poklicnemu izobraževanju. Cilji vlade so bili skrb za okrepitev izobraževanja 

in zagotovitev veljavnost znanj, ki so jih posamezniki pridobili tudi v neformalnem 

izobraževanju. 

 v Nemčiji in Grčiji koncept vseživljenjskega učenja nima niti ene same zakonsko določene 

definicije oz. uradnega telesa. V Nemčiji se uporablja pojem »vseživljenjsko izobraževanje 

in usposabljanje odraslih«, v Grčiji pa so to vsi programi, namenjenim starejšim od 16. leta. 

Odlok, ki ga je nemška vlada sprejela leta 1999, je bil usmerjen v izenačitev izobraževanja 

odraslih z rednimi programi. Tendenca je bila tudi, da bi odraslim omogočili na čim lažji 

način priznavanje formalnega izobraževanja po delih, s pridobitvijo delnih spričeval, 

diplom in drugih pisnih dokazil o učnih dosežkih. 

 na Danskem je vseživljenjsko učenje najprej in najbolj povezano z izobraževanjem odraslih 

in usposabljanjem na delovnem mestu oz. izven njega.  Njihov koncept poudarja pomen 

učenja skozi vsa življenjska obdobja in zajema širok spekter znanja, spretnosti, splošnega, 

poklicnega in osebnostnega učenja. Od leta 1989 Danska zagotavlja tudi finančno pomoč 

za odrasle z nizko doseženo izobrazbo, ki želijo pridobiti višjo stopnjo le-te. 

 leta 1990 je Španija sprejela Zakon o splošni organiziranosti in izobraževalnem sistemu, 

kjer omenja vseživljenjsko izobraževanje, ga pa posebej ne definira. Pri izobraževanju 

odraslih je v uveljavi princip vseživljenjskega učenja, saj želi vlada odraslim olajšati dostop 

v različne oblike izobraževanja, ki jih ponuja sistem. 

 z zakonom iz leta 1971 je Francija koncept vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja 

privzela iz pojmovanja »nadaljevalnega usposabljanja«. Cilji vseživljenjskega učenja in 

usposabljanja v Franciji so usmerjeni v začetno in nadaljevalno izobraževanje ter 

usposabljanje, kjer se upošteva veljavnost že pridobljenih spretnosti. Tako je mogoče 

kvalifikacijo pridobiti s kreditnimi točkami iz prejšnjega izobraževanja, usposabljanja, 

vajeništva in priznavanja poklicnih izkušenj. 

 v Italiji je bil izraz vseživljenjsko učenje prvič uporabljen leta 1966 s sprejetjem regionalne 

zakonodaje, ki je med drugim določala pravico do formalnega in neformalnega 

izobraževanja vsem, tudi starejšim, z dostopnostjo do vseh izobraževalnih oblik začetnega 

poklicnega usposabljanja in do neformalnih programov. 
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 na Irskem pri Komisiji za zaposlovanje in trg dela zasledimo definicijo vseživljenjskega 

učenja, ki pravi, da je to »vsako namensko učenje, tako formalno kot neformalno, ki poteka 

ves čas in ima za cilj izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc« (Plevnik, 2002, str. 79). 

To pomeni, da bi lahko vsi izkoristili priložnosti za izobraževanje in usposabljanje - od 

zgodnjega otroštva dalje in v času odrasle dobe. O vseživljenjskem učenju je irska vlada 

sprejela vrsto uradnih dokumentov. Najstarejši dokument izhaja iz leta 1984, ko je bilo 

vseživljenjsko učenje omenjeno v Poročilu komisije za izobraževanje odraslih: 

Vseživljenjsko učenje. Leta 1998 je bila izdana zelena knjiga o izobraževanju odraslih, ki 

je privzela tridimenzionalni pogled na vseživljenjsko učenje, ki je »vseživljenjsko«, 

»vseobsežno« in »motivirano«. 

 na Nizozemskem se srečamo z definicijo vseživljenjskega učenja, kamor uvrščajo vse 

»aktivnosti, formalne in neformalne, ki potekajo ves čas in katerih je cilj izboljšanje znanja, 

sposobnosti in pristojnosti« (Plevnik, 2002, 101). Leta 1999 je vlada Nizozemske v svoji 

izjavi posebno pozornost namenila vseživljenjskem učenju tudi s predlogom davčne 

olajšave za izobraževanje delavcev ter z uvajanjem programov, ki so povezani z delom in 

usposabljanjem. Za spodbujanje vseživljenjskega učenja so vlada in socialni partnerji 

sprejeli dogovor o načrtu zaposljivosti, kjer so med drugim vpeljali sistem preverjanje 

znanja in priznavanja prejšnjega učenja, ukrepe za izboljšanje zaposljivosti nezaposlenih, 

spodbujanje usposabljanja brezposelnih, ki nimajo kvalifikacij ipd. 

 v skandinavskih državah (Finska in Švedska) se definicija vseživljenjskega učenja nanaša 

na učenje od zgodnjega otroštva pa do starosti in zajema formalno in neformalno 

izobraževanje. Finska vlada je leta 1999 sprejela koncept vseživljenjskega učenja kot eno 

od glavnih načel za razvoj izobraževanja. Tudi švedska vlada je zelo naklonjena ideji 

vseživljenjskega učenja in njegovega razvoja, kar kaže tudi s ponudbo brezplačnega 

izobraževanja za nadaljnje šolanje. 

 v Veliki Britaniji nimajo formalne definicije vseživljenjskega učenja, so pa sprejeli 

strategijo razvoja »učeče se družbe«, v kateri naj bi vsakdo našel priložnost za učenje in 

izpopolnjevanje svojih spretnosti z različnimi načini učenja, kot so učenje brez poučevanja, 

samousmerjeno učenje ter druge oblike poklicnega in nepoklicnega učenja, ne glede na to, 

ali te vodijo do kvalifikacij ali ne. 

 

Vseživljenjsko učenje se vedno bolj uveljavlja kot svetovno gibanje, kar pričajo tudi potekajoči 

številni mednarodni projekti in akcije. Prav tako vseživljenjsko učenje podpirata dve pomembni 

organizaciji, in sicer UNESCO in OECD. Učenje postaja človeka pravica in dolžnost (Židan, 

2004, 312). Temu načelu sledita EU in Slovenija. EU je že sprejela vrsto dokumentov, ki so 

kristalizirali politiko vseživljenjskega učenja, na njen nadaljnji razvoj pa je najbolj vplivala 

Lizbonska strategija, sprejeta leta 2000. Slovenija je vseživljenjsko učenje leta 2007 opredelila 

v Strategiji vseživljenjskega učenja ter ta pojem definirala »kot dejavnosti in proces, v katerem 

so vključene vse oblike učenja, kar pomeni formalno, neformalno ali priložnostno učenje«. 
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Vseživljenjsko učenje  je namenjeno zadovoljevanju različnih potreb in interesov za povečanje 

kakovosti življenja, navaja Jelenc (2007, 10). 

 

Vseživljenjsko učenje je širok pojem. Razumevanje vseživljenjskega učenja se nanaša na vse 

učne dejavnosti v času našega življenja, po drugi strani pa se ga enači z izobraževanjem 

odraslih, ki se začenja po koncu začetnega izobraževanja. Učenje lahko izboljša ne le finančno 

plat posameznika, ampak ima tudi psihološke prednosti v smislu boljšega zdravja in več 

družabnih stikov. Prav tako lahko zmanjša verjetnost brezposelnosti in povečuje možnosti 

zaposlitve. Na tak način pozitivno vpliva na lokalno in družbeno kohezivnost (Mohorčič Špolar, 

Radovan in Ivančič, 2011, 40-41). 

 

Na podlagi vseh teh konceptov vseživljenjskega učenja lahko ugotovimo, da izobraževanje ni 

omejeno na določene življenjske faze posameznika, ampak da gre za stalen, individualen 

proces. V obdobju mladosti je najbolj pogosto prisotno formalno izobraževanje, saj se le majhen 

delež odraslih izobražuje po programih formalnega izobraževanja. Zato se tudi vseživljenjsko 

učenje pogosto uporablja kot sinonim za tisti del izobraževanja odraslih, ki obsega neformalno, 

priložnostno in izkušenjsko učenje (Holford idr., 2008, po Mohorčič Špolar, Radovan in 

Ivančič, 2011, 81). 

 

V Strategiji vseživljenjskega učenja je posebna pozornost posvečena razvijanju osebne in 

poklicne kariere, saj smo priča vedno večjim zahtevam delodajalcev, kar vodi posameznike k 

sistemskemu iskanju možnosti za priznavanje znanja in spretnosti, ne glede na to, kako so ti 

pridobljeni, ter k pridobitvi certifikata (Jelenc, 2007, 16).  Vse to je v Sloveniji prinesel Zakon 

o nacionalni poklicni kvalifikaciji, sprejet leta 2000, ki omogoča priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja. 
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3 NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA 

Preden pogledamo naročnike, izvajalce, nosilce in postopke priznavanja neformalnega 

izobraževanja, menimo, da je treba najprej opredeliti, kaj sploh so Nacionalne poklicne 

kvalifikacije (NPK), poklicni standardi in zakonodaja s tega področja. Dejstvo je, da je 

prav način priznavanja neformalnega znanja v Sloveniji najbolj izrazit pri NPK. 

3.1  Opredelitev nacionalne poklicne kvalifikacije 

Izobraževalni programi NPK se pripravljajo in izvajajo skladno z Zakonom o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet že leta 1996. Pristojnosti izvajanja izobraževalnih 

programov ima Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi partnerji. 

Izobraževalni programi okvirno določijo pot za pridobivanje NPK, kjer so navedeni predmeti, 

čas trajanja, razmerje teorija-praksa, normativi in standardi izvedbe. Ker šolska spričevala 

izgubljajo glavno vlogo glede poklicnih kompetentnosti, se je v Evropi uveljavil model 

certificiranja, kar pomeni preverjanje in potrjevanje znanja po neformalni poti (CIP, 2014). 

 

Temelje priznavanja neformalnega izobraževanja je na evropski ravni postavil Strasbourški 

proces, ki je navedel štiri pomembne stebre priznavanja, in sicer formalno, politično, družbeno 

in osebno priznavanje. Pri prvih dveh gre za pravno, formalno in normativno urejena področja 

neformalnega izobraževanja, medtem ko je pri družbenem pomembno, da ga sprejme in 

prepozna kot vredno tudi širše socialno okolje ter ga promovira, podpira in - kar je 

najpomembnejše - vzpodbuja morebitne udeležence k vključevanju v procese neformalnega 

izobraževanja. Osebno priznavanje pa temelji na tem, da posameznik prepozna pomen 

vključitve in vrednotenja v neformalnem izobraževanju (Mladinski svet Slovenije, 2013, 3-4). 

Tako NPK lahko dokazujemo ne le s potrjevanjem listin, ki smo jih prejeli v javno 

izobraževalnih programih, ampak tudi v neposrednem preverjanju strokovnih znanj, 

spretnosti, sposobnosti, ki jih določa 18. člen Zakona o nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah iz leta 2000 (ZNPK, 2007). 

 

S sprejetjem ZNPK je bil v Sloveniji storjen prvi korak k priznavanju in vrednotenju 

neformalnega ter priložnostnega znanja v praksi, ki poudarja štiri različne poti do NPK, 

in sicer:  

 z doseženo poklicno oz. strokovno izobrazbo za vse poklice, ki skladno z 

nomenklaturo poklicev ustrezajo obsegu in nazivu poklicne ali strokovne izobrazbe; 

 po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe, 
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 po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako 

določeno, 

 z dokazom, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti, kar je bilo opredeljeno 

z ZNPK leta 2003 in jih opredeljuje 3. člen. Ta namreč določa, da se upoštevajo vrste 

oz. oblike učenja, kar pomeni formalno, neformalno in priložnostno učenje. 

 

NPK je formalno priznana usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje določenega 

poklica v skladu z nacionalnimi poklicnimi standardi (CPI, 2014), kot prikazuje slika 2. 
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SPRIČEVALO, 

IZOBRAZBA IN NPK 

 CERTIFIKAT O NPK 

 

Slika 2: Način pridobivanja NPK 

Vir: CIP, 2014 

 

Na sliki 2 je naveden poklicni standard, ki je povezovalni člen med sistemom poklicnega 

izobraževanja in sistema certificiranja NPK. Poklicne standarde pripravijo zainteresirane 

pravne osebe. Ker gre za zahteven projekt, pri njihovi pripravi sodelujejo delodajalci, 

delojemalci, pristojna ministrstva in šole. Pri tem je potrebno upoštevati tudi nacionalne 

in sektorske razvojne dokumente ter podatke, ki jih posredujeta ZRSZ in SURS po vzoru 

držav iz EU (Nacionalno informacijsko središče, 2012). 

 

Za sistem vodenja, razvijanja in širjenja NPK skrbi Center Republike Slovenije za 

poklicno izobraževanje (CPI), ki navaja, da je NPK »delovna poklicna oziroma strokovna 

usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v 

okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti« (CPI, 2014). Znotraj nacionalnega 

NACIONALNA POKLICNA 

KVALIFIKACIJA 
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certificiranja sistema NPK je MDDSZ razvilo posebne kvalifikacije za odrasle. Na tak 

način si odrasli lahko pridobijo formalno kvalifikacijo za poklice, čeprav niso vključeni v 

formalne programe izobraževanja. 

 

Sistem NPK je danes edini način v Sloveniji, ki omogoča posamezniku, da pridobi formalno 

potrjeno izobrazbo na podlagi neformalnega, priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in 

kompetenc. Ideja o takšnem sistemu se je v Sloveniji porodila v 90. letih 20. stoletja, ko se je 

Slovenija srečevala z večjo brezposelnostjo, večanjem neskladij na trgu dela, formalno 

pridobljena izobrazba pa na kratek rok ni mogla učinkovito odgovoriti na vse te izzive. V 

podjetjih je že pred tem obstajala možnost interne kvalifikacije, vendar je to veljalo le za 

določena podjetja, skladno z njihovimi internimi akti. Če je posameznik zamenjal podjetje, tako 

pridobljena kvalifikacija ni bila več veljavna oz. ni bila priznana (Mlinar, 2015, 49). 

 

CPI tudi pripravlja nove NPK po želji podjetij, saj ponuja možnosti, da se ovrednotijo in 

potrdijo določene spretnosti in znanja, ki jih je posameznik pridobil z neformalnim 

učenjem. Pridobljena NPK je najbolj uporabna za podjetja, ki tudi sodelujejo pri pripravi 

poklicnih standardov za NPK oz. jih predlagajo, bodisi zaradi pridobitve formalnih podlag 

za zaposlovanje ali pa ohranitev delovnih mest (Cedefop, 2010, 60). Dejstvo je, da trg dela 

dnevno kreira potrebe po novih znanjih, izkušnjah in poklicih, hkrati pa je to odgovor 

podjetjem, ki stremijo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, fleksibilnejšemu zaposlovanju in 

večji konkurenčnosti tako na domačih kot na mednarodnih trgih (CPI, 2014). Kot smo že 

omenili, trg dela ni enak trgu dobrin, saj dela ne moremo prodati v smislu odtujitve, lahko ga 

damo le v »najem«. Prav zato Ehrenberg in Smith (2016) navajata celo možnosti, da bi tako 

terminologijo opustili oz. jo zamenjali. Še vedno velja, da je trg dela kraj, kjer delavci oz. 

zaposleni delajo in tekmujejo za pridobitev dela, ki jih bo najbolj zadovoljilo. Pri tem igra 

pomembno vlogo povpraševanje in ponudba delovne sile, ki vpliva tudi na pogajalsko moč 

strank (Economic Times, 2017). 

 

Z NPK lahko posameznik pridobi tudi kvalifikacijo, ki predstavlja del formalnega programa 

izobraževanja (Pavlič, 2013, 40). Kljub temu, da sistem NPK omogoča le pridobitev poklica, 

ne pa tudi stopnje izobrazbe, lahko zaposleni z njo poklicno napredujejo, saj s pridobivanjem 

izkušenj na delovnem mestu postajajo bolj strokovno usposobljeni in si pridobijo uradno listino, 

ki predstavlja formalne pogoje za napredovanje. To je najbolj izrazito pri odpravljanju 

nesorazmerij med mlajšimi zaposlenimi z višjo izobrazbo in starejšimi delavci z nižjo izobrazbo  

(Drofenik, 2016, 13). 
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3.2   Naročniki in izvajalci NPK 

Področje NPK je v pristojnosti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

ki na tem področju sodeluje s socialni partnerji. Ti so Državni izpitni center, Center za poklicno 

in strokovno izobraževanje, zbornice, združenje delodajalcev, poklicna združenja, nevladne 

organizacije, sindikati ter izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK (Mlinar 2015, 

49). 

3.2.1 Državni izpitni center 

Državni izpitni center je naročnik izvajanja NPK, ki organizacijam izdaja odločbe za izvajanje 

in preverjanje NPK. Če želijo podjetja izvajati NPK, morajo biti vpisana v register postopkov 

za ugotavljanje in potrjevanje NPK, ki ga vodi Državni izpitni center v Ljubljani. V register se 

lahko vpišejo vsi, ki izvajajo javno veljavne programe, izpolnjujejo materialne in kadrovske 

pogoje, ki jih skladno z 11. členom ZNPK (2007) določa Katalog standardov strokovnih znanj 

in spretnosti (v nadaljevanj: Katalog). 

 

Prav tako je Državni izpitni center odgovoren za izdajo certifikatov NPK. V obdobju od leta 

2010 do 2016 je Državni izpitni center izdal 83.507 certifikatov (Arnič, 2016, 9). Polovica le-

teh je bila podeljena za regularne poklice na področju cestnih prevozov, gradbeništva in 

zasebnega varovanja, v zadnjih petih letih pa še na področju gozdarskih dejavnosti, kmetijstva, 

farmacije, kozmetike, socialnih storitev, tehnike in računalništva. Trenutno je prijavljenih 

skoraj 300 katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki so podlaga za podeljevanje 

certifikatov na omenjenih področjih (Drofenik, 2016, 12). 

 

Pobude za nove poklicne standarde lahko dajejo zbornice, združenja delodajalcev, poklicna 

združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva, ki se nato usklajujejo pri 

CIP, sprejme pa jih minister, pristojen za delo. Katalog, ki je pripravljen in usklajen s 

Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

(2015), je objavljen in dosegljiv na spletni strani http://www.nrpslo.org/index.aspx.  V njem so 

določeni še sestave komisij ter način in postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih 

kvalifikacij (Državni izpitni center, b. l.). 

 

Poleg materialnih in kadrovskih pogojev morajo izvajalci razpisati roke s krajem preverjanja, 

kandidate prijaviti v postopek preverjanja in potrjevanja NPK. O tem so dolžni kandidate 

obvestiti in jim po potrebi svetovati. Na koncu pa izvesti postopek, komisiji za preverjanje in 

potrjevanje znanja pa nuditi vso potrebno tehnično pomoč. Ko organizacija, ki ima vse pogoje 

za izvedbo, preverjanje in potrjevanje NPK, prejme odločbo Državnega izpitnega centra, je s 

tem vpisana v register izvajalcev skladno z ZNPK (2007, 10. člen). Tako se posamezniki lahko 

odločijo za eno od institucij in teles, ki jim omogočajo, da potrdijo NPK, znanje in kompetence, 

http://www.nrpslo.org/index.aspx
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ki so jih pridobili z izkušnjami ali neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem 

(Kelava, 2013, str. 231). 

 

Katere NPK se najbolj pogosto izvajajo, je odvisno od potreb trga dela, ustreznih izvajalcev in 

števila članov komisij za potrjevanje NPK (Drofenik, 2016). MIZŠ je za izvajanje in potrjevanje 

NPK v letu 2016 namenilo 1,564.620,00 evrov (MIZŠ, 2016). Programi, ki jih je MIZŠ 

financiralo, so se oblikovali na podlagi potreb v območnih službah Zavoda za zaposlovanje v 

Republiki Sloveniji in so namenjeni brezposelnim, prijavljenim na ZRSZ. 

3.2.2 Zavod RS za zaposlovanje 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v Sloveniji ključna ustanova na trgu dela. Deluje 

kot samostojna pravna oseba in ima status javnega zavoda. Glavni cilji ZRSZ so, da čim bolj 

učinkovito pomaga brezposelnim pri iskanju zaposlitve, bodisi z napotitvami na razpisana 

prosta delovna mesta ali na izobraževanja, kjer brezposelni dobijo dodatna znanja za večjo 

zaposljivost. Zato tudi ZRSZ razvija aktivnosti, ki prispevajo k zmanjšanju posledic 

brezposelnosti, saj ta vsakogar prizadene v »psihološkem, socialnem in dohodkovnem smislu« 

(Lorenčič, 2013, 64). Brezposelnost ima namreč negativen učinek na počutje posameznika: čim 

dlje traja, vedno bolj uničujoč je učinek. Zato za brezposelne ne velja teorija prilagoditve, ki 

navaja, da se človek privadi in prilagodi spremembam skozi določeno obdobje (Ahn, Garcia in 

Jimeno, 2004). 

 

Posledice brezposelnosti lahko občuti tudi družba kot celota, saj se poslabša zdravje 

brezposelnih, kar pomeni višje stroške za državo pri zdravljenju. Če je manj delovnih mest, 

pomeni manj zaposlenih in s tem tudi manj prispevka družbi. Brezposelnost vpliva na social-

noekonomske okoliščine celotne družine, ki ostane brez dohodka, posledično temu so 

prikrajšani tudi otroci, ker jim starši niso sposobni plačati študija. To pri otroku povzroča slabo 

počutje in zaradi nižje ravni izobrazbe dolgoročne posledice v življenju. Res je, da je 

brezposelnost povezana z večjimi gospodarskimi izgubami, vendar zmanjšuje tudi 

socialnopsihološko počutje brezposelne osebe in njene družine (Brand 2015). Posamezniki, ki 

so zaposleni, so tudi nezadovoljni zaradi visoke stopnje brezposelnosti, saj jim vzbuja občutek 

neugodja, bojazni, da bodo tudi sami ostali brez dela (Ochsen in Heinz, 2006). Zato mora biti 

reševanje problema brezposelnosti prioritetna naloga vsake družbe. 

 

Največji problem v EU je stopnja brezposelnosti med mladimi, saj je ta trikrat večja kot pri 

ostali aktivni populaciji, čeprav so prav mladi najbolj pripravljeni na dodatna izobraževanja in 

usposabljanja. Zato poskušajo v različnih državah, npr. v Veliki Britaniji, zagotoviti mladim 

izobraževanje ali zaposlitev za vse, ki so mlajši od 25 let. Podoben ukrep je uvedla tudi škotska 

vlada, vendar se je osredotočila na starostno mejo med 16. in 19. letom (Parliament, 2015). 
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Tudi Slovenija je poleg mladim brezposelnim do 29. leta in starejšim od 50 let z nižjo strokovno 

izobrazbo namenila poseben poudarek.  

 

Nizko kvalificirani delavci se srečujejo z vse večjimi težavami, da bi našli zaposlitev, saj težko 

tekmujejo s srednje kvalificiranimi delavci tudi v osnovnih poklicih. Zato je Evropska komisija  

leta 2010 sprejela strategijo Evropa 2020 – Program za nova znanja in spretnosti ter delovna 

mesta, s katerim je želela podpreti izobraževanje za delo ter tako zmanjšati segmentacijo na 

trgu dela zlasti nizko kvalificiranim brezposelnim (Evropska komisija, 2010). Za odpravljanje 

neskladij na trgu dela ZRSZ pripravlja programe po meri delodajalcev: brezposelni dobijo 

potrebne kompetence in zmanjšajo trajno brezposelnost (ZRSZ, 2017b, 3). 

 

V preteklih letih sodita izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb po številu 

udeležencev med najobsežnejše ukrepe aktivne politike zaposlovanja v državi. Glavni cilj 

države je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. V te namene je država za leti 2016 

in 2017 iz proračuna RS in sredstev ESS namenila več kot 182 milijonov evrov za vključitev 

48.905 oseb, kar je tudi posledica začetka črpanja evropskih sredstev na podlagi Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (EU, 2014). 

 

Evropska komisija je leta 2014 opredelila enajst  tematskih ciljev, ki se bodo financirali iz 

evropske kohezijske politike. Med njimi je spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile, 

socialnega vključevanja in boja proti revščini ter vlaganje v spretnosti izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja (EU, 2014). Na tej podlagi so tudi načrti aktivne politike zaposlovanja 

v RS skladni s strategijo EU in so namenjeni najbolj ranljivih skupinam na trgu (dolgotrajno 

brezposelni, mladi, starejši in nizko izobraženi). Ukrepi, ki jih je RS zapisala v načrt aktivne 

politike zaposlovanja, so (MDDSZ, 2016): 

 usposabljanje in izobraževanje, ki je namenjeno usposabljanju na delovnem mestu starejših 

od 50 let in tistih z nižjo izobrazbo, izvajanju programov Neformalnega izobraževanja in 

usposabljanja za poklice, po katerih sprašujejo delodajalci in so oblikovani skladno z 

aktualnimi potrebami, projektnemu učenju mlajših odraslih, spodbujanju neaktivnih k 

zaposlovanju, vključevanju brezposelnih v podporne in razvojne programe in izvedbo 

programov delovnih preizkusov za starejše od 30 let ter potrjevanje NPK; 

 kreiranje delovnih mest, ki je namenjeno javnim delom s področja socialnega varstva za 

ranljive skupine uporabnikov in zaposlitvenim projektom na lokalni ravni; 

 projekt spodbujanje samozaposlovanja je namenjen novim podjetnikom, ki želijo začeti 

samostojno podjetniško pot; 
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 spodbujanje za zaposlovanje s subvencioniranjem zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, 

starejših, nizko izobraženih in mladih za trajno zaposlitev. Hkrati spodbuja zaposlitev 

mladih za opravljanje pripravništva, izvedbo program Prvi izziv 2015 za mlade do 29. leta 

v obliki povračila prispevkov nekaterim delodajalcem na določenih območjih, kjer je 

brezposelnost visoka, npr. Pomurje, Pokolpje, Maribor s širšo okolico, Radeče, Trbovlje, 

Hrastnik. 

 

Pri črpanju finančnih sredstev iz ESS so bile sprejete določene novosti. Sredstva so  glede na 

razvitost regije razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, in sicer v razmerju 60:40 

v korist Vzhoda ter so vezana na stalno prebivališče brezposelne osebe in ne na sedež 

delodajalca (MDDSZ, 2016b). 

 

Cilje skupine, ki imajo prednost pri vključitvi v aktivno politiko zaposlovanja, so navedene v 

35. členu ZUTD (2013). Ta navaja, da so to prejemniki denarnih nadomestil za primer 

brezposelnosti ali socialnovarstvenega prejemka, ranljive skupine in brezposelne osebe, ki še 

niso bile vključene v noben ukrep aktivne politike zaposlovanja.  

 

V januarju 2017 je bilo na ZRSZ registriranih 103.736 brezposelnih, kar je bilo za 4,1 % več 

kot decembra 2016. Tudi prijavljenih brezposelnih oseb je bilo v januarju 2017 44 % več kot v 

decembru 2016, predvsem na račun izteka zaposlitve za določen čas, kar pa je v nasprotju s 

socialno varnostjo oz. lahko govorimo o družbi tveganja, kot meni Beck (1992). Sledijo še 

iskalci prve zaposlitve, trajno presežni delavci in stečajniki. Značilnosti kategorij registriranih 

brezposelnih oseb v januarju 2017 so prikazane na sliki 3. 

 

 

Slika 3: Značilne kategorije registriranih brezposelnih januarja 2017  

Vir: ZRSZ, 2017a 
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Na sliki 3 lahko razberemo, da je bilo med registriranimi brezposelnimi januarja 2017 največ 

dolgotrajno brezposelnih starejših od 50 let in z nižjo strokovno izobrazbo. Vsi ti bi se lahko 

vključili v postopke za pridobitev NPK, bodisi s priznavanjem že pridobljenih znanj ali s 

pridobivanjem novih znanj, s čimer bi  si pridobili verificirana spričevala, ki bi jim omogočila 

večjo možnost za zaposlitev. Leta 2015 je ZRSZ omogočil 16.020 brezposelnim osebam 

vključitve v programe neformalnega izobraževanja za pridobitev novih znanj (ZRSZ, 2016c, 

34). 

 

ZRSZ bo tudi v letu 2017 sledil potrebam trga dela in skupaj z izobraževalnimi organizacijami, 

ki so vpisane v register Državnega izpitnega centra Ljubljana, izbral in izvajal neformalna 

izobraževanja, s katerimi bodo brezposelne osebe pridobile potrebna znanja in veščine za 

zaposlitev, hkrati pa delodajalcem zagotovile potreben kader za povečanje produktivnosti 

(ZRSZ, 2017b, 24). 

3.2.3   Nosilci izobraževanja in priznavanje NPK 

Po podatkih Državnega izpitnega centra je bilo v letu 2016 v register vpisanih 115 različnih 

izvajalcev za preverjanje in potrjevanje NPK (Arnič 2016, 9). To so lahko medpodjetniški 

izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih, zbornice, zasebne 

izobraževalne inštitucije, podjetja oz. vsi tisti, ki izpolnjujejo materialne pogoje za izvajanje in 

potrjevanje NPK. Informacije o tem, kdo, kdaj in kakšne vrste NPK izvaja, preverja in potrjuje, 

lahko vsakdo pridobi na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča, www.nrpslo.org, 

kjer so navedene vse splošne informacije s področja NPK, bolj podrobne pa so na spletni strani 

www.npk.si (Mlinar, 2015, 49-50). 

 

Organizacije, ki izvajajo, preverjajo in potrjujejo NPK, morajo poleg materialnih pogojev imeti 

ustrezno strokovno usposobljenega delavca, ki kandidate informira o postopkih za pridobivanje 

NPK, jim svetuje in pomaga pri identificiranju in evidentiranju vseh znanj, spretnosti in 

kompetenc, ki so jih kandidati pridobili v preteklosti. Postopek za pridobitev NPK se prične s 

prijavo, na nadaljnji poti pa kandidatom pomaga strokovna oseba - svetovalec, ki ugotavlja, 

vrednoti in priznava neformalno in priložnostno pridobljeno znanje (UPNZ). 

 

Glavna naloga svetovalca je, da prepozna potrebo kandidata in možnosti, da njegovo 

neformalno pridobljeno znanje in kompetence uporabi in uveljavi na poti izobraževanja. 

Zdenka Nanut Planinšek (2013, 144-145) navaja naslednje naloge, ki jih ima svetovalec pri 

UPNZ tudi za pridobivanje NPK: 

http://www.nrpslo.org/
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 delo s kandidatom, kjer usmerja kandidata v nadaljnje dejavnosti, ki so povezane z 

njegovimi izobraževalnimi cilji. Pripravi zbirno mapo učnih dosežkov, v kateri so zajeti vsi 

dokumenti, dokazi za ovrednotenje in priznavanje pridobljenih znanj skladno s standardi 

znanja. 

 vodi, načrtuje in razvija dela, 

 dokumentira in pripravi poročilo o delu, 

 pri priznavanju znanja sodeluje z drugimi organizacijami in strokovnimi delavci,  

 promovira pomen neformalno pridobljenega znanja in postopkov ugotavljanja in 

priznavanja, 

 strokovno se usposablja in izpopolnjuje. 

 

Kako poteka postopek pri pridobivanju certifikata NPK, je nazorno predstavljeno v naslednjem 

poglavju. 

3.3  Način vrednotenja in priznavanja NPK 

NPK lahko pridobijo vsi, ki so starejši od 18 let. Obstajajo tudi izjeme, ko NPK lahko pridobijo 

tudi mlajši, ki pa ne smejo imeti statusa vajenca ali dijaka in nimajo ustreznih delovnih izkušenj, 

vendar so že pridobili določene kompetence, ki pa še niso bile niti priznane niti ovrednotene, 

hkrati pa želijo napredovati v karieri brez pridobivanja višje ravni poklicne izobrazbe ali pa le 

želijo dokončati formalni program (17. člen Zakon o nacionalni poklicni kvalifikaciji, 2007). 

 

Postopki pri pridobivanju NPK so relativno hitro izvedljivi, ker se pri posamezniku upoštevajo 

vsa znanja in spretnosti, ki jih je nekdo pridobil v času opravljanja poklica, s prostovoljnim 

delom, z udeležbo v programih neformalnega izobraževanja ali s samoučenjem. Sestavljeni so 

iz treh sklopov, ki so razvidni na sliki 4 (CPI, 2014). 
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Slika 4: Postopki pri pridobivanju NPK 

Vir: CPI, 2014. 
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Kot je vidno na sliki 4, je prvi postopek namenjen prijavi kandidata. Pri drugem sklopu kandidat 

opravi posvetovanje pri strokovnem delavcu, ki mu pomaga pri pripravi zbirne mape. Sledi 

zbiranje potrdil, dokazil, referenčnih pisem, izdelkov, priznanj ipd. Tretji sklop je namenjen 

preverjanju in potrjevanju NPK  (Kelava, 2013, 231). 

 

Kandidat tako lahko skladno z Zakonom o nacionalni poklicni kvalifikaciji (2007) pridobi 

certifikat NPK na tri načine, in sicer: 

 s potrjevanjem – kandidat le zbira dokaze, ki se hranijo v njegovi zbirni mapi oz. portfoliju, 

ne da bi komisija to posebej preverjala, 

 s kombinacijo – v primeru, ko kandidat svoja znanja, spretnosti in kompetence izkazuje le 

delno oz. ne želi zbirati dokazil, je napoten na preverjanje pred tričlansko komisijo, 

 s preverjanjem pred komisijo. 

 

Certifikat, ki ga kandidat na koncu prejme, vsebuje zapise o ravni kvalifikacij, in sicer po 

Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK7) in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) (Arnič, 

2016, 7). 

 

Po prejemu certifikata NPK lahko oseba konkurira na trgu dela enako kot tisti, ki so poklic 

pridobili s formalnim izobraževanjem, saj so ti danes sprejeti pri številnih slovenskih podjetjih. 

Slovenska podjetja vidijo prednosti NPK v hitrem kreiranju novih poklicev skladno s svojimi 

potrebami, večji kakovosti in strokovnosti zaposlenih, enostavnejši selekciji pri izbiranju 

kadrov, hitrem pridobivanju uradne listine ter vrsto možnosti za napredovanje, pridobitev 

dodatnih kvalifikacij tistih, ki jih še nimajo, vendar že opravljajo določena dela (CPI, 2014). 

 

Od začetka uvajanja sistema NPK se je izkazalo, da le-ta deluje na različnih področjih, in sicer 

lahko pomeni dodano vrednost na trgu dela, daje reference samostojnim podjetnikom, pomaga 

pri pridobivanju državnih subvencij, pomaga podjetjem pri zaposlovanju in kadrovanju, v 

nekaterih poklicih pa so postale obvezne pri regularnih poklicih (Drofenik, 2016, 13), kot jih 

navajamo na primerih dobrih praks in izkušenj slovenskih podjetij. 

                                                 
7 Predlog za SOK je bil v Sloveniji oblikovan leta 2010, Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij 

(ZSOK) pa sprejet leta 2015. ZSOK (2015) določa postopke in pristojnosti glede umeščanja ter 

vzpostavitve Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK ter je pomembno vplival na vrednotenje in 

priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja. To je Slovenija zapisala leta 2013 v 

Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020, ko je zaznala 

sistemsko neurejenost navedenega področja in se zavzela za dokončanje procesov za ugotavljanje, 

vrednotenje in priznavanje na različne načine pridobljenih znanj in veščin. 
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3.4  Primeri dobrih praks zaposlitev na podlagi NPK 

 

Na spletni strani ZRSZ smo 10. 3. 2017 zasledili le eno prosto delovno mesto 

»vzdrževalec cest«, na katero so se lahko prijavili tudi kandidati z NPK (ZRSZ, 2017c), 

medtem ko je imel Careerjet (2017) razpisano večje število delovnih mest za varnostnike, 

kjer so zaposlovali tudi osebe s pridobljenim certifikatom NPK. Nekatera podjetja tudi 

sama razpisujejo in zaposluje osebe z opravljenim NPK, npr. v Luki Koper so januarja 

2017 razpisali potrebo po večjem številu voznikov in varnostnikov s certifikatom NPK. 

 

V Cankarjevem domu so v sodelovanju z CPI oblikovali tri poklice za pridobitev NPK, 

in sicer poklic oblikovalca osvetljave, oblikovalca zvoka in operaterja multimedijskih 

naprav, kar jim je omogočilo, da so poenotili in poimenovali tehnične poklice v kulturi v 

Sloveniji (Kranjc, 2014). Telekom Slovenije je v sodelovanju s CPI aktivno sodeloval pri 

oblikovanju NPK teletržnik, ki pridobi ustrezne kompetence za delo v klicnem centru. S 

tem naj bi podjetje pridobilo višji nivo pri opravljanju svojih storitev (Šmogoc, 2014). 

 

Hit, d. d. Nova Gorica je podjetje, ki se ukvarja z igralništvom. Ker so ugotovili, da so 

njihove storitve specifične in so v Sloveniji še »velika skrivnost«, so se odločili, da skupaj 

s CPI oblikujejo poklice, namenjene igralništvu. Ko je leta 2005 nastala NPK 

krupje/krupjejka, je bil narejen prvi formalno veljaven poklic na področju igralništva. Že 

pri prvem razpisu za pridobitev navedena poklica je bilo podeljenih okoli 100 

certifikatov. Ker se je pojavila potreba po novih poklicih, je Hit, d. d. Nova Gorica 

sodeloval še pri dveh poklicih, in sicer blagajnik/blagajničarka v igralnici in 

operater/operaterka na igralnih avtomatih (Vrban Onišak, 2014). 

 

Socialna oskrba na domu je poklic, ki se je v Sloveniji razvil kot ena izmed najbolj 

razvitih formalnih oblik na področju socialnega varstva. Oseba, ki pridobi NPK socialni 

oskrbovalec na domu, lahko nudi pomoč starejšim, bolnim in invalidnim osebam v 

domovih starejših občanov ali na njihovem domu. V Zavodu za oskrbo na domu v 

Ljubljani imajo zaposlenih več kot sto socialnih oskrbovalcev, med katerimi je več kot 

polovica pridobila certifikat NPK. Ker imajo v organizaciji dve delavki, ki sta vključeni 

kot članici komisiji, jim sistem NPK omogoča, da dokaj hitro pridobijo usposobljen kader 

(Perko, 2014). 

 

Poklic računovodja zahteva različne vrste izobraževanja, ki ga pogosto opravljajo tudi 

osebe z dolgoletnimi izkušnjami brez formalne izobrazbe. Kot navaja Gospeti (2014), so 

se v njihovem podjetju odločili za sodelovanje pri pridobivanju NPK, npr. za 

računovodjo/računovodkinjo za majhne družbe, samostojne podjetnike, ko je prva 

generacija  (mama)  zapuščala  delo  v  računovodstvu.  Mnenja  je, da imajo računovodski  
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servisi pogosto zaposlene z dolgo »kilometrino« in veliko znanja, ki ga sedaj potrdijo s 

pridobitvijo NPK. Na tak način računovodja postaja prepoznaven poklic pod sloganom 

»bodi Najbolj Prepoznavno Kvalificiran, bodi NPK!«. 

 

V farmacevtskem podjetju Krka Novo mesto so se takoj po sprejetju ZNPK odločili 

sodelovati pri formiranju poklica procesničar v farmacevtski proizvodnji in pripravi 

standardov. Pri tem so sodelovali strokovnjaki iz Krke, Leka, Bayer Pharme in sindikata 

kemije. Na začetku sta bila potrjena dva poklica s po dvema stopnjama zahtevnosti, in 

sicer proizvodni procesničar (IV. stopnja) in upravljalec (III. stopnja), kasneje pa še pet 

poklicev za potrebe v proizvodnji končnih izdelkov in farmacevtskih učinkovin ter v 

logistiki. Prav pridobivanje NPK je podjetju omogočilo, da delavcev niso odpuščali, 

ampak so kvečjemu povečali njihovo zaposljivost in mobilnost s prekvalifikacijo in 

dokvalifikacijo za delo (Tekavčič Novak, 2014).  
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4 METODOLOGIJA 

4.1 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je ugotoviti pripravljenost brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ v 

enotah Koper, Izola in Piran, za pridobivanje certifikata NPK, ki jim lahko veliko pripomore  k 

dodatnemu znanju, posledično pa tudi izboljša pogoje za vstop na trg dela. 

 

Glede na to, da je ZRSZ sistemska inštitucija, ki ima bogato tradicijo pri izvrševanju svojega 

poslanstva in ima zbranih že ogromno podatkov, nismo želeli izvesti še ene ankete, ampak so 

nas zanimale predvsem interpretacije pojmov in praks, kot jih živijo in uveljavljajo udeleženci 

v raziskavi. Cilji magistrske naloge so: 

 podati pregled sodobne literature in virov s področja izobraževanja odraslih in trga dela, 

 raziskati interpretacije pojmov in praks,  kot jih živijo in uveljavljajo udeleženci v raziskavi, 

 podati priporočila Zavodu za zaposlovanje za izboljšanje prakse. 

 

Raziskovalna vprašanja v magistrski nalogi so: 

1. Kakšne izkušnje imajo strokovni delavci pri napotitvah brezposelnih oseb na usposabljanja 

in izobraževanja v neformalne oblike ter za pridobitev certifikata za NPK? 

2. Kako udeleženci v raziskavi 'brezposelnega' interpretirajo sebe? 

3. Kakšne prakse odzivanja na pobude Zavoda za zaposlovanje so razvili brezposelni? 

4. Kakšen pomen brezposelni pripisujejo NPK? 

4.2 Vzorec raziskave  

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so podatki, pridobljeni 

iz sekundarnih virov ter iz razpoložljive domače in tuje literature, znanstvenih člankov, revij in 

časopisov ter s spletnih strani. 

 

Empirični del magistrske naloge je slonel na primarnih virih, kjer je bila izvedena  kvalitativna 

raziskava. Kvalitativna metodologija zajema interpretativne tehnike, ki poskušajo opisati, 

dekodirati, prevesti ali kako drugače odkriti pomen naravno nastalih pojavov v družbenem 

življenju. Primerna je takrat, ko raziskovalec želi razložiti določena ravnanja, dogodke, socialno 

okolje in interakcije medsebojnih odnosov, kjer večjo pozornost nameni socialnim procesom 

in ne socialni strukturi (Dimovski in Penger, 2008). Raziskovalne metode so se v zadnjih 

desetih letih precej spremenile, posebej je napredovala kvalitativna metodologija. Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2007) navajajo tipične raziskovalne pristope v kvalitativni 

metodologiji, ki vključujejo: akcijsko raziskavo, študijo primera, kritično raziskavo, 

etnografijo, utemeljitveno teorijo, narativne metode, opazovanja z udeležbo in druge. Z njo 

raziskovalec laže preuči čustva, izkušnje, stališča in motivacijo intervjuvancev (Yin, 2011). 
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Glede na to, da ZRSZ razpolaga z velikim številom različnih statističnih podatkov, menimo, da 

bo zanje zanimiva kvalitativna raziskava.  

 

V raziskavo sem v vzorec vključila sedem strokovnih delavcev iz obalnih enot ZRSZ (tri iz 

Kopra in po dva iz Izole in Pirana) in 11 brezposelnih v starosti od 50 do 55 let. Za navedeno 

starost sem se odločila predvsem zato, ker je to obdobje, ko je že večina odraslih pridobila 

formalno izobrazbo, ki pa je mogoče že zastarela in jim ne omogoča konkurirati na trgu dela, 

bodisi zaradi starosti oz. neprimerne izobrazbe ali si le želijo pridobiti nova znanja. Vsi 

brezposelni so prihajali  iz treh obalnih enot (pet iz Kopra in po trije iz Pirana in Izola). Gre 

sicer za majhen vzorec, vendar naj bi z zbranimi enotami pridobili informacije, ki nam bodo 

podale odgovore na raziskovalna vprašanja (Vogrinc, 2008). 

4.3 Zbiranje, obdelava in analiza podatkov 

Pred izvedbo intervjujev je bilo pridobljeno soglasje od ZRSZ za njihovo izpeljavo med 

strokovnimi delavkami in brezposelnimi. Z izpeljavo intervjujev med strokovnimi delavkami 

ni bilo nobenih težav, medtem ko je bil na strani brezposelnih odziv slabši. Na ZRSZ se je 

intervjuja udeležilo le sedem brezposelnih, ostale štirje brezposelni so bili pridobljeni preko 

prijateljev in znancev in so izpolnjevali vse pogoje raziskave (prijava na ZRSZ, starost in kraj 

bivanja). Intervjuji zanje so bili opravljeni izven prostorov ZRSZ, in sicer trije na njihovem 

domu in eden pri meni doma, ostali  intervjuji pa so bili opravljeni v prostorih  ZRSZ  v marcu 

2017. Intervjuji so bili snemani, hkrati pa sem si zapisovala še osebna opažanja. 

 

Za metodo zbiranja podatkov sta bila pripravljena dva polstrukturirana intervjuja, ločeno za 

zaposlene strokovne delavke na ZRSZ in za brezposelne. Vsi udeleženci v raziskavi so prejeli 

enaka vprašanja, s katerimi je bil pridobljen poglobljen vpogled v proučevano tematiko. 

Intervjuji so potekali individualno, saj je to omogočilo direkten stik z udeležencem in večjo 

sproščenost pri komunikaciji. 

 

Iz dobljenih izjav so bili narejeni transkripti, ki sem jih označila s črkami: 

1. za strokovne delavke (Priloga 1): 

 iz Kopra s črkami A, B, C  

 iz Izole s črkama D, E 

 iz Pirana črkama F, G 

2. za brezposelne (Priloga 2) s črkami H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S. 

 

V vseh transkriptih sem podčrtala izjave, ki so se nanašale na postavljena vprašanja, 

nepomembne izjave pa izločila iz teksta. Nato sem določila relevantne enote kodiranja in jih 

označila z zaporednimi številkami od 1 dalje, npr. D10, F12, I2. Z odprtim kodiranjem sem 

dobila pojme, ki sem jih kasneje združila v kategorije in na koncu opravila še osno kodiranje, 
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ločeno za strokovne delavke (Priloga 3) in za brezposelne (Priloga 4), kar mi je omogočilo 

združevanje sopomenk iz vseh vprašanj. Pri izjavah sem namreč označila tudi odgovore, ki so 

se nanašali na druga vprašanja, in jih umestila v ustrezno kategorijo. Kategorije sem določila 

skladno z raziskovalnimi vprašanji, ločeno za strokovne osebe in za brezposelne. To mi je tudi 

omogočilo, da sem opravila primerjavo med nekaterimi odgovori strokovnih in brezposelnih 

oseb. Dobljene podatke sem nato analizirala in interpretirala. Kodiranje nam je omogočilo 

zmanjšati obseg podatkov in povezati razdrobljene pomene raziskovalne tematike v vsebinsko 

in zaključeno celoto (Roblek, 2009). 
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5  ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

Nekatera vprašanja, na katera so odgovarjali intervjuvanci, so bila skupna, druga pa so bila 

ločeno usmerjena le na strokovne delavce oz. brezposelne. Zaradi boljšega razumevanja 

odgovorov smo na začetku tega poglavja predstavili nekaj primerov vprašanj obeh skupin, kot 

je razvidno iz preglednice 1.  

 

Preglednica 1: Vprašanja o intervjujih strokovnih delavcev in brezposelnih 

Vzorec 

 

 

 

 

 

Vprašanja 

Strokovni delavci: 

Delovne izkušnje:  

 1 leto (en) 

 1,5 let (dva) 

 7 let (en) 

 10 let (en) 

 11 let (en) 

 20 let (en) 

Brezposelni_ 

Čas brezposelnosti: 

 1 mesec (en) 

 3 mesece (dva) 

 6 mesecev (štiri) 

 9 mesecev (dva) 

 1 leto (en) 

 3 leta (en) 

Opis delovnega mesta  X 

Pogled na brezposelnost   
Interpretacija NPK  X 

Vključitev v programe NPK  X 

Primeri vključitve v programe NPK  X 

Informiranje brezposelnih   
Povpraševanje po vključitvi v programe  X 

Odzivnost brezposelnih  X 

Odzivnost podjetij na zaposlovanje oseb s 

pridobljeno NPK 
  

Potrebne spremembe   
Vključitev v neformalno izobraževanje X  
Dejavniki za zaposlitev X  
Ocena zadovoljstva s programi X  
Želje po pridobitvi certifikata NPK X  

Legenda: 

podani odgovori  

X ni opisa 

5.1 Strokovni delavci na ZRSZ o izkušnjah glede napotitve brezposelnih oseb na 

usposabljanja in izobraževanje v neformalne oblike 

Opis delovnega mesta 

V intervjujih so sodelovale strokovne delavke, zaposlene na ZRSZ, z različno delovno dobo, in 

sicer od enega do dvajset let. Na začetku intervjuja so nam strokovne delavke predstavile opise 

opravil na svojem delovnem mestu. Njihovo delo obsega svetovanje brezposelnim, kjer gre za 

osnovno, poglobljeno, individualno, skupinsko in karierno svetovanje. Nekatere so še omenile, 

da nudijo informacije brezposelnim, izdajajo napotnice za prosta delovna mesta in za 
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izobraževanja (»vključujem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja«, A8). Poleg tega so 

vključene v izvajanje delavnice, namenjene brezposelnim. 

 

Pogled na brezposelnost 

Splošno mnenje o brezposelnosti v Sloveniji so intervjuvanke omenile kot pereč problem, ki ga 

nekatere vidijo v tem, da so plače prenizke (»delo ni ustrezno ovrednoteno« G7) glede na 

denarno socialno pomoč, ki jo prejemajo brezposelni. Prav tako so nekatere omenile, da je za 

slovenske razmere brezposelnost previsoka, vendar sedanji trendi kažejo pozitivno smer v 

smislu zmanjšanja števila brezposelnih, nenazadnje tudi z vključevanjem v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja. Glede brezposelnosti v Obalno-kraški regiji so nekatere navedle, da se 

ta razlikuje od drugih krajev (»sezonsko delo«, D11), saj naj bi bila nezaposlenost nižja. Poleg 

sezonskega dela so na obalnem območju še potrebe v gradbeništvu in gostinstvu, vendar vsi ne 

želijo delati v teh poklicih (»sploh tisti, ki so univerzitetno izobraženi«, D13) ali imajo 

zdravstvene probleme (»invalidi«, D7) oz. jim primanjkuje motivacije. Posameznice so 

omenile, da so za brezposelnost krivi tudi managerji v podjetjih, ki poslujejo negospodarno. 

 

Interpretacija NPK 

Določene intervjuvanke vidijo v NPK enkratno priložnost za pridobivanje novih poklicev in 

znanj, zato so izpostavljale predvsem prednosti NPK. Nekatere vidijo prednosti v pridobitvi 

certifikata in večji konkurenčnosti oseb z NPK (»dobi prednost pred ostalimi«, D15). NPK 

omogoča hitrejšo zamenjavo poklica oz. prekvalifikacijo (»krajša pot do poklica«, D12) in s 

tem pripomore k hitrejši zaposlitvi. Programi NPK so učinkoviti, hitri in ovrednoteni kot 

formalna izobrazba, so še nekatere prednosti, ki so jih poudarile intervjuvanke. 

 

Slabosti posameznice vidijo le v tem, da NPK ne daje višje stopnje izobrazbe ter je potrebno 

znanje, pridobljeno v nekaterih poklicih (»NPK računovodja«, E8), ves čas vzdrževati in 

nadgrajevati. 

 

Vključitev v programe NPK 

Kot razlog za vključitev v programe NPK so intervjuvanke izpostavile smiselnost vključitve. 

Pri tem je treba upoštevati, da gre za spodbudne programe in možnosti zaposlitve v panogi 

(»namera delodajalca, da bi jo zaposlil po opravljenem tečaju«, D 12) oz. za povpraševanje po 

delu na trgu dela. Pri vključitvi nekatere intervjuvanke upoštevajo tudi želje in motivacijo 

posameznika po vključitvi v NPK. Pomembno je tudi, ali brezposelni izpolnjujejo vse 

predpisane pogoje za vključitev in ali določene programe NPK financira država. Posameznice 

so še navedle, da se za vključitev odločajo na podlagi izkušenj iz preteklosti. Če so vsi ti 

elementi prisotni, brezposelni dobijo podporo za pridobitev NPK. 
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Primeri vključitve v programe NPK 

Pri vključitvi v program NPK gre za skupinsko odločitev, so menile nekatere. Ko brezposelni 

izrazijo željo po vključitvi v enega od programov NPK, se jih zabeleži na poseben seznam. Če 

se izvajanje določenega programa prične, se brezposelno osebo o tem obvesti. Nato potekajo 

svetovalni pogovori, opravi se primerjava osebne koristi brezposelnega s potrebami na trgu. Če 

so izpolnjeni vsi pogoji, se izobraževanje odobri.  

 

Posamezne intervjuvanke so omenile tudi določene primere vključitve, kot npr. nekdo, ki se 

ukvarja s športom, si ne želi delati kot kuhar, ampak se raje vključi v program NPK reševalca 

iz vode (»vključitev bi bila smiselna, saj obstaja tudi povpraševanje po reševalcih«, A25) ali 

kot nekdo, ki je skrbel za drugo osebo (»skrb za nepokretno babico«, A26), se bo odločil za 

opravljanje NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. Pri tem poklicu gre za 

poseben odnos do soljudi (»afiniteta do starejših«, A29), zato mora imeti občutek za delo z 

ljudmi. 

 

Vključenost v program mora imeti predvsem večjo konkurenčnost na trgu delu, nato so to želje 

in cilji posameznika, na koncu pa je odvisno tudi od kraja in časa izvedbe programa, so menile 

posameznice. Pred vključitvijo v program morajo kandidati opraviti še zdravniški pregled 

(»možnost opravljanja poklica glede zdravstvenega tveganja«, F16). 

 

Informiranje brezposelnih 

Informiranje brezposelnih poteka na različne načine (»kar nekaj možnih variant je«, D23). Kot 

navajajo intervjuvanke, lahko brezposelni dobijo potrebne informacije na spletnih straneh 

zavoda, osebno in v kontaktnih centrih. Prav tako so informacije dostopne tudi v sredstvih 

javnega obveščanja. 

 

Nekatere intervjuvanke se odločajo za skupinske predstavitve določenega poklica 

zainteresiranim kandidatom. Na predstavitvi brezposelne seznanijo s programom, krajem in 

časom izvajanja ter kakšno je trenutno in dolgoročno povpraševanje po določenih poklicih na 

trgu dela. Druge se raje odločajo za osebno svetovanje z individualnim pogovorom. Vabila se 

brezposelnim pošiljajo po klasični ali elektronski pošti, se jih pokliče po telefonu ali se jim 

pošlje SMS sporočilo. 

 

Povpraševanje po vključitvi v programe 

Sogovornice so povedale, kakšno je povpraševanje brezposelnih za vključitve v programe NPK. 

Menile so, da si brezposelni želijo opravljati NPK (»hitra zaposlitev«, A40). Predvsem se 

zanimajo za programe neformalnega izobraževanja (»posebno tisti z nižjo izobrazbo«, F22). Še 

posebej jih zanima, ali tečaje financira zavod in kateri programi so na voljo. Največje 

povpraševanje po opravljanju NPK sta programa socialni oskrbovalec na domu in varnostnik 

(»saj so takšne potrebe na trgu dela«, F24 in F25). Povpraševanje je tudi po programu NPK 
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računovodja. Nekateri brezposelni si želijo opravljati tečaje tujih jezikov (»tečaj italijanščine, 

ker smo na dvojezičnem območju in je znanje italijanščina pogoj za delo«, A41). 

 

Odzivnost brezposelnih 

Pri tem vprašanju so intervjuvanke podale svoje mnenje o odzivnosti brezposelnih na ponujene 

programe. Brezposelni se do ponujenih programov različno odzivajo. Če so prepričani, da je 

program zanje koristen, imajo pozitiven odnos, navajajo posamezne intervjuvanke (»to velja za 

vse programe in ne samo za NPK«, E20). 

 

Brezposelni so zelo zainteresirani za programe, ki jih zavod ponuja, saj po njih sprašujejo še 

posebno tisti, ki imajo nižjo strokovno izobrazbo. So tudi zelo motivirani, vendar morajo 

intervjuvanke pri tem upoštevati tudi osebne značilnosti brezposelnih in ali imajo jasne cilje 

glede zaposlitve. 

 

Odzivnost podjetij na zaposlovanje oseb s pridobljenim NPK 

Kot so navedle sogovornice, so podjetja odzivna, posebno pri NPK varnostnik (»mislim, da so 

se vse moje stranke že pred opravljenim NPK predstavile delodajalcem«, B43) in NPK socialni 

oskrbovalec. Podjetja so zainteresirana za zaposlovanje oseb, ki si pridobijo NPK, kar pa je 

odvisno od njihovih potreb in sprejete interne sistemizacije. Nekatera podjetja se zavedajo, da 

jim zaposlovanje omenjenih oseb prinaša dober kader, saj imajo z njimi manjše stroške 

usposabljanja (»ni jim potrebno vlagati sredstev v izobraževanje«, B33) in dobijo usposobljen 

kader, ki je pripravljen za delo. 

 

Potrebne spremembe 

Ob koncu intervjujev so sogovornice podale še možne rešitve, ki bi pripomogle k zmanjševanju 

števila brezposelnih. Pri tem so navajale različne kategorije rešitev. Na splošno se lahko 

zavedajo, da je rešitev brezposelnosti težka (»ne more biti rešena čez noč«, A46), saj je to 

odvisno od vrste dejavnikov. Nekatere so omenile problem zaposlovanja visoko izobraženega 

kadra, večje število delovnih mest, pa tudi interes posameznikov. 

 

Pri zmanjševanju brezposelnosti bi morala sodelovati tudi država. Nekatere intervjuvanke so 

omenile sistemske rešitve, ki vključuje uskladitev šolskega sistema. Najprej bi morala država 

poskrbeti za omejitve pri vpisu na nekatere fakultete in spodbujati izobraževanje za deficitarne 

poklice. Študentje imajo probleme z opravljanjem strokovnega izpita po končanem študiju, zato 

bi jim morali omogočiti opravljanje tega že v času študija, kar bi jim odprlo večje možnosti za 

zaposlitev. 

 

ZRSR bi prav tako lahko prispeval k zmanjševanju brezposelnosti. Intervjuvanke vidijo rešitve 

predvsem v predstavljanju programov delodajalcem (»od predstavitve delodajalcu do 

dodatnega izobraževanja«, C31), hkrati jih še motivirati in spodbujati k družbeni odgovornosti 
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zaposlovanja ranljivih oseb na trgu dela. Delodajalci bi s poštenim plačilom za pošteno delo 

(»višje plače«, F27) in odpiranju novih delovnih mestih pripomogli k večji zaposljivosti. Pri 

individualnih rešitvah so nekatere sogovornice omenile še opolnomočje pri svojem delu, da bi 

lahko sledile vsem aktivnostim pri izobraževanju oseb. 

5.2 Brezposelni, prijavljeni na ZRSZ, o pripravljenosti za pridobivanje certifikata NPK 

Demografski podatki 

Intervjuji so bili opravljeni z enajstimi brezposelnimi osebami v starosti od 50 do 55 let. Od 

tega je bilo pet moških in šest žensk. Strokovno izobrazbo intervjuvancev prikazuje slika 5. 

 

 

Slika 5: Strokovna izobrazbena struktura brezposelnih intervjuvancev 

Kot je razvidno na sliki 5, je največ (37 %) brezposelnih intervjuvancev imelo poklicno 

strokovno izobrazbo, sledita s 27 % z osnovno šolo in srednjo strokovno izobrazbo, najmanj (9 

%) pa z višjo/visoko izobrazbo. 

 

Brezposelnost 

Obdobje trajanja prijav brezposelnih intervjuvancev na ZRSZ je različen. Najkrajši čas je 1 

mesec, najdaljši pa 3 leta. Nekateri so tudi navajali, da so bili že večkrat prijavljeni kot iskalci 

zaposlitve na ZRSZ, saj so delo dobili le za določen čas ali pa vseskozi opravljajo le sezonska 

dela (»čistim po hotelskih sobah in dobim delo v poletnih mesecih«, L3). 

 

Poleg tega, da nekateri opravljajo sezonska dela, so brezposelni navajali še druge vzroke, zakaj 

so prijavljeni na zavodu kot iskalci zaposlitve. Pri nekaterih je prišlo do zmanjšanja obsega dela 

v podjetju (»sem postal višek v podjetju«, N3), drugi so dobili odpoved iz poslovnih razlogov 

ali pa se je podjetje zaprlo (»stečaj podjetja«, M2). 

27 %

37 %

27 %

9 %

osnovna šola poklicna

srednja izobrazba višja/visoka izobrazba
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Svojo brezposelnost vidijo intervjuvanci v pomanjkanju prostih delovnih mest, nekateri imajo 

omejitve za delo (»ne iščem zaposlitve zaradi zdravstvenih razlogov«, O2), spet drugi menijo, 

da so že prestari (»zaposlovanje starejših oseb je velik problem«, N23). Problem zaposlovanja 

starejših so posamezniki omenjali tudi zaradi napačnega razmišljanja delodajalcev na njihovo 

zaposlitev (»imajo zakoreninjene stereotipe, tabuje in predsodke«, N26). Nekateri tudi zaradi 

konkurence s strani mlajših brezposelnih ne morejo dobiti dela v svojem poklicu (»nisem mogla 

dobiti dela kot trgovka«, J22).  Kot pravijo določeni brezposelni, so njihove želje eno, realnost 

pa čisto nekaj drugega. V iskanju zaposlitve se morajo brezposelni podrejati potrebam trga dela, 

zato se tudi odločajo za pridobivanje novega poklica, ki ga drugače sicer ne bi opravljali, kot 

npr. NPK socialni oskrbovalec.  Kot je navajala en od sogovornic, je to poklic, ki je premalo 

cenjen in vsaj na začetku neprijeten (»moraš ljudi dvigati, imeti »želodec« pri hranjenju 

starostnikov«, J29), vendar če človek živi sam, mora poskrbeti, da preživi. 

 

Vključitev v neformalno izobraževanje 

Sogovorniki so omenjali svoje izkušnje in zadovoljstvo z neformalnimi oblikami izobraževanja. 

To kategorijo odgovorov smo vključili v kategorijo odgovorov njihovega prispevka k 

zaposljivosti (Priloga 4). 

 

Razloge za neudeležbo v programih neformalnega izobraževanja so posamezniki navajali 

predvsem dosedanje nezanimanje (»delam sezonsko že deset let in mi to odgovarja«, L10) oz. 

veliko pomanjkanje izkušenj. Nekateri so se že udeležili neformalnega izobraževanja - 

obiskovali so tečaje tujih jezikov, knjigovodstva ali NPK (varnostnik, voznik C ktg in socialni 

oskrbovalec). Izvajalec programov NPK varnostnik in NPK socialni oskrbovalec sta potekala 

na Ljudski univerzi Koper, s tem da je bila izvajalka NPK varnostnik Zbornica za varovanje, 

Ljubljana. Z izvedbo programov so bili intervjuvanci zadovoljni (»zelo dobro organiziran 

program, takoj sem se zaposlil, O6). 

 

Dejavniki za zaposlitev 

Pri tem so intervjuvanci navajali svoja razmišljanja o pridobivanju znanja z neformalnim 

izobraževanjem, ki je pomembno za zaposlitev. Kot ključni dejavnik za zaposlovanje so 

najpogosteje omenjali delovne izkušnje. Posamezniki dajejo večji poudarek formalni izobrazbi 

(»odvisno od podjetja, ali se zaposliš pri privatniku ali v javnem sektorju«, N12), vendar so 

mnenja, da se je potrebno za dobro delo nenehno učiti, usposabljati in izpopolnjevati. 

Vrednotenje in priznavanje neformalnega izobraževanja je eden od ključnih pomenov pri 

iskanju zaposlitve, so se strinjali nekateri. Neformalno izobraževanje namreč skrajša čas 

pridobitve določenega poklica ali kvalifikacije, kar je dodatna motivacija, da se ga brezposelni 

udeležijo. 

 

Pri iskanju zaposlitve so pomembne kompetence, so menili nekateri intervjuvanci. Tu so 

predvsem izpostavili znanje tujega jezika, spretnost in samostojnost ter dodatna znanja in 
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izkušnje iz preteklosti. Bistvo je, da se brezposelni pri iskanju dela zna »prodati« delodajalcu 

(»dobro predstaviti«, O7), pa tudi poznanstva so pomembna (»zveze so pomembne«, R6), 

menijo posamezniki. Ko pa že dobiš delo, je pomembno, da se pri tem izkažeš. Eno od 

možnosti, da dobiš delo, pa določeni intervjuvanci vidijo pri odprtju lastnega s. p., kot je npr. 

računovodstvo. 

 

Kot metode iskanja zaposlitve so nekateri brezposelni aktivni iskalci preko različnih poti, drugi 

pa je iz osebnih razlogov sploh ne iščejo (»sedaj ne iščem zaposlitve zaradi bolezni«, O21). Da 

bi brezposelni dobili delo, si ogledujejo razpisana delovna mesta in se nanje tudi prijavljajo. V 

veliko pomoč jim je obisk pri svetovalki na ZRSZ (»enkrat tedensko obiščem zavod za 

zaposlovanje«, N4), sicer pa si ogledujejo spletne strani podjetij, ki na tak način oglašujejo 

prosta delovna mesta. Nekateri si poskušajo najti delo preko prijateljev, znancev, pa tudi v tujini 

(»sem prijavljena na agenciji za delo«, J4). 

 

Informiranost 

Na kakšen način brezposelni pridobivajo informacije o izobraževanju, usposabljanju v 

neformalnih oblikah in pridobivanju certifikata za NPK, so nekateri brezposelni menili, da so 

svetovalke tiste, ki jim dajejo največ informacij o izobraževanju. Za dostop do informacij 

brezposelni uporabljajo tudi spletne strani in oglasno desko na ZRSZ. Nekateri se za 

informacije obrnejo direktno na izvajalca izobraževalnega programa, ki jim je zanimiv. Prav 

tako pridobivajo informacije s pomočjo kataloga, ki navaja možnosti izobraževanja. 

 

Na splošno so brezposelni z informiranjem zadovoljni, razen tistih, ki do sedaj še niso imeli 

nikakršnih potreb po dodatnem izobraževanju (»nisem posvetila posebne pozornosti«, L13), oz. 

so posamezniki povedali, da take pomoči sploh ne potrebujejo. 

 

Ocena zadovoljstva s programi 

Pri oceni zadovoljstva smo želeli pridobiti mnenja sogovornikov o prednostih in slabostih 

neformalnega izobraževanja. Tisti, ki niso imeli dosedanjih izkušenj, tudi niso mogli izraziti 

svojega mnenja, ostali pa so nanizali predvsem prednosti, ki jih programi za NPK ponujajo. 

 

Prednosti, ki jih intervjuvanci vidijo v programi NPK, so predvsem v pridobitvi novih znanj. 

Ker gre pri tem za hitrejšo in bolj enostavno pot pridobivanja veljavne javne listine, se 

brezposelnim povečajo možnosti za zaposlitev (»prednost pri iskanju zaposlitve«, M9). 

 

Poklici, pridobljeni v NPK, naj bi bili v skladu s potrebami trga dela, zato so ti konkurenčni v 

primerjavi z formalno izobrazbo, so menili nekateri. Brezposelnim, ki se udeležijo opravljanja 

NPK, to predstavlja dodatno motivacijo pri iskanju dela in večjo socialno vključenost. Na 

splošno so intervjuvanci ocenili opravljanje NPK kot koristno pot pri zniževanju števila 

brezposelnih. Prav tako so menili, da je programov veliko (»izčrpna izbira programov«, M14), 
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da so dobri in ustrezni. Edino slabost o certifikatu NPK je navedla sogovornica, ki je menila, 

da omenjeni certifikati, kot npr. NPK socialni oskrbovalec, niso priznani v tujini, kjer tudi 

pogosto išče delo (»zelo dobro govorimo italijansko«, J 5). 

 

Odzivnost podjetij na zaposlovanje z NPK 

Brezposelni so podajali mnenja o zaposljivosti oseb s pridobljenim NPK. Zanimalo nas je, ali 

brezposelni poznajo podjetja, ki zaposlujejo tovrstni kader. Pri tem so bila mnenja deljena. 

Določeni intervjuvanci sploh niso vedeli za to možnost (»nisem zasledila podjetja, ki bi 

zaposlovalo s certifikatom NPK«, L16), drugi so navajali možnost, da podjetja zaposlujejo 

osebe s certifikatom NPK, tretji pa so to potrdili. Med temi podjetji so intervjuvanci navedli 

domove za oskrbo starostnikov, ki zaposluje osebe z NPK socialni oskrbovalec na domu, nato 

različne varnostne službe, Luko Koper, računovodske servise, privatna podjetja (»zaposlujejo 

voznike kamionov«, P19). Ker je podjetjem v interesu, da zaposlujejo usposobljen kader, tudi 

z zavodom sodelujejo pri pripravi programov, so navedli posamezniki. 

 

Želje po pridobitvi certifikata NPK 

Želeli smo izvedeti, ali bi se brezposelni udeležili usposabljanja, izobraževanja in opravljanja 

izpita za pridobitev NPK. Tako kot pri ostalih odgovorih smo se tudi pri tem srečali z 

nekaterimi, ki niso zainteresirani, da bi se udeležili kakršnega koli programa (»se ne bi več 

udeležila, ker sem že prestara in čakam penzijo«, J32). Prav starost je bila ena od glavnih 

omejitev, da se intervjuvanci ne bi udeležili izobraževanja. Menili so, da je to primerno za 

mlajše od 50 let. Drugi ne vidijo smisla v izobraževanje tudi zaradi nizke izobrazbe (»končano 

imam osnovno šolo«, I7) oz. ni interesa (»ne počutim se pripravljeno za dodatno 

izobraževanje«, I12), spet tretji imajo zdravstvene omejitve. Tudi prejemanje denarne pomoči 

je eden od razlogov, da se brezposelni ne bi vključevali v neformalna izobraževanja. Glede na 

to, da je programov veliko, se ti ne izvajajo v vseh krajih, regijah, zato je potrebno več sredstev, 

kar je spet ena od omejitev pri izobraževanju, so še navedli nekateri brezposelni. 

 

Ostali so navedli poklice, ki jih trenutno zanimajo oz. so tudi na enaki stopnji sedanje strokovne 

izobrazbe, kot npr. elektrotehnik bi izbral program mehanotronik (»saj je to primerno za mojo 

izobrazbo«, H11). Sogovornica, ki že sedaj dela kot sobarica, bi se tudi odločila za ta NPK, 

voznik C ktg, ki se je že udeležil tega programa, bi ga ponovno izbral. 

 

Drugi, ki bi pristopili k opravljanju NPK, so navedli željo po opravljanju programov, ki se že 

izvajajo, in sicer sta to NPK zeliščar/zeliščarka in NPK varnostnik. Programa, ki bi še zanimala 

brezposelne, sta poklic obrtnik-mizar (»ker me je že od majhnega zanimalo in veselilo delati 

ročna oz. mizarska dela«, N 21) in varilec. 
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Potrebne spremembe 

Brezposelni so lahko ocenili vprašanja, ki so jim bila postavljena, vendar so se nekateri raje 

opredelili na dejavnike, ki bi lahko vplivali na manjšo brezposelnost. Le ena oseba je na 

konkretno vprašanje povedala, da so ji veliko ljubše ankete, kjer le obkrožiš ponujene odgovore, 

kot intervjuji, ko moraš bolj razmišljati in paziti, kaj rečeš (»vprašanja so precej kompleksna, 

morda bi bilo boljše oblikovati odgovore«, S 20). 

 

Nekateri brezposelni niso imeli nobenih idej, pripomb ali predlogov, drugi pa so navedli, da bi 

moralo biti delo bolje ovrednoteno, saj je bila minimalna plača, ki so jo prejemali pred prijavo 

na ZRSZ, prenizka, da bi jih motivirala pri iskanju dela. Vsekakor bi bilo potrebno dati večjo 

podporo deficitarnim poklicem in drugačnemu razmišljanju delodajalcev (»spremeniti odnos 

do razmišljanja o zaposlovanju starejših delavcev, pa bi se marsikaj spremenilo«, N 27). 

Nekateri so omenjali, da bi ZRSZ, ko jih pošlje na izobraževanje za NPK, moral poskrbeti tudi, 

da dobijo zaposlitev. 

5.3 Interpretacija podatkov 

V magistrski nalogi smo na podlagi opravljenih intervjujev želeli ugotoviti pripravljenost 

brezposelnih za pridobivanje certifikata NPK. Dejstvo je, da analiza trga dela, ki jo opravlja 

ZRSZ, ugotavlja, da se razkorak med znanjem in sposobnostmi tistih, ki so na ZRSZ prijavljeni 

kot brezposelne osebe, ter zahtevami novih delovnih mest iz leta v leto povečuje. Podobne 

rezultate zasledimo tudi v nekaterih drugih članicah EU, posebno med tistimi, ki so bile sprejete 

med zadnjimi, to je leta 2004. V Vzhodni Evropi je zaznati brezposelnost zaradi opustitve 

šolanja, kar pomeni nižjo kvalifikacijo, hkrati pa neskladja med formalnim izobraževanjem in 

potrebami delovnim mest. Messina (2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da je hiter prehod iz 

centralnega v tržno gospodarstvo ob vstopu v Evropsko skupnost povzročil posledice, ki jih ni 

mogoče odpraviti čez noč. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so nekateri zaposleni preveč 

izobraženi glede na zahtevnost delovnega mesta, ki ga zasedajo. V Estoniji je ta delež 12 %. 

Glede na navedeno je v Sloveniji strategija razvoja trga dela usmerjena v razvoj človeškega 

kapitala, zato na ZRSZ uvajajo učinkovite sisteme, ki bi brezposelnim pomagali do zaposlitve. 

(ZRSZ, 2016d, 94). 

 

In prav to so temeljne naloge strokovnih delavk na ZRSZ. V okviru svojega dela dajejo 

predvsem podporo brezposelnim osebam, bodisi s svetovanjem ali z vključevanjem v aktivno 

politiko zaposlovanja. Slovenski trg se je že v preteklosti soočal z izgubo delovnih mest, ko so 

podjetja morala ukiniti svoje poslovanje ali pa zmanjšati obseg dela. Brezposelni pristanejo na 

ZRSZ pogosto zaradi prekarnih oblik dela, ki so postale stalnica v zaposlovanju. Govorimo tudi 

o zaposlenih za določen čas, ki so v času trajanja zaposlitve prikrajšani ne samo zaradi varnosti, 

ampak tudi pri znanju, saj delodajalci niso pripravljeni vlagati vanje toliko, kot v tiste, ki so 

zaposleni za nedoločen čas (Kalleberg, Hudson in Reskin, 2000). To še dodatno zmanjšuje 
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konkurenčnost brezposelnih na trgu dela, saj trg zahteva dodatna znanja in spretnosti, ki pa jih 

brezposelni nimajo. To pa pomeni velik izziv tako za brezposelnega kot za celotno družbo. 

 

Kot navajajo strokovne delavke, je brezposelnost v Sloveniji velik problem, čeprav se stanje po 

gospodarski krizi izpred prejšnjih let izboljšuje, kar potrjuje tudi Urad RS za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR) v svojem Poročilo o razvoju v letu 2016. Bruto domači proizvod v 

Sloveniji se je okrepil že v letu 2014 za 3 %, v letu 2015 pa za 2,9 % (UMAR, 2016).  Tudi 

brezposelnost se je v tem obdobju zmanjšala, kar naj bi bilo posebej izrazito na obalnem 

območju. Obala je drugačna od ostalih krajev v Sloveniji, saj je tu veliko povpraševanje po 

sezonskem delu, tako v turizmu kot v gradbeništvu. Ta podatek nikakor ne preseneča, saj v 

poletnih mesecih Obalo obiščejo številni turisti, hoteli odpirajo svoja vrata in zato potrebujejo 

dodatno delovno silo. Tudi gradbeništvo je zanimivo, saj ugodna klima omogoča, da se ta 

dejavnost izvaja tudi v času, ko je to onemogočeno po drugih, bolj mrzlih krajih Slovenije. 

 

Kljub zgornjim navedbam smo v raziskavi ugotovili, da nekateri brezposelni ne želijo delati oz. 

sploh ne iščejo dela. V večini primerov govorimo o brezposelnih, ki so šele ostali brez dela in 

so upravičeni do denarnega nadomestila ali pa imajo zdravstvene težave. Raziskava o vplivu 

nadomestil na brezposelnost, ki je bila leta 2011 opravljena v Sloveniji, je pokazala, da naj bi 

stopnjo brezposelnosti odpravilo višje nadomestilo za primer brezposelnosti, saj na bi ta 

vplivala le ob prenehanju zaposlitve, nikakor pa ne na aktivnosti iskanja zaposlitve (Vodopivec, 

Matija, Laporšek, Dolenc in Vodopivec, Milan, 2016). 

 

Vzrok, da brezposelni niso motivirati za delo, je tudi premajhna plača oz. nepravilno 

ovrednotenje dela. Večina, ki ne prejema denarnega nadomestila in je prijavljena na ZRSZ, je 

upravičena do socialne pomoči, ki od avgusta 2016 znaša 292,56 € (MDDSZ, 2016c), medtem 

ko je minimalna plača od 1. januarja 2017 804,96 evrov/bruto (Računovodja, 2017). Kljub tej 

razliki v zneskih med socialno pomoč in minimalno plačo se nekateri raje odločajo za prvo 

varianto in niso aktivni pri iskanju zaposlitve. 

 

Število prosilcev socialne pomoči se bo v letu 2017 verjetno še povečalo, saj sprejetje 

sprememb Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) v letu 2016 daje pravico do 

socialne pomoči tudi tistim, ki so lastniki nepremičnin, vrednih manj kot 120.000 evrov, in jim 

to v zapuščinskem postopku ne bo odvzeto, kot se je dogajalo pred uveljavitvijo teh sprememb. 

To je še dodaten razlog, da se bodo nekateri v bodoče zadovoljili s socialno pomočjo, razliko 

za preživetje pa iskali v opravljanju dela na črno, kot so gospodinjska dela tudi čez mejo. 

 

V raziskavi smo ugotovili,  da so ljudje pristali na ZRSZ kot iskalci zaposlitve tudi zaradi slabih 

vodstvenih odločitev managerjev, ki so dopustili, da so podjetja propadala. Še najbolj se je to 

odrazilo v občini Izola. Če se vrnemo v preteklost, se lahko spomnimo, koliko podjetij je na 

Obali v zadnjih desetih letih propadlo. Izola je praktično ostala brez industrije, ko so podjetja 
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Mehanotehnika, Ladjedelnica, Doro, Droga in Delamaris zaprla svoja vrata ali se preselila v 

druge kraje. Vzroke za to vsekakor lahko iščemo v slabih potezah managerjev, zato se tudi 

strinjamo z navedbami, da so ti sokrivi za večjo brezposelnost. 

 

Glede na navedeno ne preseneča dejstvo, da so brezposelni odzivni in zainteresirani za 

vključitev v programe za pridobitev NPK, kot so navajale strokovne delavke. Brezposelni 

sprašujejo po izobraževanju, želijo si pridobiti drugačne poklice, ki bi jim olajšali možnosti za 

zaposlitev. To posebno velja za tiste z nižjo izobrazbo. Vendar takega mnenja niso bili 

brezposelni intervjuvanci. Če primerjamo te odgovore z odgovori strokovnih delavk, dobimo 

drugačno sliko. Večina brezposelnih intervjuvancev ni izrazila želje, da bi se vključila v 

neformalno izobraževanje. Omenili so, da se jim to zdi nesmiselno, da jih ne zanima, da je kraj 

izvedbe programov problem ipd. Skratka, omenili so vrsto razlogov za svoje nezanimanje. 

 

Največji razlog za neudeležbo v programe NPK so brezposelni videli v svoji starosti. Mnenja 

so, da so ti programi primerni za mlajše od 50 let, s čimer pa se ne bi mogli strinjati. Mlajši od 

50 let so lahko bolj zainteresirani za pridobivanje formalne izobrazbe, saj imajo še vedno 

možnost napredovanja v službi ali pa si le želijo novih znanj. Kot je pokazala raziskava 

»Udeležba odraslih v sistemu formalnega izobraževanja«, ki jo je opravil Andragoški center 

Slovenije, je glavni razlog za vključitev v formalno izobraževanje osebne narave, saj delodajalci 

niso preveč zainteresirani, da bi zaposleni pridobivali višjo stopnjo izobrazbe, ker bi jim to 

predstavljalo višji strošek (Radovan 2008, 81). 

 

Prav starost je ena od ovir, ki so jih brezposelni intervjuvanci ves čas poudarjali, čeprav bodo 

nekateri morali delati še 10 in več let, da bodo izpolnili pogoje za upokojitev. Oviro pri 

zaposlovanju te starostne kategorije (od 50 do 55 let), v kateri so bili naši intervjuvanci, vidimo 

v tem, da Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela (ZIUPTD, 2015) delodajalcu 

omogoča oprostitev plačila vseh prispevkov do dveh let le za brezposelne, starejše od 55 let, 

kar pomeni, da so naši intervjuvanci izvzeti iz te skupine. 

 

Da se brezposelni niso pripravljeni udeležiti neformalnega izobraževanja, so navajali še 

zadovoljstvo s sezonskim delom v turizmu. Med temi je ena oseba prijavljena na ZRSZ 6 

mesecev, druga pa 3 mesece. Pri prvi takšno delo traja že deset let in je s tem zadovoljna, pri 

drugi pa gre za iskan poklic kuharja, ki brez težav kadarkoli dobi delo. 

 

Nezainteresiranost za vključevanje v programe izobraževanje so brezposelni navajali že 

opravljanje NPK, in sicer so nekateri že opravili programe za socialnega oskrbovalca, 

varnostnika in voznika C ktg. Čeprav so programe ocenili kot dobro pripravljene, se jih ne bi 

ponovno udeležili, saj jim ZRSZ ne bi kril stroškov še za kakšen dodaten poklic. Bi se pa 

nekateri ponovno udeležili istega programa (voznik C ktg). Plačljivost programov je eden od 

dejavnikov povpraševanja po vključitvi, so navajale strokovne delavke. Vsekakor je to 
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razumljivo, saj brezposelni pogosto nimajo sredstev za te namene, zato so pri izbiri programov 

omejeni, saj lahko opravljajo le tiste programe, ki jim jih ZRSZ ponudi, pa čeprav zanje niso 

preveč zainteresirani. Kot je navedla ena od brezposelnih, se je vključila v opravljanje NPK 

socialni oskrbovalec, ker pač ni dobila dela kot trgovka in je v novem poklicu videla več 

priložnosti za zaposlitev. Brezposelni bi se vsekakor morali zavedati, da zaposlitev ne pomeni 

le pridobivanje dohodka, ampak predvsem zadovoljstvo posameznika. Kot navajajo Shimmack, 

Schupp in Wagner (2008), stanje brezposelnosti določa dobro kognitivno počutje posameznika, 

zato nezaposlenost ne prinaša le izgube dohodka, ampak predvsem socialno izoliranost, 

negotovost glede prihodnosti, večje možnosti za revščino, zdravstvene težave, zmanjšanje 

samopodobe, stres, depresijo in zaskrbljenost. 

 

Želja brezposelnih po vključitvi v NPK, ki se že izvajajo v Sloveniji, so ti navedli predvsem za 

programe mehanotronik, varnostnik, zeliščar in računovodja, medtem ko bi se dva udeležila 

programov, ki ju zanimata, in sicer sta to obrtnik-mizar in varilec. Tudi strokovne delavke delno 

pritrjujejo navedbam brezposelnih, saj je največje povpraševanja po opravljanju NPK 

varnostnik in socialni oskrbovalec, ki sta najbolj iskana poklica na trgu dela. Prav certifikat 

NPK varnostnik/varnostnica je bil tudi največkrat podeljen certifikat do danes, sledijo mu ostali 

poklici v cestnem prevozu, gradbeništvu, kmetijstvu, farmaciji in socialnih storitvah. Poklic 

socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu zaseda peto mesto po izdanih certifikatih 

(Drofenik, 2016, 12).  Po mnenju strokovnih delavk je povpraševanje še po tečajih tujih jezikov, 

predvsem za italijanščino, saj je to jezik okolja na obalnem območju. Če se brezposelni želijo 

zaposliti v javnih podjetjih in ustanovah (bolnišnice, občine, šole, finančni uradi, univerze itd.), 

so dolžni obvladati italijanščino, saj Zakon o državni upravi (2005) v drugem odstavku 4. člena 

določa, da imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v postopkih pred organi pravico 

uporabljati svoj jezik. 

 

Za vključevanje brezposelnih v programe se strokovne delavke na ZRSZ odločajo na podlagi 

več razlogov, brezposelni pa morajo izpolnjevati pogoje za vključitev, ki jih določa 114. člen 

ZUTD (2010), oz. mora biti vključitev smiselna. Smiselnost vključitve ZRSZ (2017d) 

opredeljuje kot potrebe brezposelnih oseb, ustreznost programa in zakonskih meril. Pri 

zakonskih merilih se upoštevajo stanje na trgu dela, osebne, poklicne, delovne, zdravstvene 

sposobnosti, želje posameznikov glede na vrsto programov, realne možnosti za zaposlitev in 

finančna sredstva. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, ZRSZ odobri udeležbo na izobraževanju. Za 

vključitev so pomembne tudi izkušnje, ki so jih brezposelni pridobili v času svojega življenja. 

Govorimo torej o neformalno pridobljenih delovnih izkušnjah, ki jih pridobimo izven 

delovnega razmerja. Pri tem nimamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ne teče nam delovna doba, 

ampak jih pridobimo z drugačnimi deli, npr. s prostovoljnim delom (Mladinski svet Slovenije, 

2013, 3). 
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Vsi intervjuvanci, tako strokovne delavke kot brezposelni, so vključevanju v pridobivanje NPK 

pripisali predvsem prednosti. Slabosti NPK so predvsem v tem, da ne dajejo višje formalne 

stopnje izobrazbe in niso priznane s podobnimi spričevali v tujini. Prednosti vključitve v 

tovrstno obliko neformalnega izobraževanja vidijo intervjuvanci v pridobitvi novih znanj, hitri 

zamenjavi področja dela oz. poklica, vse skupaj pa je priznano še kot formalna izobrazba. 

Certifikati, ki jih ob koncu programa pridobijo udeleženci, jim pomagajo pri hitrejši zaposlitvi, 

saj so ti usklajeni s potrebami trga dela. Prav tako so brezposelni s certifikatom NPK pri iskanju 

dela v primerjavi konkurenčni s tistimi, ki so izobrazbo pridobili z formalnim učenjem. Tako 

ugotovitev lahko opravičimo z dejstvom, da so prav podjetja tista, ki tudi sodelujejo pri pripravi 

programov. Želijo si namreč usposobljenih kadrov z aktualnimi kompetencami, spretnostmi in 

znanji (CPI, 2014). 

 

Da so kompetence pogosto odločilne pri zaposlitvah, so omenjali tudi brezposelni 

intervjuvanci. Menijo, da so delovne izkušnje, spretnosti, sposobnosti, znanja, samostojnost 

eden od odločilnih dejavnikov, ki jim pomagajo pri iskanju zaposlitve. Nekateri so omenjali 

tudi poznanstva pri iskanju dela. Na podlagi lastnih izkušenj tega ne morem potrditi, verjetno 

pa obstajajo določena delovna mesta, kjer je prisoten nepotizem, prijateljske vezi, 

podkupovanja. Menimo, da gre pri tem za javne, dobro plačane službe, ko so prijatelji svojim 

potomcem ali prijateljem omogočili tako delo. Kritično to tematiko omenja Mihič (2014) v 

svojem članku, ko označuje politična kadrovanja z nepotizmom »brez sramu in odgovornosti«. 

V današnjem času velike konkurenčnosti na trgu dela menimo, da bi pri izbiranju kadra podjetja 

morala iskati strokovno usposobljen kader in nikakor ne glede na poznanstva, sorodstvene vezi 

ali s korupcijo. 

 

So pa podjetja zelo odzivna na zaposlovanje oseb s končano NPK. Najbolj je bil izpostavljen 

poklic varnostnika in socialnega oskrbovalca, med podjetji pa Luka Koper, Domovi za oskrbo 

starostnikov in privatna podjetja, ki zaposlujejo voznike C ktg. Da so podjetja zainteresirana za 

zaposlovanje z NPK, lahko pripišemo dejstvu, da dobijo usposobljen kader, nimajo nobenih 

stroškov za uvajanje in učenje delavcev, ki so seveda pripravljeni delati, saj so se prostovoljno 

vključili v program, ki naj bi jih veselil in ga želijo opravljati. Moramo se zavedati, da se v 

NPK vključujejo osebe, starejše od 18 let. Govorimo o odraslih osebah, ki imajo izdelane cilje, 

želje, kakšen poklic bi opravljali, in ne o najstnikih, ki se morajo pri štirinajstih letih odločiti, 

kam se bodo za pridobitev določenega poklica vpisali po končni osnovni šoli. 

 

Za vključitev v NPK je pomembno, kako so brezposelni informirani. Strokovne delavke svoje 

stranke obveščajo na različne načine. To je lahko osebno svetovanje, če je večje povpraševanje 

po določenem programu, pa skupinsko. Informacije o NPK lahko brezposelni pridobijo tudi 

preko spletnih strani zavoda, s čimer so se strinjali tudi nekateri brezposelni. Ali je to najbolj 

učinkovit način obveščanja, pa je odvisno od veščin uporabe računalnika oz. njegove 

dosegljivosti. Nekateri brezposelni so omenjali, da nimajo informacij o NPK, da tega ne 
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potrebujejo ali s tem sploh niso seznanjeni. Tako je ena oseba omenila, da o tem sploh ni 

razmišljala, drugi pa je dejal, da ne počuti potrebe po teh informacijah. Na podlagi tega lahko 

ugotovimo, da nekateri brezposelni ne poznajo programov NPK in s tem možnosti do 

drugačnega poklica. 

 

Aktivnosti, ki bi bile potrebne za zmanjšanje brezposelnosti, so strokovne delavke videle v 

pridobitvah večjega števila delovnih mest. Po podatkih SURS (Brnot, 2016) se je število 

delovnih mestih v letih 2014, 2015 in 2016 povečevalo, kot prikazuje slika 6, kar vsekakor 

vpliva tudi na nižji odstotek brezposelnosti v Sloveniji, ki je bila v letu 2016 8 % in je najnižja 

vrednost po letu 2010, ko je bila 7,3 % (Osvald 2017). 

 

 

Slika 6: Gibanje prostih delovnih mest v Sloveniji v obdobju od 2008 do 2016 

Vir: Brnot, 2016. 

 

Poleg večjega števila delovnih mest so za manjšo brezposelnost pomembne tudi druge 

sistemske rešitve, npr. omejitev pri vpisu na nekatere fakultete. Na ZRSZ navajajo, da ni 

velikega povpraševanja po visoko izobraženih kadrih, zato se tudi število izobraženih mladih 

povečuje. Ko mladi končajo študij, nimajo potrebne prakse za samostojno delo, zato so 

nekonkurenčni na trgu dela. Država je v preteklosti ponudila različne možnosti izobraževanja, 

zato je med brezposelnimi diplomanti največ tistih, ki imajo končano družboslovno in 

humanistično izobrazbo oz. s področja ekonomskih, pravnih in upravnih ved. Vsako leto se na 

družboslovne in naravoslovne študije vpiše približno enako študentov, ki po končanem šolanju 

ne dobijo dela zaradi neravnotežja na trgu delovne sile. Ključni vzrok brezposelnosti visokega 
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kadra je neujemanje rezultatov izobraževanja s potrebami trga dela, kar je posledica tudi 

gospodarske krize iz preteklosti. V EU napovedujejo, da se bo v obdobju od 2013 do 2025 

ustvarilo približno 20 milijonov novih delovnih mest, kjer se zahteva visoka izobrazba, oz. naj 

bi se zaposlitev povečala za 25 % (Eurostat, 2016), kar naj bi veljalo tudi za Slovenijo. Če 

država ne bo naredila ničesar pri zaposlovanju visoko izobraženega kadra, bomo še naprej priča 

begu možganov (angl. »brain drain«), ki je pereč problem slovenskih diplomantov, o katerem 

pogosto poslušamo v medijih. 

 

Zato bi bilo treba uskladiti šolski sistem, podpreti deficitarne poklice in spodbujati delodajalce, 

da se pri odpiranje novih delovnih mest odločajo tudi za zaposlitev s končanim programom 

NPK in za zaposlovanje starejših od 50 let. V našem primeru govorimo še o aktivnih ljudeh 

srednjih let in nikakor ne o starih osebah. To so osebe, ki imajo veliko delovnih izkušenj, znanj, 

ki jih mladi ne morejo imeti, zato so za podjetja lahko koristni tudi pri prenašanju znanja 

mlajšim generacijam. 

 

Kot enega o ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti strokovne delavke omenjajo 

opolnomočenje. Kot navaja Smith (1997, 122), pomeni opolnomočenje spremembo kulture 

zaposlenih, na kar lahko najbolj vplivajo le vodje, oz. gre za psihični vpliv na zaposlenega pri 

opravljanju delovnih nalog, tako na njegovo mnenje o sposobnostih  pri izvajanju delovnih 

nalog kot o pomenu in možnostih samoodločanja (Thomasa in Velthousa (1990, 666). 

Opolnomočje naj bi zaposlene motiviralo in podpiralo pri delu, da bi lahko samostojno 

sprejemali odločitve, hkrati pa sledili zastavljenim ciljem ZRSZ. 

 

 

  



52 

6 KLJUČNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 

Navedene ugotovitve se nanašajo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih postavili v magistrski 

nalogi. Predvsem smo ugotovili, da je področje o opravljanju NPK v Sloveniji premalo 

raziskano. Tudi strokovne literature na to tematiko ni veliko, kar pripisujemo dejstvu, da je to 

področje novo in da se je Slovenija z njim soočila šele po gospodarski krizi na trgu dela v letih 

2009 in 2010. Intervjuvanci so podali kar nekaj predlogov ukrepov, ki bi omilili brezposelnost, 

manj podatkov pa smo pridobili o vključevanju v programe za pridobitev certifikata za NPK. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na izkušnje, ki jih imajo strokovni delavci, vključeni 

v raziskavo pri napotitvah brezposelnih oseb na usposabljanja in izobraževanja v neformalne 

oblike in pri pridobivanju certifikata za NPK. Strokovne delavke vključene v raziskavo so 

navajale le pozitivne izkušnje, ko so brezposelnim predstavljale tovrstno izobraževanje. Svoje 

stranke vključujejo v programe na podlagi njihovih želja in smiselnosti izvedbe programa. Pri 

tem na prvem mestu upoštevajo možnost, da se brezposelni po končanem izobraževanju tudi 

zaposlijo v poklicu, za katerega jim je ZRSZ plačal stroške šolanja. 

 

Dobre izkušnje so strokovne delavke vključene v raziskavo navajale predvsem s programi za 

varnostnike in socialne oskrbovalce, saj je po teh tudi s strani delodajalcev največje 

povpraševanje. Brezposelnim tudi na podlagi njihovih izkušenj iz preteklosti svetujejo, v katere 

programe naj bi se vključili. Tako so fantu, staremu 28 let, športno aktivnemu nekdanjemu 

plavalcu predlagali opravljanje NPK reševalca iz vode, saj ni želel delati kot kuhar. Drugi osebi, 

ki je dolga leta skrbela za nepokretno babico, so predlagali vključitev v program za socialnega 

oskrbovalca, saj v svojem poklicu (ekonomski tehnik) ne najde zaposlitve, ima pa afiniteto do 

dela s starejšimi. Pri obeh NPK gre za delovna mesta, po katerih obstaja tudi povpraševanje na 

trgu dela. Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da imajo strokovne delavke dobre izkušnje 

pri napotitvah brezposelnih na izobraževanja in pri pridobivanju certifikata za NPK. 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti, kako brezposelni, vključeni v 

raziskavo interpretirajo sebe kot brezposelno osebo. Njihova mnenja so bila različna. Nihče ni 

na zavodu pristal zaradi sporazumne odpovedi, ampak zaradi drugačnih okoliščin. Eni so 

izgubili delo, ker so dobili odpoved iz poslovnih razlogov, drugi pa zaradi zaprtja dejavnosti 

oz. stečaja podjetja. Večina brezposelnih vključenih v raziskavo je prijavljena na zavodu, ker 

je bila zaposlena le za določen čas oz. je opravljala sezonska dela. 

 

Da bi se brezposelni vključeni v raziskavo zaposlili, si iščejo zaposlitev z ogledi prostih 

delovnih mest in pošiljanjem prijav. Nekateri iščejo delo v sosednji državi, drugi pa ga sploh 

ne iščejo. Med temi so prejemniki denarnih nadomestil in tisti, ki opravljajo sezonska dela, kar 

pomeni, da čakajo na sezono. Aktivni iskalci zaposlitve menijo, da so prestari za ponovno 

zaposlitev, saj zavod ponuja delodajalcem subvencije za zaposlovanje starejših od 55 let. Poleg 
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starosti brezposelni vključeni v raziskavo vidijo oviro pri zaposlovanju, ker nimajo znancev ali 

prijateljev, ki bi jim pomagali pri zaposlitvi. Saj se nekateri prav nanje obračajo po pomoč pri 

iskanju dela. Prepričani so, da so poznanstva pomembna pri zaposlovanju, ko pa delo dobiš, se 

moraš pri tem zelo izkazati. Prav tako so mnenja, da so določena dela premalo ovrednotena, 

zato ni prave motivacije za delo. Dogaja se tudi, da podjetja zaposlujejo le, če imaš status 

samostojnega podjetnika. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da so, razen izjem, brezposelni 

vključeni v raziskavo željni delati, niso sami krivi za svoje stanje, ampak je to odraz družbe 

nasploh, ko dnevno poslušamo novice o izkoriščanju delavcev oz. novodobnem suženjstvu. 

 

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na odzivnost brezposelnih na pobude ZRSZ. Kot 

smo ugotovili iz intervjujev, se večina programa pridobivanja NPK ne bi udeležila oz. so ga  

trije že opravili. Med temi bi se le eden ponovno odzval in opravil enak program, dva pa ne, 

eden zaradi bolezni, drugi pa zaradi starosti. Tudi ZRSZ jim skladno s svojo politiko dela ne bi 

plačal stroškov za pridobitev še enega poklica. 

 

Večina je sicer omenjala, da če bi se udeležila programa za pridobivanje certifikata NPK, bi 

bili to programi za zeliščarja, sobarico, mehanotronika, računovodjo, varnostnika, vendar 

trenutno jih to ne zanima, medtem ko bi se dva udeležila programa za varilca oz. mizarja, vendar 

še nista pripravljena. Vse programe, razen zadnjih dveh, že sedaj ponujajo izvajalci programov, 

ostala dva pa bi se lahko oblikovala na pobudo kakšnega podjetja, ki bi potrebovalo omenjena 

poklica za zapolnitev delovnih mest. Nekateri brezposelni udeleženci v raziskavi bi se odzvali 

še na opravljanje tečaja italijanščine za zaposlitev na obalnem območju, kjer je to tudi uradni 

jezik, in tečaja knjigovodstva, na osnovi katerega bi lahko odprli samostojno dejavnost. Pri 

tretjem raziskovalnem vprašanju lahko ugotovimo, da med intervjuvanci sicer ni bilo 

posebnega odziva na pobude ZRSZ za opravljanje NPK, vendar se brezposelni vključeni v 

raziskavo nasploh dobro odzivajo na pobude ZRSZ za udeležbo v drugih oblikah neformalnega 

izobraževanja. Razloge za to vidimo tudi v nezadostni informiranosti o NPK, saj - kot so navedli 

brezposelni udeleženi v raziskavi - nekateri sploh nimajo ustreznih informacij o tovrstnem 

izobraževanju, čeprav so na ZRSZ prijavljeni od enega do šest mesecev. 

 

Glede na zgornje ugotovitve vsi brezposelni vključeni v raziskavo niso mogli podati svojega 

mnenja o pomenu NPK, na kar se je nanašalo četrto raziskovalno vprašanje. Tisti, ki nimajo 

informacij oz. niso seznanjeni ali jih ne potrebujejo, tudi niso podajali svojega mnenja, ker jim 

to področje pač ni zanimivo. Ostali pripisujejo NPK velik pomen. Mnenja so, da posameznik 

lahko pridobi dodatna znanja, ki mu pomagajo pri novi zaposlitvi. Nekateri, ki so že opravljali 

program za pridobitev certifikata NPK, so programe ocenili kot ustrezne in dobre. Po končanem 

usposabljanju so tudi dobili delo, eni doma, drugi v tujini, vendar ni šlo za trajno zaposlitev, 

ampak le za določen čas. 
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Glede na to, da gre za krajšo obliko izobraževanja kot pri pridobivanju formalne izobrazbe, 

posameznik hitro pridobi novo kvalifikacijo. Ta dejavnik je zelo pomemben, saj se trg dela 

hitro spreminja. Prav zaradi tega brezposelni vključeni v raziskavo pripisujejo NPK poseben 

pomen, saj programi zadovoljuje potrebe trga dela, kar pomeni več možnosti za zaposlitev. To 

dejstvo lahko opravičimo s tem, da so podjetja tista, ki sodelujejo pri ustvarjanju programa, 

posledično temu so delodajalci pripravljeni tudi zaposlovati osebe s pridobljenim certifikatom 

NPK. Tako lahko ugotovimo, da brezposelni dajejo velik pomen NPK, vsaj tisti, ki to področje 

poznajo. 

6.1 Priporočila za prakso 

Glede na vse navedeno lahko ugotovimo, da večina brezposelnih vključenih v raziskavo ni 

pokazala interesa za pridobivanje certifikata NPK, ki bi jim pripomogel k dodatnemu znanju, s 

tem pa izboljšali pogoje za vstop na trg dela, bodisi zaradi bolezni, občutka starosti ali, skratka, 

zaradi nezainteresiranosti oz. že opravljanja programa v preteklosti. Na podlagi tega podajamo 

naslednje priporočila za prakso, ki bi bile strokovnim delavkam na ZRSZ v pomoč pri podpori 

brezposelnim: 

 če novo prijavljeni brezposelni niso vešči uporabe interneta, jih je potrebno napotiti na 

brezplačno usposabljanje v Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Koper, kar 

bi jim pomagalo pri pridobivanju potrebnih informacij o NPK in iskanju prostih delovnih 

mest, 

 premik starostne meje za subvencioniranje zaposlovanja nad 50 let starosti, 

 socialna pomoč naj bi bila le pomoč pri aktivnem iskanju dela, nikakor pa ne potuha za delo 

na črno; ni dovolj, da brezposelni nosijo knjižico za nabiranje žigov podjetij, ampak morajo 

predvsem kontaktirati delodajalce o resnosti iskanja dela, 

 programe NPK na dvojezičnih območjih je potrebno uskladiti, da bodo certifikati priznani 

tudi v sosednjih državah, 

 vsakega brezposelnega je treba podrobno informirati o programih NPK,  

 udeležence je treba spodbujati pri pridobivanju certifikata NPK in jim že med trajanjem 

programa poskušati najti primerno zaposlitev. 

 

Vsekakor je naša raziskava pokazala, da bodo morale strokovne delavke bolj motivirati 

brezposelne, da se ti udeležijo opravljanja NPK, saj je to sistem zaposlovanja, ki si v zadnjih 

letih uspešno utira pot na trgu dela. 

6.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Poudariti moramo, da so pridobljeni rezultati odraz le majhnega odstotka brezposelnih na Obali, 

kjer je po trenutnih podatkih SURS-a (2017) s tem statusom prijavljenih 3.794 oseb v štirih 

obalnih občinah. V primeru drugačnih raziskav (večjega števila brezposelnih) bi rezultati 
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mogoče prikazali drugačno sliko, zato bi bilo smiselno v nadaljnjih raziskovanjih vključiti večji 

vzorec brezposelnih iz različnih območnih enot zavodov za zaposlovanje po Sloveniji in s tem 

zajeti še dodatna vprašanja o motivaciji za opravljanje NPK. Pri tem velja poudariti, da so se 

omejitve, ki smo jih navedli na začetku magistrskega naloge o nepripravljenosti sodelovanja 

brezposelnih, izkazale za upravičene, zato bi pri nadaljnjih raziskavah morali vključiti 

brezposelne, ki bi bili dovolj motivirani za sodelovanje. Dejstvo je, da so bili v našem primeru 

brezposelni vključeni v raziskavo pri svojih odgovorih zelo skopi, nesproščeni, kar sicer lahko 

povežemo tudi z njihovo negotovostjo s prihodnostjo, saj ne vedo, ali bodo zaposlitev dobili ali 

ne, čeprav tudi to ne velja za vse (nekateri so zadovoljni s sezonskim delom oz. čakajo na 

upokojitev). Ob koncu magistrske naloge lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje in namen 

v celoti dosegli. 
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Priloga 1: Kodiranje transkriptov strokovnih delavk na ZRSZ 

Oseba A 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? 

Opišite prosim vaše delo. 

Na sedanjem delovnem 

mestu delam šele eno leto in 

3 mesece. Delam kot 

svetovalka za brezposelne 

osebe, kjer izvajam osnovno 

in poglobljeno karierno 

svetovanje. Poleg tega 

izvajam še individualne in 

skupinske oblike dela, 

Brezposelne informiram o 

prostih delovnih mestih in 

osebe napotujem, 

vključujem v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja 

 

 

 

Eno leto in 3 

mesece (1), 

izvedba osnovnega 

(2), poglobljenega  

(3) svetovanja,  

Individualno (4), 

Skupinsko (5) delo 

Informiranje (6) 

Napotovanje (7) 

Vključevanje 

brezposelnih v 

aktivno politiko 

zaposlovanja (8) 

 

 

 

Delovne izkušnje   

kot svetovalka za 

brezposelne 

 

 

 

Opis delovnega 

mesta 

5. 2. Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 

Mislim, da je obala malo 

drugačna kot drugje po 

Sloveniji. Pri nas smo zelo 

sezonsko usmerjeni. Največ 

potreb je v gradbeništvu in 

gostinstvu. Veliko oseb v teh 

panogah ne želi delati, sploh 

tisti, ki so univerzitetno 

izobraženi. Tu pa se potem 

pokaže problem, ker 

nimamo veliko 

povpraševanja po takem 

kadru 

 

 

 

 

 

 

Obala drugačna od 

drugih krajev (9), 

 

Sezonsko delo (10) 

Gradbeništvo (11) 

Gostinstvo (12) 

 

Ne želi delati (13)  

 

Ni povpraševanja 

po visoko 

izobraženih kadrih 

(14) 

 

 

 

 

 

 

Mnenje o 

brezposelnosti  

 

Potrebe po 

delovnih mestih 

 

 

Nezaposljivosti 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

Potrebne 

spremembe 

3.Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem 

so njegove prednosti, 

slabosti, kaj opaža pri 

svojih brezposelnih…) 

 

 

 

NPK super 

priložnost (15) 

Prekvalifikacija 

(16), zamenjava 

področja dela (17) 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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Mislim, da je NPK super 

priložnost za tiste, ki si želijo 

prekvalificirati ali enostavno 

zamenjati področje dela. 

Brezposelni se zanima za 

NPK-je, sploh za 

varnostnike, kjer vidijo 

velike možnosti za 

zaposlitev, kar tudi drži. 

 

 

NPK varnostnik 

(18) 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

4. ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj 

lahko ponudite?  

Brezposelne osebe ponavadi 

same izrazijo neko željo za 

opravljanje NPK. V kolikor 

je vključitev smiselna in 

oseba izpolnjuje pogoje za 

vključitev jo podprem. Naj 

navedem en primer za fanta, 

star 28 let, nekoč bil 

plavalec, še vedno športno 

aktiven, ne želi delati več 

kot kuhar, delal bi kot 

reševalec iz vode. V tem 

primeru bi vključitev bila 

smiselna, pa tudi 

povpraševanje je po 

reševalcih. 

 

 

 

 

Želijo opravljati 

NPK (19) 

 

Smiselna (20) 

Izpolnjevanje 

pogoje za 

vključitev (21) 

 

Fant star 28 let 

(22) 

Športno aktiven 

(23) NPK 

reševalec iz vode 

(24) 

Povpraševanje - 

Reševalec iz vode 

(25) 

 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe  

 

 

 

Razlogi za 

vključitev  

 

 

 

Primer 

 

 

Potrebe po 

delovnih mestih 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate 

o podpori brezposelnim)  

Ja, en primer sem že navedla 

pri prejšnjem vprašanju, 

lahko pa dodam še en 

primer, ko je ena druga 

oseba več let skrbela za 

svojo nepokretno babico. 

Kot ekonomski tehnik ne 

najde zaposlitve v 

administraciji, ima občutek 

za delo z ljudmi in afiniteto 

do dela s starimi. Želela bi 

delati NPK za socialno 

oskrbovalko. Meni se zdi 

primerna za vključitev tečaj 

za pridobitev certifikata 

 

 

 

 

Skrb za nepokretno 

babico (26) 

Ne najde 

zaposlitve 

primerne svoji 

izobrazbi (27) 

Občutek za delo z 

ljudmi (28) 

Anfiniteta do 

starejših (29) 

 

NPK socialni 

oskrbovalec (30) 

 

Pridobitev 

certifikata (31) 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v  

 

Primer 

 

 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

Podpora 

brezposelnim 
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6.Kako informirate 

brezposelne o 

usposabljanjih in 

izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Ponavadi imam napisan 

seznam oseb, ki so izrazili 

željo po opravljanju nekega 

NPK-ja. Nato jih: če imamo 

predstavitev povabim na to, 

pokličem in opišem 

program, zberem skupino 

oseb, ki bi morda bile 

zainteresirane in jim 

povabim. 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam oseb (32) 

 

Izražena želja (33) 

Predstavitev (34) 

Vabilo (35) 

Opis programa 

(36) 

Skupinsko delo 

(37)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek 

vključitev v 

programe NPK 

Razlogi za 

vključitev v  

 

Informiranost o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Največ povpraševanja je 

med mojimi strankami po 

NPK varnostnik in 

računovodja, ker menijo, da 

se bodo hitro zaposlili. Tudi 

za tečaj italijanščine je 

povpraševanje, ker smo na 

dvojezičnem območju in 

veliko delodajalcev ima 

znanje italijanščine kot 

pogoj za delo. 

 

 

 

NPK varnostnik 

(38),  

NPK računovodja 

(39) 

 

Hitra zaposlitev 

(40) 

 

Tečaj italijanščine 

(41) 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe  

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v 

neformalne oblike? 

So odzivni in se tudi hitro 

spelje postopek, sploh pri 

tistih, ki so sami izrazili 

željo za nek program. 

 

 

 

 

So odzivni (42) 

 

 

 

 

Odzivnost 

brezposelnih 

  

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Pri varnostnikih zelo dobro. 

Mislim, da so se vse moje 

stranke že pred opravljenim 

NPK menile za delo že na 

naših predstavitvah 

delodajalcev 

 

 

 

 

 

Zelo dobro pri 

varnostnikih (43) 

 

 

 

 

 

 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 



Priloga 1 

 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako 

sistemske kot 

individualne? Podajte, 

prosim primer dobre 

rešitve. 

Zelo težko povedati rešitev. 

Mislim, da je brezposelnost 

kot taka kompleksen pojav 

in ne more biti rešena čez 

noč. Veliko je odvisno tudi 

od tega, kakšna je oseba, ki 

je trenutno brez dela in 

koliko je sploh motivirana 

za iskanje zaposlitve. Bi pa 

morali obvezno omejiti 

vpise na določene fakultete, 

ki samo producirajo še večje 

število brezposelnih. Poleg 

tega bi morali študentom, 

kot npr. bodočim učiteljem, 

omogočiti neke vrste 

pripravništva, kjer bi lahko 

pridobili strokovne izpite, ki 

so pogoj za zasedbo 

delovnega mesta. Z 

vzgojitelji in učitelji je en 

začaran krog, strokovni izpit 

ne morejo opravljati brez 

prakse, po drugi strani pa 

morajo že imeti strokovni 

izpit če želijo dobiti 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

Težka rešitev (44) 

Brezposelnost 

kompleksen pojav 

(45) 

Ni hitre rešitve 

(46) 

 

Kakšna je 

brezposelna oseba 

(47) 

Koliko je 

motivirana (48) 

 

Omejitve vpise na 

fakultet (49) 

 

Študentom 

omogočiti 

opravljanje 

strokovnega izpita 

(50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

 

Osebne 

značilnosti 

brezposelnega 

 

 

 

Država - 

sprememba 

sistema 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

Potrebne 

spremembe  

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

večji zaposljivost 

 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

 

Oseba B 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? 

Opišite prosim vaše delo. 

Na tem delovnem mestu 

delam že 10 let. Sem 

svetovalka za dolgotrajne 

brezposelne in karierna 

svetovalka za osebe, ki 

morajo na novo določiti 

zaposlitvene cilje 

 

 

 

10 let (1) 

Svetovanje 

dolgotrajno 

brezposelnim (2) 

Karierna 

svetovalka (3) 

 

 

 

 

 

Delovne Izkušnje 

kot svetovalka za 

brezposelne 

 

 

 

 

Opis delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-
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kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 

Brezposelnost je previsoka 

za naše razmere, zato 

potrebujemo sistemsko 

rešitev in pomoč države pri 

spodbujanju odpiranja novih 

delovnih mest. 

 

 

 

 

Previsoka 

brezposelnost (4) 

Sistemska rešitev 

(5) 

Pomoč države (6) 

Spodbuda za nova 

delovna mest (7) 

 

 

 

Mnenje o 

brezposelnosti 

 

Splošno 

 

Država 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

 

3.Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem 

so njegove prednosti, 

slabosti, kaj opaža pri 

svojih brezposelnih…) 
Prednosti NPK so, da lahko 

tudi oseba z neformalnimi 

izkušnjami pridobi poklic. 

Sistem NPK je zelo uspešen 

pri brezposelnih osebah. 

Veliko se jih po pridobitvi 

certifikata tudi zaposli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti: 

pridobitev poklica 

(8) 

Uspešnost NPK (9) 

Večja zaposljivost 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

4.ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj 

lahko ponudite?  

Ponudimo tisto, ki je na 

razpolago, če je plačano tudi 

izobraževanje. V primeru 

potrjevanja pa je odločilni 

razlog možnost zaposlitve po 

pridobitvi NPK 

 

 

 

 

Razpoložljivost 

programov (11) 

Plačljivi (12) 

 

Možnost 

zaposlitev (13) 

 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi NPK 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

Podpora 

brezposelnim 

5.Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate 

o podpori brezposelnim)  

Navadno je to skupinska, 

timska odločitev, kjer 

sodelujejo tudi ostale 

svetovalke in vodja. Ko je na 

razpolago vključitev v 

izobraževanje ali 

usposabljanje preverim med 

svojimi strankami, katere bi 

bile primerne in predvsem 

katere so izrazile že željo in 

 

 

 

 

Skupinska 

odločitev (14) 

 

Razpoložljivost 

programov (15) 

 

Zanimanje 

brezposelnih (16) 

Želja po vključitvi 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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motivacijo za vključitev. 

Obvestim jih in preverim ali 

je želja še aktualna, če je in 

je smiselna ter oseba spada v 

ciljno skupino, se lahko 

vključi 

Motiviranost 

brezposelnih (18) 

Smiselna (19) 

Izpolnjuje pogoje 

za vključitev (20) 

Razlogi za 

vključitev v 

program NPK 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

 

 

6.Kako informirate 

brezposelne o 

usposabljanjih in 

izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Različno, kakor kdaj in 

kakor koga. Lahko preko 

klasične pošte, po telefonu, 

mailu, na predstavitvenih 

skupinah. 

 

 

 

 

 

Različni načini 

(21) 

Klasična pošta (22) 

Telefon (23) 

e-pošta (24) 

skupinske 

predstavitve (25) 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

7. Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Največ povpraševanja je po 

tečajih tujih jezikov, nato 

neformalnem izobraževanju, 

kjer prevladuje NPK in 

subvencionirane zaposlitve 

 

Tečaj tujih jezikov 

(26) 

Neformalno 

izobraževanje (27) 

NPK (28) 

Subvencionirane 

zaposlitve (28) 

 

 

 

 

Povpraševanje po 

programih  

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v 

neformalne oblike? 

V veliki večini so zelo 

zainteresirani, velikokrat 

sami sprašujejo po določenih 

oblikah izobraževanja, tako 

mlajši kot tudi malo starejši. 

 

 

 

 

 

Zelo zainteresirani 

(29) 

Spraševanje po 

določenih oblikah 

 (30) 

 

 

 

 

 

Odzivanje 

brezposelnih  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivost 

 

 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Ja podjetja so zainteresirana 

za zaposlitev oseb s 

certifikatom NPK, saj tako 

njim ni potrebno vlagati 

sredstev v izobraževanje in 

dobijo že usposobljene in 

pripravljene delavce. 

 

Zainteresiranost 

(31) 

Zaposlovanje z 

NPK (32) 

Manjši stroški (33) 

Velika 

usposobljenost  

(34)  

pripravljenost (35) 

 

 

 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

Razlogi za 

zaposlovanje z 

NPK 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako 

sistemske kot 

individualne? Podajte, 
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prosim primer dobre 

rešitve. 

Najboljša rešitev je čim 

prejšnja zaposlitev v 

perspektivnem podjetju in to 

na področju interesa osebe. 

Za sistemske rešitve pa 

vidim to predvsem v 

spodbujanju zaposlovanja in 

reguliranju izobrazbe, za kar 

bi morala poskrbeti država, 

predvsem na pristojnem 

ministrstvu. Individualno 

rešitev pa je opolnomočenje 

oseb od pričetka 

izobraževalnega sistema pa 

med in po zaključku karierne 

poti.  

 

 

Zaposlitev v 

perspektivnem 

podjetju (36) 

Interes 

posameznikov (37) 

 

Sistemske rešitve 

(38) 

Spodbujanje 

zaposlovanja (39) 

Regulacija 

izobraževanja (40) 

Opolnomočenje 

oseb (41) 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

Država- 

sprememba 

sistema 

izobraževanje 

 

 

Individualne 

rešitve 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

večji zaposljivost 

 

Oseba C 

Vprašanja in odgovori C Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? 

Opišite prosim vaše delo. 

Na tem delovnem mestu sem 

11 let. Moje delo obsega 

svetovanje brezposelnim 

osebam. To je lahko 

individualno osnovno in 

poglobljeno svetovanje, 

skupinske oblike dela z 

brezposelnimi osebami, 

posredovanje oseb na prosta 

delovna mesta, pa tudi na 

izobraževanja 

 

 

 

 

11 let (1) 

Svetovanje (2) 

Individualno (3) 

Poglobljeno (4) 

Skupinsko delo (5) 

Posredovanje na 

prosta DM (6) 

 

Napotitev na 

izobraževanje (7) 

Delovne 

Izkušnje kot 

svetovalka za 

brezposelne 

Opis delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 

Brezposelnost je še vedno 

pereč problem, vendar se 

kažejo pozitivni trendi v 

zmanjševanje brezposelnosti. 

Odraz obalne brezposelnosti 

je velik bolj pozitiven, saj je 

turizem še vedno panoga, ki 

zaposluje veliko oseb. 

 

 

 

 

 

 

Pereč problem (8) 

 

Trend nižanja 

brezposelnosti (9) 

Na obali pozitiven 

odraz (10) 

Turizem – 

pomemben (11) 

 

 

 

 

 

 

Mnenje o 

brezposelnosti 

 

Splošno 

 

Mnenje o 

brezposelnosti 

 

Potrebe po DM 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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3 Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem 

so njegove prednosti, 

slabosti, kaj opaža pri 

svojih brezposelnih…) 
NPK je učinkovit in hiter 

program. Je najugodnejši 

sistem neformalnega šolanja, 

ki  velikokrat oseba z NPK, 

ki išče zaposlitev dobi 

prednost pred ostalimi. 

 

 

 

 

 

Prednosti: 

učinkovit (12), 

Hiterprogram (13) 

Najugodnejši 

sistem šolanja (14) 

Prednost pred 

ostalim (15) 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

4.ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj 

lahko ponudite?  

NPK ponudimo smiselno 

glede na dejstvo ali bo 

dodatno pridobljeno znanje 

osebi pripomoglo k hitrejši 

in kakovostnejši zaposlitvi 

 

 

 

 

 

 

Smiselnost (16) 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

5.Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate 

o podpori brezposelnim)  

Pri odločanju poskušam, kot 

prvo, da oseba,  ki ji 

omogočimo oz. plačamo 

pridobivanje NPK, ima večjo 

konkurenčnost na trgu dela. 

To je zame najnujnejše. 

Potem so tu še želje 

posameznikov, njihovi cilji 

in druge okoliščine (kraj 

izvedbe, časovne omejitve 

ipd.). 

 

 

 

 

 

 

Večja 

konkurenčnost na 

trgu dela (17) 

 

Želja posameznika 

(18) 

Cilji (19) 

 

Druge okoliščine 

(20) 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Kako informirate 

brezposelne o 

usposabljanjih in 

izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Informacije za NPK so 

dostopne preko spletne strani 

Zavoda za zaposlovanje. 

Lahko jih brezposelni dobijo 

 

 

 

 

 

 

 

Spletne strani 

zavoda (21) 

Osebno na zavodu 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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tudi osebno na zavodu pri 

svojem osebnem svetovalcu. 

 

7.Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Največ povpraševanje je 

trenutno po NPK varnostnik, 

saj je ta poklican najbolj 

iskan na trgu dela. 

 

 

 

 

NPK varnostnik 

(23) 

 

 

 

Povpraševanje po 

programih 

brezposelnih oseb 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v 

neformalne oblike? 

Odziv brezposelnih je 

pozitiven. Osebe so 

motivirane po dodatnem 

izobraževanju, predvsem če 

jim stroške tega krije zavod. 

 

 

 

 

Pozitiven (24) 

Motivacija velika 

(25) 

Brezplačni 

programi (26) 

 

 

 

 

Odzivanje 

brezposelnih na 

ponujene 

programe 

Povpraševanje po 

programih 

brezposelnih oseb 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnosti k 

zaposljivosti 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Za odločanje pri 

vključevanju oseb v NPK 

ima velik vlogo tudi trg dela, 

zato so podjetja zelo 

zainteresirana za, na tak 

način, usposobljen kader 

 

 

Trg dela – veliko 

vlogo za odločitev 

(27) 

Zainteresiranost 

velika (28) 

Usposobljen kader 

(29) 

 

 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

Razlogi za 

zaposlovanje z 

NPK 

 

 

Odzivnost  

podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako 

sistemske kot 

individualne? Podajte, 

prosim primer dobre 

rešitve. 

Individualno je potrebno 

osebo čimbolj opolnomočiti 

za učinkovit nastop na trgu 

dela, in to od predstavitev 

delodajalcu do dodatnega 

izobraževanja. Osebi je 

potrebno slediti pri njenem 

aktivnem iskanju zaposlitve 

ter mu nuditi vso ustrezno 

pomoč, hkrati pa spodbujati 

delodajalce k družbeni 

odgovornosti zaposlovanju 

oseb, ki so najbolj ranljive 

na trgu dela. 

 

 

 

 

Opolnomočje 

brezposelnim 

osebe (30) 

Predstaviti 

program 

delodajalcu (31) 

Motiviranost za 

izobraževanje (32) 

Slediti aktivnostim 

pri iskanju dela 

(33) 

Nudenje pomoči 

(34) 

Spodbujanje 

delodajalcev (35) 

 

 

 

 

 

 

Individualne 

rešitve 

 

 

ZRSZ 

 

 

 

 

 

Individualne 

rešitve 

 

ZRSZ 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebne 

spremembe 
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Oseba D 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? 

Opišite prosim vaše delo. 

Na tem delovnem mestu 

delam 20 let. Pomagam pri 

iskanju zaposlitev 

brezposelnim osebam, jih 

informiram in svetujem. 

 

 

 

20 let (1) 

Pomoč pri iskanju 

zaposlitve (2) 

Informiranje (3) 

Svetovanje (4) 

 

 

 

Delovne 

Izkušnje kot 

svetovalka za 

brezposelne 

 

 

 

Opis delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 

Počasi se trend zaposlovanja 

obrača v pozitivno smer. 

Brezposelne osebe ostajajo 

predvsem tiste z 

zdravstvenimi težavami, 

invalidi, dolgotrajne 

brezposelne osebe in 

nemotivirane osebe oz. tiste, 

ki imajo situacije ovire. 

Brezposelnost na obali je 

nižja, saj je veliko 

sezonskega dela. 

 

 

 

 

 

 

Trend v pozitivno 

smer (5) 

Nezaposljivost 

zdravstvenimi 

težavami (6) 

Invalidi (7) 

Nemotivirane 

osebe (8) 

Situacijske ovire 

(9) 

Na obali nižja 

nezaposlenost (10) 

Sezonsko delo (11) 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

Nezaposljivost 

 

 

 

 

Mnenje o 

brezposelnosti 

 

Potrebe po delu 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

 

 

Brezposelnost 

 

3 Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem 

so njegove prednosti, 

slabosti, kaj opaža pri 

svojih brezposelnih…) 
NPK je krajša pot do 

neformalno pridobljenih 

dodatnih znanj za večjo 

konkurenčnost na trgu dela. 

Brezposelni so kar 

zainteresirani za take oblike 

izobraževanja. 

 

 

 

 

 

 

Prednosti:  

krajša pot do 

poklica (12) 

večja 

konkurenčnost na 

trgu dela (13) 

Zanimanje za 

izobraževanje (14) 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim  

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

4 ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj 

lahko ponudite?  

Vedno se odločamo na 

podlagi smiselnost, gledamo, 

 

 

 

 

 

 

Smiselno (15) 
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da bi se oseba s pridobljenim 

znanjem lahko zaposlila v tej 

panogi 

Zaposlitev v 

panogi (16) 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

Podpora 

brezposelnim 

 

5 Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate 

o podpori brezposelnim)  

Na podlagi svetovalnega 

razgovora s stranko 

ugotovimo katero znanje bi 

bilo za osebo koristno in to 

informacijo primerjamo s 

potrebami na trgu dela. V 

primeru, da ugotovimo, da 

so na trgu dela potrebe po 

tem znanju in da oseba nima 

drugih težav pri 

zaposlovanju, osebo 

podpremo v tem. 

 

 

 

 

 

Svetovalni 

razgovor (17) 

 

Primerjava osebne 

koristi in potreb na 

trgu dela (18) 

 

Odobritev 

izobraževanja (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

 

 

6 Kako informirate 

brezposelne o 

usposabljanjih in 

izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Stranke lahko pridobijo 

informacije na spletni strani 

zavoda, pri svoji osebni 

svetovalki, na kontaktnem 

centru. Ja kar nekaj možnih 

variant je. Tisti, ki želijo 

informacije, jih tudi lahko 

dobijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran 

zavoda (20) 

Osebno (21) 

Kontaktni center 

(22) 

Več možnosti (23) 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

7.Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Trenutno sta najbolj aktualna 

NPK za socialno 

oskrbovalko in NPK 

varnostnik, saj so takšne 

potrebe na trgu dela 

 

 

 

NPK socialna 

oskrbovalk (24) 

NPK varnostnik 

(25), 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v 

neformalne oblike? 

Osebe, ki se odločajo za tako 

izobraževanje so že vnaprej 

 

 

 

 

 

Motiviranost 

velika (26) 

 

 

 

 

Odzivanje 

brezposelnih  
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motivirane, imajo jasne 

zaposlitvene cilje in jim je 

omenjen certifikat samo še 

dodatna prednost pri 

pridobitvi želene zaposlitve. 

Zato so odzivi pozitivni. 

Jasni cilji 

zaposlitve (27) 

Pridobljen 

certifikat – (28) 

Pozitiven odziv 

(29) 

Osebne 

značilnosti 

brezposelnega 

Prednosti NPK 

Odzivanje 

brezposelnih  

Prispevek 

brezposelnih za 

zaposljivost 

 

Podpora 

brezposelnim 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Tudi podjetjem so osebe, ki 

imajo že opravljen NPK bolj 

zanimive kot tiste, ki tega 

nimajo, saj jim predstavljajo 

manjši strošek 

 

 

 

Zanimanje za 

osebe z NPK (30) 

 

Manjši stroški 

podjetju (31) 

 

 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

Razlogi za 

zaposlitev z NPK 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako 

sistemske kot 

individualne? Podajte, 

prosim primer dobre 

rešitve. 

Potrebno je čim prej 

uskladiti šolski sitem v 

Sloveniji s sistemom 

zaposlovanja oz. potreb na 

trg dela, saj trenutno še 

vedno vlada veliko 

neskladje. Osebe bi bilo 

potrebno še v času 

formalnega šolanja 

seznanjati z deficitarnimi 

poklici in jih spodbujati, da 

se izobražujejo v tej smeri 

 

 

 

 

 

 

Uskladitev 

šolskega sistema 

(32) 

 

Neusklajenost  

sistema (33) 

 

 

Izobraženja za  

deficitarne poklice 

(34) 

 

 

 

 

 

 

 

Država – 

sprememba 

šolskega sistema 

 

 

 

 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

Oseba E 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? 

Opišite prosim vaše delo. 

Tu delam eno leto in pol. 

Moje delo vsebuje delo in 

svetovanje z dolgotrajno 

brezposelnimi osebami 

 

 

1,5 let (1) 

 

Delo z 

brezposelnim (2) 

Svetovanje (3) 

 

Delovne 

izkušnje kot 

svetovalka za 

brezposelne 

Opis delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 
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Pereč problem, dela pa se na 

tem, da bi se preprečilo 

dolgotrajno brezposelnost s 

pomočjo ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja. 

Pereč problem (4) 

 

Splošno 

 

Brezposelnost 

 

 

 

3.Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem 

so njegove prednosti, 

slabosti, kaj opaža pri 

svojih brezposelnih…) 
Prednosti NPK je v tem, da 

lahko oseba hitro pridobi 

javno veljavno listino 

opravljanje določenega 

poklica. S tem je tudi 

konkurenčna na trgu dela, 

vendar mora ves čas 

vzdrževati aktivnosti.  

 

 

 

 

 

Prednosti: hitra 

pridobitev javno 

veljavne listine (5) 

Določen poklic (6) 

Večja 

konkurenčnost na 

trgu dela (7) 

Slabosti: 

Vzdrževanje 

aktivnosti (8) 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

4.ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj 

lahko ponudite?  

Odločamo se za tiste 

kandidate, ki po opravljenem 

NPK imajo večjo možnost za 

zaposlitev, torej upoštevamo 

smiselnost take vključitve. 

 

 

 

 

 

Večje možnosti za 

zaposlitev (9) 

Smiselnost 

vključitve (10) 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5.Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate 

o podpori brezposelnim)  

Lahko navedem en primeru. 

Oseba bi se rada vključila v 

opravljanje tečaja za 

računovodkinjo. S seboj 

dostavi namero delodajalca, 

da bi jo zaposlil po 

opravljenem tečaju. Tako 

osebo podprem pri tem, saj 

se bo s pomočjo tečaja lahko 

zaposlila.  

 

 

 

 

 

 

Želja po NPK 

računovodja (11) 

 

Namera 

delodajalca o 

zaposlitvi (12) 

 

Podpora s strani 

zavoda (13) 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitve v 

program NPK 

 

 

 

Postopek 

vključitev v 

program NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

6. Kako informirate 

brezposelne o 

usposabljanjih in 

izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 
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pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Stranke lahko informacije 

pridobijo v svetovalnem 

neposrednem razgovoru s 

svojo osebno svetovalko ali 

v sredstvih javnega 

obveščanja. So pa 

informacije dosegljive tudi 

na spletni strani zavoda. 

 

 

Neposredni 

razgovor s 

svetovalko (14) 

Sredstva javnega 

obveščanja (15) 

Spletna stran 

zavoda (16) 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

7.Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Po spodbudah za 

zaposlovanje, ker so 

zanimiva tako za delodajalce 

kot tudi za brezposelno 

osebo. 

 

 

 

 

Spodbudni 

programi (17) 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v 

neformalne oblike? 

Na različne načine. Odzivi 

so pozitivne v kolikor 

menijo in so prepričani, da 

so zanje koristni. To velja za 

vse programe in ne samo na 

NPK. 

 

 

 

 

 

Različni načini 

(18) 

Pozitivni (19) 

 

 

 

 

 

 

Odzivnost 

brezposelnih na 

ponujene 

programe 

  

 

 

 

 

 

Prispevek  

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Različno. Odvisno od 

opravljenega NPK. Npr. pri 

socialnih oskrbovalkah in 

varnostnikih so odzivi zelo 

dobri. 

 

 

Različno (20) 

Zelo dober pri 

NPK varnostnik 

(21) 

in socialna 

oskrbovalka (22) 

 

 

 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako 

sistemske kot 

individualne? Podajte, 

prosim primer dobre 

rešitve. 

Premalo časa sem na tem 

delovnem mestu, da bi lahko 

dala kakšne koristne rešitve. 

Trenutno se ne spomnim. 

 

 

 

 

 

Ni ideje (23) 

 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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Oseba F 

Vprašanja in odgovori F Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? Opišite 

prosim vaše delo. 

Tukaj sem šele eno leto. Delam 

kot svetovalka brezposelnim 

osebam, ko opravim osnovno 

karierno svetovanje, 

poglobljeno svetovanje, 

podajam informacije ipd. 

 

 

 

1 leto (1) 

Karierno 

Svetovanje (2) 

Poglobljeno 

svetovanje (3) 

Informiranje (4) 

 

 

 

 

Delovne izkušnje 

kot svetovalka za 

brezposelne 

 

 

 

 

Opis delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim.  
Za brezposelnost je v veliki 

meri kriva negospodarnost 

managerjev podjetij in 

prenizkim plačam, saj nekateri 

prejemajo denarna nadomestila 

ali socialno pomoč in niso 

motivirani za aktivno iskanje 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

Negospodarnost 

managerjev (5) 

Prenizke plače 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposljivost 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

Brezposelnost 

3.Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem so 

njegove prednosti, slabosti, 

kaj opaža pri svojih 

brezposelnih…) 
NPK je poklicna kvalifikacija, 

ki osebi omogoči pridobivanje 

novih znanj in možnost 

zaposlitve. Podpiram tovrstna 

izobraževanja in opažam, da se 

je večine brezposelnih po 

pridobitvi NPK tudi zaposlila. 

 

 

 

 

 

 

Prednosti: 

pridobivanje 

novih znanj (7) 

možnosti za 

zaposlitev (8) 

Podpora za 

pridobitev NPK 

(9) 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

Razlogi za 

vključitve v 

program NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

4.ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj lahko 

ponudite?  

Predvsem se odločamo na 

podlagi povpraševanja na trgu 

dela, nato tudi na podlagi 

osnovnih pogojev za pristop k 

NPK-ju kot je recimo 

 

 

 

 

 

Povpraševanje 

na trgu dela (10) 

Izpolnjeni 

osnovni pogoji 

(11) 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

Postopek 

vključitev v 

program NPK 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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izobrazba in na koncu tudi 

želje brezposelne osebe. 

 

Želja 

brezposelnih 

(12) 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

5.Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate o 

podpori brezposelnim)  

Če se dolgotrajno brezposelna 

oseba ne zaposli v svojem 

poklicu, jim predstavim 

povpraševanje po poklicih na 

trgu dela. Povem za katere 

poklice lahko krijemo 

izobraževanja, nato se z osebo 

pogovorim o njegovih željah 

pa tudi možnostih opravljanja 

tega poklica glede 

zdravstvenega tveganja in 

izobrazbe. 

 

 

 

 

 

Predstavitev 

povpraševanja 

po NPK (13) 

 

Financiranje 

programov (14) 

 

Razgovor o želji 

po vključiti (15) 

 

Zdravstvene 

sposobnosti (16) 

 

 

 

 

 

Postopek za 

vključitev v 

programe NPK 

 

Razlogi za 

vključitev v 

program NPK 

Postopek za 

vključitev v 

programe NPK 

 

Nezaposljivost  

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

6.Kako informirate 

brezposelne o usposabljanjih 

in izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 

Na skupinskih predstavitvah 

seznanim brezposelne o 

aktualnih izobraževalnih 

programov. Lahko so tudi 

individualni pogovori, ki jih 

osebe dobijo v okviru 

osnovnega svetovanja 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinske 

predstavitve (17) 

 

Individualni 

pogovori (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

7.Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Trenutno je največ 

povpraševanja po socialnih 

oskrbovalcih in varnostnikih. 

Po teh dveh poklicih je tudi 

največje povpraševanje na trgu 

dela. 

 

 

 

 

NPK socialni 

oskrbovalec (19) 

NPK varnostnik 

(20) 

 

 

 

 

Povpraševanje po 

vključitvi v  

programe 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 

 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v neformalne 

oblike? 

Večinoma so brezposelni 

zainteresirani s ponujenim 

usposabljanjem, posebno tisti z 

 

 

 

 

 

Zainteresirani 

(21) 

 

 

 

 

 

 

Odzivanje 

brezposelnih na 

 

 

 

 

 

Prispevek 

brezposelnih k 

zaposljivosti 
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nižjo izobrazbo oz. imajo le 

kakšne interne kvalifikacije, ki 

so jih dobili pri prejšnjih 

delodajalcih. 

Z nižjo 

strokovna 

izobrazba (22) 

 

ponujene 

programe 

  

 

9. Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Tudi podjetja so zainteresirana 

za sodelovanje, saj dobijo 

usposobljen delovni kader, pa 

še manjši strošek jim 

predstavljajo 

Zainteresiranost 

za sodelovanje 

(23) 

Usposobljen 

delovni kader 

(24) 

Manjši strošek 

(25) 

 

Odzivanje 

podjetij na 

zaposlovanje z 

NPK 

Razlogi za 

zaposlovanje z 

NPK 

 

 

Odzivnost podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako sistemske 

kot individualne? Podajte, 

prosim primer dobre rešitve. 

Rešitev vidimo predvsem v 

izobraževanju za deficitarne 

poklice. Pri tem ja predvsem 

pomembno, da za pošteno delo 

dobijo tudi pošteno plačilo s 

strani delodajalcev. 

 

 

 

Izobraževanje za 

deficitarne 

poklice (26) 

 

 

Pošteno plačilo 

(27) 

 

 

 

Potrebne rešitve 

za manjšo 

brezposelnost 

 

 

Delodajalci 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

Oseba G 

Vprašanja in odgovori G Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa že delate na 

tem delovnem mestu? Opišite 

prosim vaše delo. 

Na delovnem mestu svetovalke 

dela 7 let. Moje delo obsega 

svetovanje, napotovanje v 

zaposlitev, urejanje evidenc, 

skupinsko obliko dela, kot so 

nekatere delavnice namenjene 

brezposelnim. 

 

 

 

 

7 let (1) 

Svetovanje (2) 

Napotitve (3) 

Urejanje evidenc (4) 

Skupinsko delo (5) 

Izvedba delavnic (6) 

 

 

 

 

Delovne izkušnje 

kot 

svetovalka za 

brezposelne 

 

 

 

 

 

Opis 

delovnega 

mesta 

2.Kakšen je vaš pogled na 

brezposelnost v slovenski 

družbi? Ali ima 

brezposelnost v obalno-

kraški regiji drugačen ali 

enak obraz? Opišite ga, 

prosim. 

Na splošno lahko rečem, da 

delo ni ustrezno ovrednoteno, 

saj so minimalne plače, ki jih 

dobivajo danes v naši državi 

veliko ne razlikujejo od 

denarne socialne pomoči, zato 

 

 

 

 

 

 

 

Neustrezno 

ovrednoteno delo (7) 

 

Ni interesira za delo 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

Nezaposljivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

Prispevek 

brezposelnih 

k 

zaposljivosti 
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tudi nekateri niso zainteresirani 

za delo. 

3.Kako vi interpretirate 

NPK? (če bo potrebno, 

dodate podvprašanja: kako 

sistem NPK deluje, v čem so 

njegove prednosti, slabosti, 

kaj opaža pri svojih 

brezposelnih…)  

Sistem NPK ima prednosti, saj 

je ovrednoteno kot formalno 

izobraževanje. Tako, da tisti ki 

ima neformalno znanje in 

izkušnje lahko hitro pride do 

formalne izobrazbe. Minus 

NPK pa vidim predvsem v tem, 

da ne daje tudi višje strokovne 

izobrazbene stopnje 

 

 

 

 

 

 

Prednosti: 

NPK ovrednoten kot 

formalna izobrazba 

(10) 

 

Slabosti: 

Ne daje višjo stopnjo 

izobrazbe (11) 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in 

slabosti NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

4.ZRSZ je v katalogu 

razpisalo vrsto različnih 

NPK. Zanima me kako se 

odločate, komu in kaj lahko 

ponudite?  

Jaz sem odločam glede na 

posameznikov interes, nato 

smiselnost vključitve v NPK, 

kakšne so možnosti zaposlitve 

in vključitve, tu mislim ali 

oseba sodi v ciljne skupine, ki 

so določene za opravljanje 

NPK. 

 

 

 

 

Interes posameznika 

(12) 

Smiselnost (13) 

Možnost zaposlitve 

(14) 

Možnost vključitve 

(15) 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

5.Opišite, prosim, primer 

vašega odločanja. 

(Ponazorite, prosim, na 

primeru, kako se odločate o 

podpori brezposelnim)  

Oseba se želi vključiti v NPK 

socialnega oskrbovalca. Če je 

motivirana, ima že nekaj 

izkušenj, nima pa vozniškega 

izpita mu izobraževanje ne 

odobrimo, saj je pogoj za 

opravljanje tega poklica tudi že 

narejen vozniški izpit. 

 

 

 

 

Motiviranost (16) 

Izkušnje iz 

preteklosti (17) 

 

Izpolnjuje pogoje za 

vključitev (18) 

 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

vključitev v 

programe NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

6.Kako informirate 

brezposelne o usposabljanjih 

in izobraževanjih v 

neformalnih oblikah ter 

pridobivanju certifikata za 

NPK? 
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Najbolj pogosto jih informiram 

direktno na svetovalnem 

razgovoru 

Svetovalni razgovor 

– direktno (19) 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

Podpora 

brezposelnim 

7.Po katerih programih je 

največ povpraševanja? 

Zakaj? 

Po tistih programih, ki so 

subvencionirani. To so tudi 

ostala neformalna 

izobraževanja in usposabljanja. 

 

Subvencionirani 

programi (20) 

Neformalna 

izobraževanja (21) 

Usposabljanja (22) 

 

 

Povpraševanje po  

vključitvi v 

programe  

 

 

Prispevek 

brezposelnih 

k večji 

zaposljivosti 

8.Kako se brezposelni 

odzivajo na ponujeno 

usposabljanje in 

izobraževanje v neformalne 

oblike? 

Lahko rečem, da je odziv 

pozitivne 

 

 

 

 

Pozitivno (23) 

 

 

 

Odzivanje 

brezposelnih na 

ponujene 

programe 

 

Prispevek 

brezposelnih 

k večji 

zaposljivosti 

9.Kako pa so se podjetja 

odzvala pri zaposlovanju 

oseb s pridobljenim NPK? 

Podjetja se različno odzivajo, 

kar je odvisno od njihove 

sistemizacije in potreb po 

določenih poklicih 

 

 

Različen odziv (23) 

Odvisno od  

sistemizacije (24) 

Odvisno od potreb 

(25) 

 

 

Splošen 

Odzivanje podjetij 

na zaposlovanje z 

NPK 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

10.Kje vi vidite rešitve za 

brezposelne, tako sistemske 

kot individualne? Podajte, 

prosim primer dobre rešitve. 

Rešitve so v večjem številu 

delovnih mest in višjih plačah 

 

 

Večjem številu DM 

(26) 

Višje plače (27) 

 

 

 

Splošno 

 

Delodajalci 

 

 

Potrebne 

rešitve 
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Priloga 2: Kodiranje transkriptov brezposelnih prijavljenih na ZRSZ 

Oseba H 

STAROST 51 ELEKTROTEHNIK MOŠKI H 

Vprašanja in odgovori H Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako 

bi pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Devet mesecev. Zaradi 

pomanjkanja dela sem ostal 

brez službe. Aktivno iščem 

zaposlitev, zjutraj pogledam 

prosta delovna mesta in se 

na dela, ki so primerna 

zame prijavim. 

 

 

 

 

 

9 mesecev (1) 

 

Pomanjkanje dela 

(2) 

 

Aktivno iskanje 

zaposlitve (3) 

Ogled prostih 

delovnih mest (4) 

Pošiljanje prijav (5) 

 

 

 

 

 

 

Čas prijave na 

zavodu 

Vzroki za 

brezposelnost 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

2 Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Nisem 

se udeležil nobene oblike 

neformalnega 

izobraževanja, končal sem 

V. stopnjo izobrazbe in nato 

se nisem več izobraževal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neudeležba v 

programih  (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj? 

Sam dam večji poudarek na 

formalno izobrazbo, 

predvsem v moji stroki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalna izobrazba 

– večji poudarek (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki za 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti  
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4.ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata 

za NPK?  

Na spletnih straneh ZRSZ 

sem si ogledal omenjene 

NPK-je. V drugih medijih 

zanje nisem slišal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletne strani 

zavoda (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče 

vi predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

O tem nimam mnenja, ker 

mi to področje ni zanimivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nima mnenja (9) 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programi 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

6,Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? 

Kakšno je vaše mnenje o 

tem? 

Verjetno vsako podjetje 

zaposluje osebe s 

certifikatom NPK. 

 

 

 

 

Podjetja zaposlujejo 

(10) 

 

 

 

 

Zaposlovanje z 

NPK 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

7 Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Izbral bi program za 

mehatronika, saj je to 

primeren za mojo 

izobrazbo. 

 

 

 

 

 

 

Mehanotronik (11) 

 

 

 

 

 

 

Želje po 

vključitvi v NPK 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti  

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti! 

Nimam pripomb. 

 

 

 

 

 

Brez pripomb (11) 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

Druge 

spremembe 
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Oseba I 

STAROST 53 Osnovna šola ženska I 

Vprašanja in odgovori I Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Tri leta. Zaposlitev iščem s 

pomočjo razpisov prostih 

delovnih mest na zavodu in 

tudi sama. Vsak dan 

pogledam, kaj je aktualnega 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 leta (1) 

 

Preko razpisov (2) 

Na zavodu (3) 

Sama (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas prijave  na 

zavodu 

Metode iskanja 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

2 Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Nisem 

se udeležila nobenega 

izobraževanja 

 

 

 

 

 

Neudeležba v 

programih  (5) 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj? 

Glede na moja leta in 

končano osnovno šolo 

menim, da ni več smiselno 

vključevanje v neformalno 

izobraževanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosti (6) 

 

 

Ni smiselno (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omejitev pri 

izobraževanju 

 

Vključitev v 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti  

 

4.ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 
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glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Pri svetovalki zaposlitve sem 

pridobila potrebne 

informacije, vendar zame 

niso zanimljive  

 

 

 

 

 

Pri svetovalki (8) 

 

Nezanimivi (9) 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih  

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Menim, da so programi 

ustrezni za osebe, ki imajo 

višjo izobrazbo od mene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustrezni (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva o 

programih 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Teh podjetij ne poznam 

 

 

 

 

Ne poznam (11) 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

7.Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Ne počutim se pripravljena 

za dodatno izobraževanje. 

 

 

 

 

 

 

Nepripravljenost 

(12) 

 

 

 

 

 

 

Želje po vključitvi 

v NPK 

 

 

 

 

 

 

Lastne prispevek 

k zaposljivosti 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti! 

Nimam pripomb. 

 

 

 

 

Brez pripomb (13) 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 

 

Oseba J 

STAROST 55 Poklicna-tgovska ženska J 

Vprašanja in odgovori I Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status?   
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Opišite nam vaš dan 

iskanja zaposlitve.  

Kot iskalka zaposlitve sem 

sedaj pol leta. Vmes sem bila 

pa že večkrat, saj dobim le 

delo za določen čas za par 

mesecev ali preko javnih del 

in potem sem ponovno na 

zavodu. Delo iščem tako v 

Sloveniji kot v Trstu, saj 

zelo dobro govorim 

italijanščino. Tam sem tudi 

začasno prijavljena, tako, da 

sem tudi tam bila prijavljena 

na agenciji za delo. Drugače 

pa ves čas iščem delo preko 

znancev, prijateljev in tudi 

na zavodu. Živim sama in 

nekako moram preživeti. 

6 mesecev (1) 

Večkrat prijavljena 

(2) 

Delo za določen 

čas (3) 

 

Iskanje dela v 

tujini (4) 

 

Sporazumevanje v 

italijanščini dobro 

(5) 

 

Iskanje dela preko 

znancev (6) 

Prijateljev (7) 

Na zavodu (8) 

 

Čas prijave   

 

 

vzroki za 

brezposelnost 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

Kompetence 

 

 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Ja pred 

leti sem opravila za socialno 

oskrbovalko. Sam tečaj je bil 

dober, vendar me je motilo 

to, da naš certifikat ni bil 

priznan tudi v tujini. Glede 

na mojo starost pa težko 

dobim delo v tej smeri, saj je 

veliko mladih, ki iščejo delo. 

Kot sem rekla le neka 

občasna dela. Sem si pa do 

danes nabrala veliko 

izkušenj na tem področju, 

vendar je to bilo delo v 

Trstu, kjer imajo drugače 

urejeno zakonodajo o 

varstvu starostnikov ali 

drugih z motnjami, kor pri 

nas.  

 

 

 

 

 

 

 

NPK socialna 

oskrbovalka (9) 

 

Tečaj dober (10) 

 

Ni priznan v tujini 

(11) 

 

Starost omejitev 

(12) 

 

Občasna dela (13) 

 

Delovne izkušnje 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

izobraževanje 

 

Ocena 

zadovoljstva o 

programih 

Izvajanje 

programov 

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

Metode iskanje 

zaposlitve 

Kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnost 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 
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danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  
Ja to je vsekakor dobro, da 

hitro dobiš ena znanja, 

vendar so bolj pomembne 

izkušnje, ki jih kasneje 

dobiš, če opravljaš določen 

poklic. Formalna izobrazba 

je pomembna v kakšnih 

državnih službah, pri iskanju 

zaposlitve pa mislim, da so 

pomembna poznanstva in 

izkušnje 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro (15) 

 

 

Nova znanja - 

prednosti (16) 

 

Delovne izkušnje 

(17) 

Formalna 

izobrazba (18) 

Poznanstva (19 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programi 

 

Izvajanje 

programih 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

Lasten prispevek  

k zaposljivosti 

4.ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Poznam to obliko 

programov, kot sem že rekla. 

Informacije sem dobila pri 

svoji osebni svetovalki na 

zavodu. Želje so eno, 

realnost pa drugo. Sama se 

ne bi udeležila pridobivanja 

NPK za socialnega 

oskrbovalca, saj bi raje 

opravljala kakšno lažje delo 

trgovke, za kar tudi imam 

izobrazbo, ampak sem se za 

to odločila, ker nisem mogla 

dobiti dela kot trgovka Res 

pa je, da mi znanje, ki sem 

ga takrat dobila pomaga pri 

sedanjem iskanju dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalka na 

zavodu (20) 

 

 

 

Ni bilo želje po 

NPK socialni 

oskrbovalec (21) 

 

Ni bilo zaposlitve 

za trgovko (22) 

 

Pridobljeno znanje 

v NPK dobro (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost o 

NPK 

 

 

 

Vključitev v 

izobraževanje 

 

 

Vzroki 

brezposelnosti 

 

Izvajanje o 

programih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

 

Brezposelnost 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 
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potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Ne poznam jih dovolj dobro, 

mislim pa, da je njihov 

namen zadovoljitev potreb 

trg dela. Želje brezposelnih 

so včasih neuslišane, saj se 

morajo podrediti potrebam 

delodajalcev.  

 

 

 

Ne poznam dovolj 

(24) 

 

Zadovoljitev 

potreb trga dela 

(25) 

Podrejanje 

delodajalcu (26) 

 

 

Ocena 

zadovoljstva o 

programih 

 

Izvajanje 

programov 

 

Vzroki 

brezposelnosti 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Ja, mislim, da so to domovi 

za starejše. Delo socialne 

oskrbovalke je težko delo, 

saj moraš ljudi dvigat, moraš 

imeti »želodec« pri 

hranjenju starostnikov, pa še 

druge stvari, ki jih ta poklic 

zahteva, za to pa dobiš 

minimalno plačo. To delo je 

sigurno podcenjeno, zato bi 

po mojem mnenju morale 

dobiti višje plačilo. Sama 

lahko primerjam plačilo v 

tujini in pri nas. V tujini 

osebe, ki skrbijo za 

starostnike dobijo dvakrat 

višjo plačo. 

 

 

 

 

 

Dom za oskrbo 

starostnikov (27) 

 

Težko delo  (28) 

Neprijetno (29) 

Delo socialne 

oskrbovalke ni 

pravilno 

ovrednoteno (30) 

 

 

 

 

 

Zaposlovanje z 

NPK 

 

Ovrednotenje dela 

 

 

 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

Druge 

spremembe 

 

 

7 Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Ne ne bi se več udeležila 

nobenega programa, ker sem 

že prestara in čakam penzijo. 

 

 

 

 

 

Nepripravljenost 

(31) 

 

Starost (32) 

 

 

 

 

Želja po  

vključevanju  

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

Podpora 

brezposelnim 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
Pravilno ovrednotiti delo, 

kar pomeni višje plače. 

Škoda, da zavod toliko 

denarja vloži v 

 

 

 

 

 

Boljša plačila za 

delo (33) 

 

 

 

 

 

 

 

Ovrednotenje dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 
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usposabljanje, potem pa si 

vseeno brezposeln. Toliko 

ljudi kot se je izobraževalo 

na področju socialne oskrbe 

na domu bi po mojem že 

napolnilo potrebe 

delodajalcev, če bi se vsi 

zaposlili. Mogoče bi se 

moral zavod že prej zmeniti 

z delodajalcem o zaposlitvi 

in ko končaš greš direktno 

delat za primerno plačilo 

 

 

Priskrbeti 

zaposlitev med 

izobraževanjem 

(34) 

 

 

 

 

Potrebne 

spremembe 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Oseba K 

STAROST 54 Inž. Kmetijstva ženska K 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

En mesec. Po dolgoletni 

zaposlitvi sem pred kratkim 

dobila odpoved iz poslovnih 

razlogov, Trenutno še ne 

iščem ustreznega dela zame. 

 

 

 

 

 

 

1 Mesec (1) 

 

Poslovni razlog (2) 

 

Ni iskalka 

zaposlitve (3) 

 

 

 

 

 

 

Čas prijave na 

zavodu zaposlitve 

Vzrok 

brezposelnosti 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

2Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Nimam 

še izkušenj z neformalnim 

izobraževanjem. 

 

 

 

 

 

 

Ni izkušenj (4) 

 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 
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pridobljeno znanje? 

Zakaj?  
V mojih letih so za uspešen 

nastop na trgu dela 

najpomembnejše delovne 

izkušnje. Sem pa 

pripravljena na dodatno 

izobraževanje. 

 

 

Delovne izkušnje 

(5) 

 

Pripravljenost na 

izobraževanje (6) 

 

 

Kompentence 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

4. ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

O taki pomoči še nisem 

razmišljala, zato nimam 

ustreznih informacij. Najprej 

bi se pozanimala pri 

svetovalki zaposlitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nima ustreznih 

informacij (7) 

 

Svetovalka (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5. Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Nimam informacij, zato 

nimam izdelanega mnenja. 

 

 

 

 

 

 

 

Ni mnenja (9) 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva  o 

programih 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

6. Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Ne, ne poznam nobenega, 

tudi nimam nobenega 

mnenja. 

 

 

 

 

Ni predloga (10) 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Izbrala bi NPK za 

zeliščarko, saj me to 

področje zanima. 

 

 

 

 

 

 

NPK zeliščarka 

(11) 

 

 

 

 

 

 

Želja po vključitv 

v izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 
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8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
Nimam pripomb. 

 

 

 

 

 

Ničesar (12) 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 

 

Oseba L 

Vprašanja in odgovori L 

STAROSTI 55 LET OŠ 

Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

6 mesecev sem na Zavodu, 

ker sem sezonska delavka in 

čistim po hotelskih sobah, 

dobim službo ponavadi 

samo v poletnih mesecih oz. 

sezonska dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mesecev (1) 

 

 

Sezonsko delo (2) 

 

Čiščenje poleti (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas prijave na 

zavodu  

 

Vzroki 

brezposelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 

2, Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? 

Nisem se udeležila nobenih 

izobraževanj, ker me tudi ni 

zanimalo 

 

 

 

 

 

 

 

Neudeležba (4) 

Nezainteresiranost 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

3.Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Verjetno je tako 

izobraževanje koristno, zame 

sigurno ne pride v  

poštev, saj mi do upokojitve 

rabi še par let in sem že stara 

za izobraževanja ali 

usposabljanja, pa tudi delam 

sezonsko že deset let in mi 

to odgovarja. 

koristne (6) 

 

Nezanimanje (7) 

Starost (8) 

 

 

Zadovoljstvo s 

sezonskim delom 

(10) 

Izvajanje 

programov 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje  

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

4.ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Nisem seznanjena o 

programih, videla sem samo 

na oglasni deski viseč plakat 

NPK in malo prebrala med 

čakanjem proste svetovalke 

na Zavodu, vendar nisem 

posvetila posebne 

pozornosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni seznanjena (11) 

 

Oglasna deska - 

plakat (12) 

 

Ni posvečala 

pozornosti (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost o 

NPK 

 

 

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Programi so v redu za mlajše 

osebe do 50 let, kar je čez 50 

let so starejša populacija, 

kjer so ljudje težko 

zaposljiva zaradi različnih 

dejavnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mlajše do 50 

leta v redu (14) 

 

Starost (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 
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6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? 

Kakšno je vaše mnenje o 

tem? 

Nisem zasledila podjetij ki bi 

zaposlovali s certifikatom 

NPK 

 

 

 

 

 

Ne pozna (16) 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Če bi bila mlajša bi se 

odločila za hotelirstvo-

sobarica. 

 

 

 

 

 

 

 

Hotelirstvo – 

sobarica (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Želje po vključitvi 

v NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti! 

Biti brezposelna oseba v 

današnjem času ni lahko, 

sploh starejša populacija, 

nenehen stres za iskanje 

zaposlitve, vodi v depresije, 

čustvena neravnovesja... 

Ljudje se vse težje odločijo 

za kakšna izobraževanja oz. 

usposabljanja v poznih letih. 

 

 

 

 

 

Starejši  

– težje zaposljivi 

(18) 

 

Težje odločajo za 

izobraževanje (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti  

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

Oseba M 

STAROST 51 Srednja-tajnica ženska M 

Vprašanja in odgovori I Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Na Zavodu sem prijavljena 3 

mesece, zaradi stečaja 

podjetja. Vsak dan gledam 

po internetu, mojedelo, 

mojazaposlitev, 

zaposlitev.net, Zavod za 

 

 

 

 

 

 

 

3 mesece (1) 

 

Stečaj podjetja (2) 

 

 

Internet (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Čas prijave na 

zavodu 

Vzrok 

brezposelnosti 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 
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zaposlovanje, enkrat 

tedensko obiščem Zavod-

svetovalko. 

spletne strani za 

zaposlitev (4) 

Pri svetovalki (5) 

 

 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? 
Trenutno prejemam denarno 

nadomestilo in se z oblikami 

neformalnih izobraževanj še 

nisem pogovarjala na 

Zavodu, sem pa zasledila na 

Zavodu da te pošljejo na 

določena izobraževanja in si 

o tem malo prebrala 

 

 

 

 

 

 

Prejemnica 

denarne pomoči 

(6) 

 

Ni bilo interesa (7) 

 

Prebiranje obvestil 

na zavodu (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Omejitve pri 

Vključevanju 

 

 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj? Pridobivanje 

dodatnih izobraževanj in 

usposabljanj je vsekakor 

prednost pri iskanju 

zaposlitev. Pri iskanju 

zaposlitve je sigurno 

ključnega pomena izobrazba, 

tudi izkušnje in spretnosti 

pridejo v poštev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti pri 

zaposlitvi (9) 

 

Formalna 

izobrazba (10) 

 

Izkušnje (11) 

Spretnosti (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje 

programov 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

Kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnih 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 

4. ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 
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pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Sama sem se pozanimala 

glede tovrstnih izobraževanj. 

Ker trenutno še prejemam 

denarno nadomestilo, nisem 

toliko se poglobila v to.  

 

Osebno zanimanje 

(13) 

 

 

Informiranost o 

NPK 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Menim, da je izčrpna izbira 

programov. Sama se 

zanimam za program 

računovodstva, saj me je 

delo v računovodstvu vedno 

zanimalo. 

 

 

 

 

 

Izčrpna izbira 

programov (14) 

 

 

NPK računovodja 

(15) 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva o 

programih 

 

Želja po vključitvi 

v NPK 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 

6. Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Nisem še zasledila podjetja, 

ki bi zaposloval s 

certifikatom NPK, je pa 

moje mnenje glede tega 

vsekakor pozitivno,  

 

 

 

 

 

Ne poznam (16) 

 

Pozitivno mnenje 

(17) 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

Zaposlovanje z 

NPK 

 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Program računovodstva bi 

izbrala, ker me je od vedno 

zanimalo delati v 

računovodstvu in mi morda 

bo sedaj uspelo opraviti še 

program NPK. 

 

 

 

 

 

 

NPK računovodja 

(18) 

 

 

 

 

 

 

Želja po 

vključevanju v 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
Vrednotenje in priznavanje 

neformalnega učenja in 

izkušnje je sigurno eden 

ključnih pomenov pri 

 

 

 

 

 

Vrednotenje in 

priznavanje 

neformalnega 

izobraževanja (19) 

 

 

 

 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 



Priloga 2 

 

iskanju zaposlitve. Ker sem 

po dolgih letih dela v 

podjetju  ostala brez službe 

sem sigurno pristala na 

realna tla in vpogled v 

prihodnost ni lepa. 

Sprijazniti se, obrniti nov list 

in začeti iskati novo 

zaposlitev, morda bo 

program NPK pomagal pri 

iskanju nove zaposlitve, 

vsekakor bom imela več 

možnosti. 

Izkušnje (20) 

 

nove možnosti za 

zaposlitev (21) 

 

 

Izvajanje 

programov 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

Oseba N 

STAROST 54 Poklicna-trgovec Moški N 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Na zavodu sem prijavljen 9 

mesecev. Brezposelnost 

pojasnjujem s tem, da je 

delodajalec zaprl trgovino z 

orodjem in s tem sem postal 

višek v podjetju. Redno 

gledam razpise po spletu, 

enkrat tedensko obiščem 

zavod za zaposlovanje in se 

prijavljam na delovna mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mesecev (1) 

 

Zaprtje trgovine 

(2) 

Tehnološki višek 

(3) 

Spletne strani (4) 

 

Pošiljanje prijav 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava za zavodu 

 

Vzrok za 

brezposelnost 

 

 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

Prispevek k 

zaposljivosti 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Do 

sedaj se nisem udeležil, so 

mi pa predlagali na zavodu 

za zaposlovanje, da bi se 

lahko udeležil 

 

 

 

 

 

 

Neudeležba v 

programih (6) 

 

 

Bi se udeležil (7) 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

Želja po vključitvi  

v NPK 

 

 

 

 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti 

 

 

 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 
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neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  
Krajši čas za pridobitev 

določene izobrazbe ali 

kvalifikacije, predstavlja pa 

tudi morda motivacijo za 

iskanje zaposlitve in 

socialno vključenost. Na 

prvem mestu so sigurno 

izkušnje in sposobnosti, 

potem je izobrazba oziroma 

odvisno ali se zaposliš pri 

privat podjetju ali v javnem 

sektorju, kjer je sigurno 

izobrazba na prvem mestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobitev 

kvalifikacije (8) 

 

motivacija za 

zaposlitev (9) 

Izkušnje (10) 

 

Sposobnost (11) 

 

Odvisno od 

podjetja (12) 

Izobrazba (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje  

programih 

 

Dejavniki 

zaposlitve 

 

 

Kompentence 

 

Dejavniki 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnih 

 

Lasten 

prispevek k 

zaposljivosti  

 

4 ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Omenjeno mi je bilo na 

zadnjem srečanju pri 

svetovalki na zavodu, dobil 

sem katalog predstavitev 

morebitnih izobraževanj. Na 

nek način dobiš drugo 

priložnost za pridobitev 

želene kvalifikacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalka na 

zavodu  (14) 

 

Katalog 

izobraževanj (15) 

 

Druga priložnost 

za zaposlitev (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

Izvajanje 

programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

5Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 
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Programov je veliko, vendar 

je omejeno na določene kraje 

po Sloveniji, Na obali ni 

omogočenih vseh 

programov. Zanimalo bi me 

obrtnik-mizar, samo se ne 

izvaja v našem kraju. na 

obali smo malo omejeni 

glede NPK. 

Veliko programov 

(17) 

 

izvedbe programov 

po krajih (18) 

 

Poklic obrtnik-

mizar (19) 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programi 

 

Omejitve pri 

izobraževanju 

 

Želja po vključitvi 

v NPK 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

6. Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Slišal sem za Luko Koper, 

da zaposluje s certifikatom 

NPK, za druga podjetja 

zaenkrat še nisem slišal. 

 

 

Luka Koper (19) 

 

Ni slišal za druga 

(20) 

 

Zaposlovanje 

podjetij z NPK 

 

Splošno 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Obrtnik tehnik-mizar, ker 

me je že od majhnega 

zanimalo in veselilo delati 

ročna oz. mizarska dela, kar 

tudi občasno počnem doma 

za hobi. 

 

 

 

 

 

 

Obrtnik tehnik-

mizar (21) 

 

 

Ročne dela – 

spretnosti  (22) 

 

 

 

 

 

 

Želja po 

vključevanju v 

izobraževanje 

 

Kompetence  

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
Menim, da je problematika 

zaposlovanja starejših oseb 

velik problem politike 

zaposlovanja in celotne 

sodobne družbe. Delodajalci 

imajo zakoreninjene 

stereotipe, tabuje in 

predsodke o starejših 

delavcih, zato smo težko 

zaposljivi. Jaz menim, da bi 

morali spremeniti odnos do 

zaposlovanja starejših in bi 

se marsikaj spremenilo. 

 

 

 

 

 

starejših težko 

zaposljivi (23) 

Delodajalci imajo 

zakoreninjenje 

stereotipe (24) 

Tabuje (25) 

Predsodki (26) 

 

 

Drugačno 

razmišljanje (27) 

 

 

 

 

 

Mnenje o 

brezposelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 
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Oseba O 

STAROST 54 Osnovna šola Moški O 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1.Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

6 mesecev. Trenutno ne 

iščem zaposlitve zaradi 

zdravstvenih razlogov. 

 

 

 

 

 

 

 

6 mesecev (1) 

 

Zdravstveni 

razloga (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava na zavodu 

 

Vzroki 

brezposelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? Da, 

pred 3 leti, NPK varnostnik, 

ki se je izvajal na Ljudski 

univerzi Koper, bilo pa je 

eno podjetje iz Ljubljane, 

mislim, da neka zbornica. 

Zelo dobro organiziran 

program, takoj sem se 

zaposlil 

 

 

 

Se je udeležil (3) 

 

NPK varnostnik 

(4) 

 

Dobra  (5) 

 

 

Takojšnja 

zaposlitev  (6) 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programi 

Izvajanje 

programov - 

prednost 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

 

Podpora 

brezposelnih 

 

 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  
Pomembno, da se znaš dobro 

predstaviti delodajalcu, da 

poznaš prave ljudi in da se 

izkažeš na delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra predstavitev 

delodajalcu (7) 

Poznanstvo (8) 

Izkažeš na delu (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

4. ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 
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Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Sem dobro seznanjen. Vse 

informacije sem dobil pri 

svetovalki za zaposlitve nato 

pa še pri samem izvajalcu 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro seznanjen 

(10) 

Svetovalki (11) 

Izvajalcu programa 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

5. Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Programi so ustrezni. Zavod 

podpira deficitarne poklice, 

kar je edino pravilno.  

 

 

 

 

 

Ustrezni (13) 

 

Podpora 

deficitarnim 

poklicem (14) 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programom 

 

Splošno 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Druge 

spremembe 

6. Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Poznam, razne varnostne 

službe, tudi v Luki Koper 

sprejemajo z NPK. Kolikor 

mi je znano delodajalci 

dobro sodelujejo z zavodom 

pri naboru kadra  

 

 

 

Različne varnostne 

službe (15) 

 

Luka Koper (16) 

 

Dobro sodelovanje 

(17) 

 

 

 

Zaposlovanje 

podjetij z NPK 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

7.Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Sem se že udeležil in sem bil 

zadovoljen. Sedaj ne iščem 

zaposlitve zaradi bolezni. 

 

 

 

 

Že udeležil (18) 

Zadovoljen (19) 

Ni iskalec 

zaposlitve (20) 

Bolezen (21) 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

Ocena o 

zadovoljstvu 

programov 

Metode iskanja 

zaposlitve 

Omejitve pri 

vključevanju v 

izobraževanje 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

Podpora 

brezposelnim 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
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Ne, nimam kaj dodati. Ni predloga (22) Splošno Druge 

spremembe 

 

Oseba P 

 

STAROST 54 Osnovna šola Moški P 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1. Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Po krajši zaposlitvi sem 

ponovno prijavljen približno 

6 mesecev na zavodu. Po več 

letih dela, sedaj dobim 

zaposlitev samo za določen 

čas. Vsak dan spremljam 

objave delovnih mest in 

sprašujem za delo pri 

znancih. 

 

 

 

 

 

6 mesecev (1) 

 

Določen čas (2) 

 

 

Spremljanje objav 

(3) 

 

Sprašujem pri 

znancih (4) 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava na zavodu 

 

Vzrok 

brezposelnosti 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

Lastni prispevek 

k zaposljivosti 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj?  
Da, udeležil sem se NPK-ja 

za voznika C kategorije. 

Pred enim letom se tečaja 

udeležil pri izvajalcu 

Fortuna, d. o. o., bil sem zelo 

zadovoljen, saj sem obnovil 

že pridobljeno znanje 

 

 

 

 

Se je udeležil (5) 

 

NPK Voznik C ktg 

(6) 

 

Zelo zadovoljen 

(7) 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programom 

 

 

 

 

 

 

Lastni prispevek 

k zaposljivosti  

 

Podpora 

brezposelnih 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje?  
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Zakaj?  
Pridobivanje znanje z 

neformalnim 

izobraževanjem je krajše in 

hitrejše oblike in pomoč za 

hitrejši dostop do dela. 

Danes so pomembne 

izkušnje in uporabna znanja, 

ker delodajalec želi osebo, ki 

je pri delu samostojna.  . 

Krajše oblike (8) 

Hitrejše oblike (9) 

Večja zaposljivost 

10) 

Pomembne 

izkušnje (11) 

Znanje (12) 

Samostojnost pri 

delu (13) 

 

Izvajanje 

programov - 

prednosti 

 

Kompetence za 

zaposlitev 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

4 ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Z oblikami pomoč sem bil 

seznanjen že v preteklosti. 

Informacije sem dobil na 

zavodu in pri izvajalcu 

opravljenega izobraževanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjen (14) 

zavodu (15) 

Izvajalcu programa 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Menim, da obstoječi 

programi pokrivajo potrebe 

dela. Morda bi predlagal še 

NPK varilca. 

 

 

 

 

 

 

Pokrivajo potrebe 

dela (17) 

 

 

NPK varilec (18) 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje 

programov - 

prednosti 

 

Želja po vključitvi 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Poznam privatnike, ki 

zaposlujejo voznike 

kamionov za dodatne 

delodajalce mi ni znano. 

 

 

 

 

Privatna podjetja 

(19) 

 

 

 

 

Zaposlovanje 

podjetij z NPK 

 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 
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NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Še enkrat bi izbral 

izobraževanje voznika C 

kategorije. 

 

 

Voznik C ktg (20) 

 

 

Želja po vključitvi 

v NPK 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
Nimam posebnega mnenja. 

 

 

 

 

Ni mnenja (21) 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 

 

 

Oseba R 

STAROST 52 Poklicna – kuhar Moški R 

Vprašanja in odgovori I Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Tri mesece, brezposelnost 

traja samo par mesecev, ker 

je sezonsko delo kuharja take 

narave. Imam zagotovljeno 

zaposlitev čez sezono. 

 

 

 

 

 

 

 

3 mesecev (1) 

 

Sezonsko delo  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijave na zavodu 

 

Vzrok 

brezposelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje in 

v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje izkušnje? 

Ste bili zadovoljni? Zakaj? 
Ne, nisem se že nikoli 

udeležil. 

 

 

 

 

 

 

Ni se udeležil (3) 

 

 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskan poklic – 

kuhar (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti  
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Sem kuhar, to je poklic, ki je 

iskan na trgu dela. Danes so 

pomembne izkušnje in veze. 

Delovne izkušnje 

(5) 

Veze (6) 

 

4. ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 

Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Nisem seznanjen s to 

pomočjo, ker je ne 

potrebujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisem seznanjen 

(7) 

Ni potrebe (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

5.Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je dovolj, 

da zadovoljuje potrebe trga 

dela in želje brezposelnih? 

Bi mogoče vi predlagali še 

kakšen program? Zakaj? 

Nimam izkušenj s tem, ne 

vem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ni izkušenj (9) 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva s 

programom 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Ne poznam. 

 

 

 

 

Ne pozna (10) 

 

 

 

Zaposlovanje 

podjetij z NPK 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

Ne vem, morda bi se usmeril 

v NPK varnostnik, prijatelji 

pravijo, da je dobro delo. 

 

 

 

 

 

 

NPK varnostnik 

(11) 

 

 

 

 

 

 

Želja po vključitvi 

v NPK 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še kaj 

dodati, spremeniti, 

popraviti!  
S to tematiko nisem 

seznanjen, ker delo v mojem 

poklicu se dobi brez večjih 

naporov. 

 

 

 

 

 

Ni seznanjen (12) 

 

 

 

 

 

Splošno 

 

 

 

 

Druge 

spremembe 
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Oseba S 

STAROST 50 V. stopnja Ženski S 

Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

1Koliko časa ste že 

prijavljeni na zavodu kot 

iskalec zaposlitve? Kako bi 

pojasnili svojo 

brezposelnost? Kaj 

naredite, da bi izboljšali 

svoj status? Opišite nam 

vaš dan iskanja zaposlitve.  

Cca eno leto. Iščem delo 

preko osebnih stikov in 

prijateljev, preko spleta ter s 

pomočjo ZRSZ. 

 

 

 

 

 

1 leto (1) 

 

Osebni stiki (2) 

Preko prijateljev 

(3) 

Spletne strani (4) 

ZRSZ (5) 

 

 

 

 

 

Čas prijave na 

zavodu 

 

Metode iskanja 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

 

 

2.Ste se že kdaj udeležili 

kakšne neformalne oblike 

izobraževanja? Kdaj, kje 

in v kakšnih programih? 

Opišite nam svoje 

izkušnje? Ste bili 

zadovoljni? Zakaj? 

 Da obiskovala sem tečaj 

knjigovodstva pred leti. 

Izkušnja je bila dobra, 

vendar je to znanje, ki ga je 

potrebno nenehno 

izpopolnjevati. 

 

 

 

 

Tečaj 

knjigovodstva (6) 

 

Dobra izkušnja (7) 

 

 

 

Nenehno 

izpolnjevanje (8) 

 

 

 

 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

Ocena 

zadovoljstva 

programih 

 

Dejavniki za 

zaposlitev 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

 

3. Kakšno je vaše 

razmišljanje o 

pridobivanju znanja z 

neformalnim 

izobraževanjem? Kaj 

menite, kateri dejavniki so 

danes bolj pomembni pri 

iskanju zaposlitve ali je to 

formalna izobrazba ali  

sposobnosti, izkušnje, 

spretnosti, neformalno 

pridobljeno znanje? 

Zakaj?  
Konstantno se učimo, to je 

hitra – krajša oblika 

izobraževanja. Učenje je 

pomembno za nadaljnjo 

kariero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hira oblika 

izobraževanja (9) 

 

 

Učenje pomembno 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje 

programov - 

prednost 

 

Dejavniki 

zaposlitve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

4. ZRSZ  financira vrsto 

programov v neformalnih 

oblikah za brezposelne. 
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Zanima me koliko ste s to 

obliko pomoči seznanjeni? 

Opišite nam način 

pridobivanja informacij 

glede usposabljanja in 

izobraževanja v 

neformalnih oblikah in 

pridobivanju certifikata za 

NPK?  

Prebrala sem si na spletu, če 

bom zainteresirana še za 

kakšno izobraževanje se 

bom obrnila po več 

informacij na svetovalko 

zaposlitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletne strani (11) 

 

Svetovalka (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranost 

brezposelnih o 

NPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

5Kaj menite o ponujenih 

programih, ali jih je 

dovolj, da zadovoljuje 

potrebe trga dela in želje 

brezposelnih? Bi mogoče vi 

predlagali še kakšen 

program? Zakaj? 

Nimam mnenja o tem, 

zaupam strokovnjakom na 

tem področju. Najbrž vejo, 

kaj je potrebno uskladiti na 

trgu dela.  

 

 

 

 

 

 

Ni mnenja (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

zadovoljstva o 

programih 

 

 

 

 

 

 

Podpora 

brezposelnim 

 

 

6.Poznate podjetja, ki 

zaposlujejo osebe s 

certifikatom NPK? Kakšno 

je vaše mnenje o tem? 

Računovodski servisi, 

varnostne službe, lahko se 

oseba tudi samozaposli v 

svojem s. p. – ju. 

 

 

Računovodski 

servisi (16) 

 

Možnost 

samozaposlitve 

(17) 

 

 

 

Zaposlovanje 

podjetij z NPK 

 

Dejavniki 

zaposlitve 

 

 

 

Odzivnost 

podjetij 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

7. Če bi se udeležili 

usposabljanja in 

izobraževanja za 

pridobivanje certifikata za 

NPK, kateri program bi 

izbrali? Zakaj?  

O tem sedaj ne razmišljam, 

morda kakšen tečaj tujega 

jezika bi me zanimal, bolj ko 

kakšen NPK. 

 

 

 

 

 

Ne razmišlja (18) 

 

Tečaj tujega jezika 

(19) 

 

 

 

 

 

 

Želja po vključitvi 

v NPK 

Vključitev v 

neformalno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

Lasten prispevek 

k zaposljivosti 

8.Prosim, da za zaključek 

ocenite postavljena 

vprašanja, ali bi želeli še 

kaj dodati, spremeniti, 

popraviti!  
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Vprašanja so precej 

kompleksa, morda bi bilo 

bolje oblikovati že naprej 

postavljene odgovore, rajši 

rešujem ankete, saj se tako 

lažje odločim med 

ponujenim  

Boljše anketiranje 

s ponujenimi 

odgovori (20) 

Splošno 

 

Druge 

spremembe 
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Priloga 3: Osno kodiranje intervjujev strokovnih delavk 

1. Delovne izkušnje kot svetovalka za brezposelne 

 1,5 let (A1) (E1) 

 10 let (B1) 

 11 let (C1) 

 20 Let (D1) 

 1 leto (F1) 

 7 let (G1) 

2. Opis delovnega mesta 

 Svetovanje (E3) /F2) (G2) 

o Osnovno (A2), (B2) (C2) 

o Poglobljeno (A3) (C4) (F3) 

o Individualno (A4) (C3) 

o Skupinsko (A5) (C5) (G5) 

o Karierno (B3) (F2) 

 Dajanje informacij (A6) (F4) 

 Napotitev na prosta delovna mesta (A7) (C6) (G3) 

 Vključevanje brezposelnih v aktivno politiko zaposlovanja (A8) 

 Vključevanje v izobraževanje (C7) 

 Delo z brezposelnimi (E2) 

 Urejanje evidenc (G4) 

 Izvedba delavnic (G6) 

3. Brezposelnost 

 Mnenje o brezposelnosti na Obali 

o drugačna od drugih krajev (A9) 

o  pozitiven odraz (C10) 

o  Nižja nezaposlenost (D10) 

 Splošno: 

o Previsoka brezposelnost (B4) (E4) 

o Pereč problem (C8) 

o Trend nižanja brezposelnosti (C9) 

o Trend v pozitivno smer (D2) 

o Neustrezno ovrednoteno delo (G7) 

o Prenizke plače (F6) 

o Potreba po sezonskem delu (D11) 

4. Prispevek brezposelnih k zaposljivosti 

 Nezaposljivost  

o Ne želijo delati (A13) (G8) 

o Zdravstvene težave (D6) 

o Invalidi (D7) 

o Nemotiviranost (D8) 

o Situacijske ovire (D9) 
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o Negospodarnost managerjev (F5) 

o Prenizke plače (F6) 

 Povpraševanje po vključitvi v  programe 

o NPK varnostnik (A18), (A38) (C23) (D25) (F20) 

o  Želijo opravljati NPK (A 19) 

o NPK socialni oskrbovalec (A30) (D24) (F19) 

o NPK računovodja (A39) 

o Tečaj italijanščine (A41) 

o Razpoložljivost programov (B11) 

o Plačljivi  (B12) (C26) 

o Tečaj tujih jezikov (B26) 

o Neformalno izobraževanje (B27) (G20) 

o Subvencionirane zaposlitve (B28)  (G19) 

o Zanimanje za programe (D14) 

o Usposabljanja (G21) 

 Odzivnost brezposelnih na ponujene programe 

o Odzivni (A42) 

o Zelo zainteresirani (B29) (F21) 

o Sprašujejo po izobraževanju (B30) 

o Pozitiven (C24) (D29) (E19) (G22) 

o Velika motivacija (C25) (D26) 

o Različni načini odzivanja (E18) 

o Z nižjo strokovno izobrazbo (F22) 

o Na vse programe (E20) 

 Osebne značilnosti brezposelnega 

o Kakšna je brezposelna oseba (A47) 

o Koliko je motivirana (A48) 

o Jasni cilji zaposlitve (D27) 

 Individualne rešitve 

o Opolnomočenje oseb (B41)  

5. Podpora brezposelnim 

 Potrebe po delovnih mestih 

o Sezonsko delo ( A10) (D11) 

o Gradbeništvo (A11) 

o Gostinstvo (A12)  

o Reševalec iz vode (A25) 

o Turizem (C11) 

 Razlogi za vključitev v programe NPK 

o Smiselna (A20) (B19) (C16) (D15) (E10) (G12) 

o Izpolnjevanje pogojev za vključitev (A21) (B20) (G14) 

o Želja po vključitvi v NPK (A33) (B17) (C18) (E11) (F12) (G11) 

o Možnost zaposlitve (B13) (D16) (E9) (G13) (G17) 

o Motiviranost brezposelnih (B18) (G15) 

o Večja konkurenčnost na trgu dela (C17) 

o Cilji posameznika (C19) 
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o Namera delodajalca za zaposlitev (E12) 

o Spodbudni programi (E17) 

o Podpora za pridobitev NPK (F9) 

o Povpraševanje na trgu dela (F10) 

o Financiranje programov (F14) 

o Izkušnje iz preteklosti (G16) 

 Postopek vključitev v program NPK 

 Primeri: 

o Fant star 28 let (A22) 

o Športno aktiven (A23) 

o Želja po NPK reševalec (A24 

o Skrb za nepokretno babico (A26) 

o Ne najde zaposlitve (A27) 

o Občutek za delo z ljudmi (A28) 

o Anfiniteta do starejših (A29) 

 Pregled seznama (A32) 

 Skupinska odločitev (B14) 

 Razpoložljivost programov (B15) 

 Zanimanje brezposelnih (B16) 

 Svetovalni razgovor (D17) 

 Primerjava osebne koristi in potreb na trgu dela (18) 

 Odobritev izobraževanja (19) 

 Podpora s strani zavoda (E13) 

 Izpolnjeni pogoji za pristop k NPK (F11) 

 Razgovor po želji za vključitev (F15) 

 Prednosti in slabosti NPK 

 Prednosti: 

o Super priložnosti (A15) 

o Prekvalifikacija (A16) 

o Zamenjava področja dela (A17) 

o Pridobitev certifikata (A31) (D28) (E5) 

o Hitra zaposlitev (A40) 

o Pridobitev novega poklica (B8) (E6) 

o Uspešnost NPK (B9) 

o Večja zaposljivosti (B10) (F8) 

o Učinkovit (C12) 

o Hiter program (C13) 

o Najugodnejši sistem šolanja (C14) 

o Večje konkurenčnost (C15) (D13) (E4) 

o Krajša pot do poklica (D12) 

o Pridobivanje novih znanj (F7) 

o Ovrednoteno kot formalna izobrazba (G9) 

 Slabosti 

o Aktivno vzdrževanje pri poklicu računovodja (E8) 

o Ne daje višje stopnje izobrazbe (G10) 
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 Informiranost o NPK 

o Predstavitev (A34) (B25)  

o Vabila (A35) 

o Opis programa (A36) 

o Skupinsko delo (A37) (F17) 

o Različni načini (B21) 

o Klasična pošta (B22) 

o Telefon (B23) 

o E-pošta (B24) (C21) 

o Osebno (C22) (E14) (F18) 

o Spletna stran zavoda (D20) (E16) 

o Osebno (D21) (G18) 

o Kontaktni center (D23) 

o Sredstva javnega obveščanja (E15) 

o Predstavitev povpraševanja po NPK (F13) 

 Druge okoliščine (C20) 

 Več možnosti (D23) 

6. Odzivnost podjetij na zaposlovanje z NPK 

 Zelo dobro pri NPK varnostnik (A43) (E21) 

 Zainteresirani (B31) (C28) (F23) 

 Zaposlovanje z NPK (B32) (D30) 

 Trg dela pomemben za odločitev (C27) 

 Različno (E20) (G23) 

 Odvisno od sistemizacije (G24) 

 Odvisno od potreb (G25) 

 Zelo dobri pri NPK socialni oskrbovalec (E22) 

 Razlogi za zaposlitev. 

o Manjši strošek (B33) (D31) (F25) 

o Velika usposobljenost (B34) (C29) (F24) 

o Pripravljenost delavcev (B35) 

7. Potrebne spremembe: 

 Splošno: 

o Ni povpraševanja po visoko izobraženih kadrih (A14) 

o Težka rešitev (A44) 

o Kompleksen pojav (A45) 

o Ni hitre rešitve (A46) 

o Sisteme rešitve (B5) 

o Zaposlitev v perspektivnem podjetju (B36) 

o Interesi posameznikov (B38) 

o Ni ideje (E23) 

o Večjemu številu delovnih mesto (G27) 

 Država: 

o Omejitve pri vpisu na fakultete (A49) 

o Študentom omogočiti opravljanje strokovnega izpita (A50) 

o Pomoč države (B6) 

o Spodbuda za nova delovna mesta (B7) 

o Sistemske rešitve (B38) 
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o Spodbujanje zaposlovanja (B39) 

o Regulacija izobraževanja (B40) 

o Uskladitev šolskega sistema (D32) 

o Neusklajenost (D33) 

o Izobraževanje za deficitarne poklice (D34) (F26) 

 ZRSZ 

o Predstavitev programov delodajalcem (C31) 

o Motiviranost delodajalcev (C32) 

o Spodbujanje delodajalcev (C35) 

 Individualne rešitve 

o Opolnomočenje oseb (B41) (C30) 

o Slediti aktivnostim pri iskanju dela (C33) 

o Nudenje pomoči (C34) 

 Delodajalci: 

o Pošteno plačilo (F27) 

o Višje plače (G28) 
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Priloga 4: Osno kodiranje brezposelnih intervjuvancev 

1. Brezposelnost 

 Čas prijave 

o 9 mesecev (H1) (N1) 

o 3 let (I1) (R1) 

o 6 mesecev (J1) (L1) (O1) (P1) 

o Večkrat prijavljena (J2) 

o 1 mesec (K1) 

o 3 mesece (M1) 

o 1 leto (S1) 

 Vzroki za brezposelnost 

o Pomanjkanje dela (H2) 

o Delo za določen čas (J3) (P2) 

o Ni bilo dela za trgovko (J22) 

o Podrejanje delodajalcem (J23) 

o Odpoved (K2) 

o Sezonsko delo (L2) (R2) 

o Čiščenje poleti (L3) 

o Stečaj podjetja (M2) 

o Zaprtje trgovine (N2) 

o Tehnološki višek (N3) 

o Starost (N23) 

o Zakoreninjenje stereotipov delodajalcev (N24) 

o Tabuji (N25) 

o Predsodki (N26) 

o Zdravstveni razlogi (O2) 

 

2. Lasten prispevek k zaposljivosti 

 Metode iskanja zaposlitev 

o Ogled prostih delovnih mest (H4) 

o Pošiljanje prijav (H15) (N5) 

o Na ZRSZ (I3) (J8) (S5) 

o Sama (I14) 

o Iskanje delo v tujini (J4) 

o Preko znancev (J6) (J19) (P4) 

o Prijateljev (J7) 

o Občasna dela (J13) 

o Ni iskalka zaposlitve (K3) (O20) 

o Pripravljenost na izobraževanje (K6) 

o Internet (M3) 

o Spletne strani (M4) (N4) (S4) 

o Svetovalki (M5) 

o Prebiranje obvestil na zavodu (M8) 

o Spremljanje objav (P3) 

o Osebni stiki (S2) 
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 Vključitev v neformalno izobraževanje 

o Neudeleženost (H6) (I5) (L4) (N6) (R3) 

o NPK socialna oskrbovalca (J9) (J21) 

o Ni izkušenj (K4) 

o Nezainteresiranost (L5) 

o Zadovoljstvo s sezonskim delom (L10) 

o Že udeležil (O3) (O18) (P5) 

o NPK varnostnik (O4) 

o NPK voznik C ktg (P6) 

o Tečaj knjigovodstva (S6) 

o Tečaj tujih jezikov (S19) 

 Želje po vključitvi v NPK 

o Mehanotronik (H11) 

o Ni pripravljenosti (I12) (J28) (S18) 

o Zeliščarka (K11) 

o Hotelirstvo – sobarica (L16) 

o Računovodje (M15) (M18) 

o Bi se udeležil (N7) 

o Poklic obrtnik-mizar (N19) (N21) 

o Varilec (P18) 

o Voznik C ktg (P20) 

o Varnostnik (R11) 

 Kompetence brezposelnih za zaposlitev: 

o Znanje italijanščine (J5) 

o Delovne izkušnje (J14) (K5) (M11) (P11) 

o Spretnosti (M12) 

o Sposobnost (N11) 

o Ročne dela – spretnosti  (N22) 

o Dodatna znanja (P12) 

o Samostojnost pri delu (P13) 

 Dejavnik za zaposlitev 

o Delovne izkušnje (J17) (M20) (N10) (R5) 

o Starejši težje zaposljivi (K18) 

o Formalna izobrazba (M10) 

o Vrednotenje neformalnega izobraževanje (M19) 

o Motivacija (N9) 

o Odvisno od podjetja (N12) 

o Izobrazba (N13) 

o Dobra predstavitev delodajalcu (O7) 

o Poznanstvo (O7) (R6) 

o Izkažeš na delu (O9) 

o Kuhar – iskan poklic (R4) 

o Nenehno izpolnjevanje (S8) 

o Učenje (S10) 

o Odprtje s. p. (S17) 
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3. Podpora brezposelnim 

 Informiranje 

o Spletne strani zavoda (H8) (S11) 

o Svetovalki (I8) (J20) (K8) (N14) (O11) (S12) 

o Ni informacij (K7) (L11) 

o Oglasna deska - plakat (L12) 

o Osebno (M13) 

o Katalog izobraževanja (N15) 

o Dobro seznanjen (O10) (P14) 

o Izvajalcu programov (O12) (O16) 

o ZRSZ (P15) 

o Nisem seznanjen (R7) 

o Ne potrebujem (R8) 

 

 Izvajanje programov 

o Slabost:  

 Niso priznani v tujini (socialni oskrbovalec) (J11) (L15) 

o Prednost:  

 nova znanja (J16) (J23) 

 formalna izobrazba (J8) 

 zadovoljitev potreb na trgu dela (J22) 

 koristno (L6) 

 Hitrejša zaposlitev (M9) (M21) (O6) (P10) 

 Pridobitev kvalifikacije (N8) 

 Druga priložnost za zaposlitev (N6) 

 Krajša oblika izobraževanja (P8) 

 Pokriva potrebe trga dela (P17) 

 Hitrejša oblika izobraževanja (P9) (S9) 

 Omejitve pri izobraževanju  

o Starost (I6) (J12) (J29) (L8) 

o Ni smiselno (I7) 

o Ne zanimanje (I9) (L7) 

o Ni posvečala pozornosti (L13) 

o Za mlajše od 50 let (L14) 

o Težka odločitev starejših (K19) 

o Prejemnica denarne pomoči (M6) 

o Ni interesa (M7) 

o Kraj izvedbe (N17) 

o Bolezen (O21) 

 Ocena zadovoljstva s programom 

o Ni mnenja (H9) (K9) (S15) 

o Ustrezni (I10) (O13) 

o Dober (J10) (J15) (O5) (S7) 

o Ne pozna dovolj (J21) 

o Izčrpna izbira (M14) 

o Veliko programov (N17) 

o Zadovoljen (O19) 

o Zelo zadovoljen (P7) 

o Ni izkušenj (R9) 
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 Potrebne spremembe 

o Poskrbeti za zaposlitev med izobraževanjem (J31) 

 

4. Odzivno podjetij na zaposlovanje z NPK 

 Splošno 

o Ne pozna (I11) (L16) (M16) (N20) (R19( 

o Brez pripomb (I13) 

o Ni predloga (K10) 

o Dobro sodelovanje zavoda in podjetij (O17) 

 

 Zaposlovanje z NPK 

o Podjetja zaposlujejo (H10) 

o Dom za oskrbo starostnikov (J24) 

o Pozitivno (M17) 

o Luka Koper (N19) (O16) 

o Različne varnostne službe (O15) 

o Privatna podjetja za prevoz (P19) 

o Računovodski servisi (S16) 

 

5. Druge spremembe 

 Splošno 

o Brez pripomb (H12) 

o Ničesar (K12) 

o Drugačno razmišljanje delodajalcev (N27) 

o Podpora deficitarnim poklicem (O14) 

o Ni predloga (O22) (P21) (R12) 

o Boljše anketiranje s ponujenimi odgovori (S20) 

 Ovrednotenje dela 

o Težko delo s starostniki (J25) 

o Neprijetno delo s starostniki (J26) 

o Premalo ovrednoteno delo socialne oskrbovalke (J27) 

o Boljša plačila (J30) 
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Priloga 5: Osno kodiranje brezposelnih intervjuvancev 

6. Brezposelnost 

 Čas prijave 

o 9 mesecev (H1) (N1) 

o 3 let (I1) (R1) 

o 6 mesecev (J1) (L1) (O1) (P1) 

o Večkrat prijavljena (J2) 

o 1 mesec (K1) 

o 3 mesece (M1) 

o 1 leto (S1) 

 Vzroki za brezposelnost 

o Pomanjkanje dela (H2) 

o Delo za določen čas (J3) (P2) 

o Ni bilo dela za trgovko (J22) 

o Podrejanje delodajalcem (J23) 

o Odpoved (K2) 

o Sezonsko delo (L2) (R2) 

o Čiščenje poleti (L3) 

o Stečaj podjetja (M2) 

o Zaprtje trgovine (N2) 

o Tehnološki višek (N3) 

o Starost (N23) 

o Zakoreninjenje stereotipov delodajalcev (N24) 

o Tabuji (N25) 

o Predsodki (N26) 

o Zdravstveni razlogi (O2) 

 

7. Lasten prispevek k zaposljivosti 

 Metode iskanja zaposlitev 

o Ogled prostih delovnih mest (H4) 

o Pošiljanje prijav (H15) (N5) 

o Na ZRSZ (I3) (J8) (S5) 

o Sama (I14) 

o Iskanje delo v tujini (J4) 

o Preko znancev (J6) (J19) (P4) 

o Prijateljev (J7) 

o Občasna dela (J13) 

o Ni iskalka zaposlitve (K3) (O20) 

o Pripravljenost na izobraževanje (K6) 

o Internet (M3) 

o Spletne strani (M4) (N4) (S4) 

o Svetovalki (M5) 

o Prebiranje obvestil na zavodu (M8) 

o Spremljanje objav (P3) 

o Osebni stiki (S2) 
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 Vključitev v neformalno izobraževanje 

o Neudeleženost (H6) (I5) (L4) (N6) (R3) 

o NPK socialna oskrbovalca (J9) (J21) 

o Ni izkušenj (K4) 

o Nezainteresiranost (L5) 

o Zadovoljstvo s sezonskim delom (L10) 

o Že udeležil (O3) (O18) (P5) 

o NPK varnostnik (O4) 

o NPK voznik C ktg (P6) 

o Tečaj knjigovodstva (S6) 

o Tečaj tujih jezikov (S19) 

 Želje po vključitvi v NPK 

o Meganotronik (H11) 

o Ni pripravljenosti (I12) (J28) (S18) 

o Zeliščarka (K11) 

o Hotelirstvo – sobarica (L16) 

o Računovodje (M15) (M18) 

o Bi se udeležil (N7) 

o Poklic obrtnik-mizar (N19) (N21) 

o Varilec (P18) 

o Voznik C ktg (P20) 

o Varnostnik (R11) 

 Kompetence brezposelnih za zaposlitev: 

o Znanje italijanščine (J5) 

o Delovne izkušnje (J14) (K5) (M11) (P11) 

o Spretnosti (M12) 

o Sposobnost (N11) 

o Ročne dela – spretnosti  (N22) 

o Dodatna znanja (P12) 

o Samostojnost pri delu (P13) 

 Dejavnik za zaposlitev 

o Delovne izkušnje (J17) (M20) (N10) (R5) 

o Starejši težje zaposljivi (K18) 

o Formalna izobrazba (M10) 

o Vrednotenje neformalnega izobraževanje (M19) 

o Motivacija (N9) 

o Odvisno od podjetja (N12) 

o Izobrazba (N13) 

o Dobra predstavitev delodajalcu (O7) 

o Poznanstvo (O7) (R6) 

o Izkažeš na delu (O9) 

o Kuhar – iskan poklic (R4) 

o Nenehno izpolnjevanje (S8) 

o Učenje (S10) 

o Odprtje s. p. (S17) 
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8. Podpora brezposelnim 

 Informiranje 

o Spletne strani zavoda (H8) (S11) 

o Svetovalki (I8) (J20) (K8) (N14) (O11) (S12) 

o Ni informacij (K7) (L11) 

o Oglasna deska - plakat (L12) 

o Osebno (M13) 

o Katalog izobraževanja (N15) 

o Dobro seznanjen (O10) (P14) 

o Izvajalcu programov (O12) (O16) 

o ZRSZ (P15) 

o Nisem seznanjen (R7) 

o Ne potrebujem (R8) 

 

 Izvajanje programov 

o Slabost:  

 Niso priznani v tujini (socialni oskrbovalec) (J11) (L15) 

o Prednost:  

 nova znanja (J16) (J23) 

 formalna izobrazba (J8) 

 zadovoljitev potreb na trgu dela (J22) 

 koristno (L6) 

 Hitrejša zaposlitev (M9) (M21) (O6) (P10) 

 Pridobitev kvalifikacije (N8) 

 Druga priložnost za zaposlitev (N6) 

 Krajša oblika izobraževanja (P8) 

 Pokriva potrebe trga dela (P17) 

 Hitrejša oblika izobraževanja (P9) (S9) 

 Omejitve pri izobraževanju  

o Starost (I6) (J12) (J29) (L8) 

o Ni smiselno (I7) 

o Ne zanimanje (I9) (L7) 

o Ni posvečala pozornosti (L13) 

o Za mlajše od 50 let (L14) 

o Težka odločitev starejših (K19) 

o Prejemnica denarne pomoči (M6) 

o Ni interesa (M7) 

o Kraj izvedbe (N17) 

o Bolezen (O21) 

 Ocena zadovoljstva s programom 

o Ni mnenja (H9) (K9) (S15) 

o Ustrezni (I10) (O13) 

o Dober (J10) (J15) (O5) (S7) 

o Ne pozna dovolj (J21) 

o Izčrpna izbira (M14) 

o Veliko programov (N17) 

o Zadovoljen (O19) 

o Zelo zadovoljen (P7) 

o Ni izkušenj (R9) 



Priloga 4 

 

 Potrebne spremembe 

o Poskrbeti za zaposlitev med izobraževanjem (J31) 

 

9. Odzivno podjetij na zaposlovanje z NPK 

 Splošno 

o Ne pozna (I11) (L16) (M16) (N20) (R19( 

o Brez pripomb (I13) 

o Ni predloga (K10) 

o Dobro sodelovanje zavoda in podjetij (O17) 

 

 Zaposlovanje z NPK 

o Podjetja zaposlujejo (H10) 

o Dom za oskrbo starostnikov (J24) 

o Pozitivno (M17) 

o Luka Koper (N19) (O16) 

o Različne varnostne službe (O15) 

o Privatna podjetja za prevoz (P19) 

o Računovodski servisi (S16) 

 

10. Druge spremembe 

 Splošno 

o Brez pripomb (H12) 

o Ničesar (K12) 

o Drugačno razmišljanje delodajalcev (N27) 

o Podpora deficitarnim poklicem (O14) 

o Ni predloga (O22) (P21) (R12) 

o Boljše anketiranje s ponujenimi odgovori (S20) 

 Ovrednotenje dela 

o Težko delo s starostniki (J25) 

o Neprijetno delo s starostniki (J26) 

o Premalo ovrednoteno delo socialne oskrbovalke (J27) 

o Boljša plačila (J30) 

. 

 

 

 


