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POVZETEK  

Magistrska naloga analizira sistem certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
(NPK) kot učinkovito orodje večje konkurenčnosti delovne sile na trgu dela. 
Priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja dobi svojo uporabno vrednost 
predvsem na trgu dela, osnovo za to pa predstavlja zaupanje ključnih deležnikov – 
delodajalcev in delojemalcev, ki sodelujejo tudi pri razvoju certifikatnega sistema. Z 
anketno raziskavo na izbranem vzorcu delodajalcev in delojemalcev, statistično 
obdelavo podatkov, korelacijsko in multivariatno faktorsko analizo smo identificirali 
poglavitne dejavnike uspešnosti uvajanja sistema certificiranja NPK. Na uspešnost 
sistema certificiranja NPK imajo statistično pozitiven vpliv zlasti njegova 
prepoznavnost, promocija, normativno upoštevanje, postopkovna in stroškovna 
učinkovitost ter prilagojenost NPK zahtevam trga. 

Ključne besede: certifikatni sistem, nacionalna poklicna kvalifikacija, vseživljenjsko 
učenje, neformalno in izkustveno učenje, konkurenčnost, trg dela, (ne)zaposlenost 

SUMMARY 

The focal point of the thesis is the importance of certified national qualifications as a 
competitive edge of our labour force on the labour market. The introduction of informal 
and non-formal learning into the system of vocational qualifications accreditation 
brought about several advantages for stakeholders on the labour market. The survey has 
been performed on the sample of employers and employees as the two most important 
stakeholders in the certification system, who also participate in the development of the 
system. With statistical methods, a correlation and multivariate factor analyses we have 
shown a strong positive influence of the major factors on the efficient introduction of 
certification system. These comprise the system’s recognition, effective promotion, cost 
and procedural efficiency, implementation in the legislation and adaptation to the needs 
of the market. 

Key words: certificate system, national vocational qualifications, lifelong learning, 
nonformal and informal learning, competitiveness, labour market, (un)employment 
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1 UVOD 

1.1 Opis problematike 

Naloga se loteva doslej malo raziskovanega področja uvajanja sistema certificiranja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v naši državi. Sistem certificiranja NPK vse od 
njegovih začetkov spremlja neugodna dediščina iz nedavne preteklosti, ki je povezana s 
slabim slovesom nekdanjih internih kvalifikacij. Uvajanje certifikatnega sistema (CS) 
pa je bilo dobro sprejeto med strokovnjaki za izobraževanje odraslih, ker se lepo umešča 
v koncept vseživljenjskega izobraževanja. 

Strateške usmeritve Evropske unije, opredeljene v Lizbonski deklaraciji (Kok 
2004), izpostavljajo na znanju temelječe gospodarstvo in družbo znanja. Tudi naša 
država si je v Strategiji razvoja Slovenije (Šušteršič idr. 2005) zastavila kot enega 
ključnih ciljev pospeševanje vseživljenjskega učenja v vseh možnih oblikah in 
povečanje udeležbe odraslih v njem. Znanje in sposobnost uporabe tega znanja sta 
ključni kvaliteti v današnji družbi, ki jo poimenujemo učeča se družba ali družba znanja. 

A znanje hitro zastareva in kar je danes sodobno, bo kmalu zastarelo. Na to je 
opozoril tudi UNESCO: »To, da bi vsak posameznik na začetku svojega življenja 
nakopičil zalogo znanja, iz katere bi nato v nedogled črpal, ne zadostuje več. Predvsem 
mora biti vsak posameznik sposoben, in to od začetka do konca življenja, doumeti in 
izrabiti vse priložnosti, da pokaže to prvo znanje, ga poglobi in obogati; sposoben mora 
biti prilagajati se temu spreminjajočemu se svetu.« (Delors 1996, 77) Znanje je torej vse 
manj trajno in da se lahko soočamo s kompleksnostjo tega sveta, se moramo učiti in 
izobraževati vse življenje. Današnji svet zaznamujejo predvsem spremembe, njihova 
intenzivnost, kompleksnost in nepredvidljivost zahtevajo stalno prilagajanje, odzivanje 
in zavezanost k stalnemu učenju. V pomoč so nam sodobne tehnologije, ki so učenju in 
izobraževanju odprle nove poti in močno olajšujejo pot do kakovostnega, uporabnega in 
trajnejšega znanja.  

Potem ko so strokovnjaki dolgo utemeljevali razvoj le na energiji, surovinah in 
delu, sedaj prisegajo na informacije, komunikacije in intelektualni kapital kot ključne 
konkurenčne prednosti sodobne družbe in ekonomije. Intelektualni kapital je 
pomembnejši od finančnega, zaposleni pa povečujejo vrednost organizacije in družbe. 
»Vzorci življenja, učenja in dela se hitro spreminjajo. To ne pomeni samo tega, da se 
morajo posamezniki prilagajati, temveč se morajo spremeniti tudi utečeni načini 
opravljanja stvari.« (EC 2000, 3) 

Spreminjajoči se vzorci moči v svetovni skupnosti niso zaobšli Slovenije. 
Zavedanje, da sta znanje in človeški kapital ključna potenciala družbe, ni več le prazna 
floskula. Globalizacijskim procesom bo družba kos le s permanentnim ustvarjanjem, 
prenosom in uporabljanjem znanja. Državo silijo v ukrepanje tudi negativni trendi na 
trgu delovne sile in v zaposlovanju. »Ker je naraščanje delovne sile eden od virov 
gospodarske rasti, lahko upočasnitev in krčenje njene rasti prispeva k manjšemu DBP.« 
(Vodopivec in Dolenc 2009, 108) Konkurenčnost delovne sile, reforme na trgu dela v 
smislu fleksibilnosti trga, obenem pa tudi socialne varnosti, so postale redna tema 
razprav že pred letom 2008, zdaj pa tem bolj, ko je po letih konjunkture nastopila 
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ohladitev gospodarske rasti in globalna kriza, katere posledic še ni mogoče v celoti 
napovedati. S tega vidika je čas izdelave te naloge neugoden – kriza se še ni pokazala v 
vseh svojih razsežnostih in napovedi se stalno sproti popravljajo.  

Z upadanjem deleža mladih in večanjem deleža starejših delavcev se spreminja tudi 
kakovost človeških virov, »… zato se zdi, da bo mogoče človeške vire povečevati 
predvsem kvalitativno v smislu večanja sposobnosti, znanja, kompetentnosti 
zaposlenih« (Svetlik 2004, 7). Pomen človeških virov za konkurenčnost podjetij in 
gospodarstva poudarjajo tudi številni drugi avtorji (Drucker 2001, Senge 2001, Ballot 
2003, Ule 2004, Dimovski idr. 2005, Pavlin 2007, Bryan in Joyce 2007, Allen idr. 2008, 
Kramberger 2008, Vodopivec in Dolenc 2009). Zahteve globalnega trga lahko 
dohajamo le s stalnim izpopolnjevanjem in vseživljenjskim učenjem. Vsebine tako 
šolskih programov kot katalogov standardov znanj v certifikatnem sistemu morajo biti 
prilagojene sodobnim potrebam in dinamičnemu poslovnemu okolju. »Družbeni razvoj 
je že danes, v prihodnosti pa bo še bolj odvisen od tega, kako močno bo državi uspelo 
izkoristiti in uporabiti znanje, inovativnost in ustvarjalno moč svojih prebivalcev.« (Ule 
2004, 256) 

V prihodnosti se obeta tudi podaljševanje povprečne delovne dobe, zato bo moral 
posameznik nenehno izpopolnjevati svoja znanja in spretnosti. Vse preveč je takih, ki 
jim ne uspe vstopiti ali ostati na trgu dela, ker niso primerno oz. dovolj usposobljeni ali 
pa ne napredujejo. V sodobnih gospodarstvih, ki temeljijo na storitvah in znanju, je 
nujna drugačna usposobljenost kot v tradicionalnih industrijah. Eden od ključnih 
ukrepov na področju izobraževanja in usposabljanja prebivalstva je zato tudi 
intenzivnejši razvoj sistema certificiranja NPK, pospeševanje prehajanja iz dela v 
izobraževanje in nazaj ter upoštevanje priznanih kompetenc iz neformalnega učenja v 
modularnih zasnovah šolskih programov. To bo izboljševalo kvalifikacijsko strukturo 
prebivalstva, pa tudi zmanjšalo pritiske na obseg javnih izdatkov za izobraževanje. 

Pri tem pa imata ključno vlogo prav vseživljenjsko učenje in javno uveljavljanje 
neformalno in izkustveno pridobljenih znanj. Vseživljenjsko učenje pospešuje 
ustvarjalnost in inovativnost in omogoča posamezniku bolj polno vključevanje v 
gospodarske in družbene aktivnosti. 

V izobraževanju in učenju se torej postavlja nova paradigma, ki vključuje vse 
oblike učenja, formalno, neformalno in izkustveno ali učenje, ki izvira iz življenjskih 
situacij. Vsaj na načelni ravni jo je sprejela tudi Slovenija. Naloga namenja pozornost 
neformalnemu in izkustvenemu učenju kot doslej prezrti in zanemarjeni obliki 
pridobivanja znanj in spretnosti posameznika, ki ju družba ni znala (hotela) priznati in 
izkoristiti, njuni validaciji in verifikaciji. Z uveljavljanjem sistema certificiranja tako 
pridobljenih kompetenc pa se postavlja vprašanje, ali novi sistem učinkuje in ali dosega 
cilje, zastavljene ob njegovi uvedbi. S to nalogo poskušamo najti odgovore na ta 
vprašanja in prispevati k reševanju njegovih anomalij.  
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1.2 Namen, cilji, temeljna teza in hipoteze raziskave  

Namen 

Odločili smo se, da raziščemo vlogo in pomen certificiranja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (NPK) pri priznavanju in verificiranju znanj (zlasti neformalnih, implicitnih 
ali tacitnih) oziroma kompetenc kot možnem dejavniku izboljšanja kvalifikacijske 
strukture, poklicne mobilnosti in zaposljivosti delojemalcev. Prikazati želimo presek 
stanja na področju razvoja certifikatnega sistema v RS, ugotoviti njegove strukturne 
značilnosti, odzivnost delodajalcev in delojemalcev ter strukturne značilnosti imetnikov 
certifikatov. V zvezi s tem bomo analizirali uvajanje sistema certificiranja NPK v RS. 
Sistem želimo predstaviti kot možen učinkovit način večanja kompetitivnosti delovne 
sile na nacionalnem in globalnem trgu dela. Priznavanje neformalnih znanj in spretnosti 
lahko dobi svojo uporabno vrednost predvsem na trgu dela. Osnova za to pa je zaupanje 
ključnih deležnikov v sistem.  

Namen raziskave izhaja iz zaznanega problema. Problem predstavlja razmeroma 
skromen nabor certificiranih NPK in počasen razvoj na področju vlaganja pobud za 
nove NPK, to je kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti na področju 
izvajanja postopkov ter podeljevanja certifikatov. Nadalje je dejansko povpraševanje, 
tako delodajalcev kot potencialnih kandidatov po certifikatih, razmeroma majhno. Obe 
ciljni skupini zelo slabo poznata možnosti, ki jim jih ponuja sistem certificiranja NPK. 

Cilji  

Identificirati želimo dejavnike uspešnosti uvajanja sistema certificiranja NPK, in 
sicer: 

− Ugotoviti, kolikšno je poznavanje sistema certificiranja NPK med ključnimi 
deležniki kot so delodajalci in potencialni kandidati za certifikate, s 
kvantitativno analizo anketnih podatkov. 

− Ugotoviti mnenje ključnih deležnikov (delodajalcev/izvajalcev postopkov/ 
potencialnih vlagateljev pobud za kataloge standardov strokovnih znanj in 
spretnosti ter imetnikov certifikatov/kandidatov) o pomenu in učinkovitosti 
sistema certificiranja NPK, s kvantitativno analizo anketnih podatkov.  

− Identificirati slabosti, prednosti, izzive in grožnje sistemu certificiranja NPK v 
RS s kvantitativno empirično analizo na izbranem vzorcu in z analizo primera 
razvoja nove NPK v GT. 

− Podati predloge izboljšav v smislu optimizacije sistema in delitve vlog na 
področju spodbujanja, promoviranja sistema certificiranja, iniciranja postopkov 
ter izvajanja preverjanj in potrjevanj NPK. 

Temeljna teza 

Uspešnost uvajanja certifikatnega sistema (CS) sloni na zaupanju vseh deležnikov 
(zlasti pa delodajalcev) v sistem, kooperativnosti socialnih partnerjev, dobri promociji 
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ter enostavnih in nebirokratskih postopkih. Delojemalcem omogočajo certificirane 
kompetence večjo zaposljivost, mobilnost in karierno napredovanje oziroma neposredno 
vplivajo na njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

Temeljna teza bo testirana s pomočjo treh hipotez: 
Hipoteza 1: Uspešnost uvajanja CS je pozitivno povezana s kooperativnostjo 

socialnih partnerjev in z ustrezno institucionalno in organizacijsko-upravno ureditvijo 
celotnega sistema certificiranja NPK. 

Ovire certifikatnemu sistemu se začnejo že na državni ravni. Prisotno je veliko 
nezaupanje do kakovosti neformalno in priložnostno pridobljenih in verificiranih znanj 
in spretnosti. Tisti delodajalci, ki so s CS seznanjeni, neenakovredno obravnavajo 
kandidate s certifikati v primerjavi s kandidati s spričevali oz. diplomami.   

Hipoteza 2: Uspešnost vzpostavitve sistema certificiranja NPK je pozitivno 
povezana s promoviranjem transparentnega in enostavnega CS po nizkih transakcijskih 
stroških in z nebirokratskimi postopki. 

Prepoznavnost certifikatov v našem okolju je skromna. Sistem je premalo poznan 
potencialnim udeležencem (možnim vlagateljem pobud za NPK, izvajalcem postopkov, 
delodajalcem in potencialnim kandidatom). Promocijskih aktivnosti za sistem 
certificiranja NPK v javnosti ni zaznati. (Pre)veliko število vključenih akterjev v 
postopkih od sprejemanja pobud do sprejetja katalogov standardov in preverjanj ter 
potrjevanj predstavlja oviro sistemu zaradi nepovezanosti, različnih interesov in 
birokratskih prvin delovanja. Ni organizirane povezovalne vloge oz. organa, ki bi 
potencialne pobudnike NPK in potencialne kandidate informiral, spodbujal, usmerjal in 
jim svetoval. Ker sistem ni financiran s strani države, potencialni predlagatelji 
katalogov standardov in izvajalci postopkov niso stimulirani za vključevanje v sistem 
oziroma izvajajo aktivnosti z izgubo. Zato nekateri izvajalci preverjanj in potrjevanj 
NPK iščejo rešitev v (plačljivih) programih usposabljanj, kar pa lahko vodi v izrabo CS.  

Hipoteza 3: Certificirane kompetence večajo posamezniku možnosti za 
zaposljivost, mobilnost in karierno napredovanje ter s tem zagotavljajo konkurenčno 
prednost na trgu dela. 

Kandidati za zaposlitev s certifikatno listino so dobrodošli predvsem, ko gre za 
področja, kjer ni ustreznih programov izobraževanja in kjer to določa zakonska podlaga. 
Veliko kandidatov usmerja v certifikatni sistem Zavod za zaposlovanje. Možnosti za 
priznavanje znanja in kompetenc, pridobljenih zunaj formalnih oblik učenja, skozi 
sistem certificiranja, so limitirane na določene poklicne standarde. 

Teze in hipoteze so nastale na podlagi: 

− pregledane obstoječe relevantne literature in drugih virov; 
− raziskovalnega dela avtorice na projektu v okviru ciljno raziskovalnega 

programa (CRP): Konkurenčnost Slovenije 2006–2013, Konkurenčnost 
turizma – upravljanje človeških virov v turistični gospodarski panogi in 
postavitev sodobnega modela upravljanja s človeškimi viri), razpis ARRS 
(Agencije RS za raziskovanje) in MG (Ministrstva za gospodarstvo); projekt je 
v teku; 
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− sodelovanja v projektu MUNUS, namenjenem posodabljanju in razvijanju 
programov strokovnega in poklicnega izobraževanja (programi za potrebe 
regionalnega gospodarstva); 

− izkušenj avtorice iz sodelovanja v procesih dajanja pobud za NPK, priprave 
poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti; 

− izkušenj avtorice v postopkih certificiranja (pridobljena licenca za člana 
komisije in izpit za svetovalca); 

− sodelovanj na posvetih Državnega izpitnega centra (RIC) za izvajalce, 
svetovalce in člane komisij za preverjanja in potrjevanja NPK; 

− stikov oz. pogovorov z domačimi in tujimi eksperti, med drugim na osnovi 
študijskega obiska na Nizozemskem iz razpisa CEDEFOP – Evropskega centra 
za razvoj poklicnega usposabljanja.  

Struktura naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del 
naloge obsega štiri poglavja. Temelji na deskriptivno analitični metodi in metodi 
povzemanja. Kontekstualni okvir nalogi predstavljata teorija vseživljenjskega učenja in 
konkurenčnosti delovne sile. Začnemo s poglobljenim prikazom teorije vseživljenjskega 
učenja, njegove vloge in položaja ter perspektiv z vidika usmeritev EU. Prikažemo 
oblike vseživljenjskega učenja in izobraževanja, pomen implicitnega oz. tacitnega 
znanja in se ustavimo tudi ob kompetencah, ki so odraz pridobljenih znanj, spretnosti, 
veščin in zmožnosti posameznika. Znanje obravnavamo predvsem kot sredstvo za 
ustvarjanje konkurenčnih prednosti, zato se v tretjem poglavju poglobimo v tematiko 
konkurenčnosti, prilagodljivosti in zaposljivosti delovne sile ter v reforme na trgu dela, 
zlasti ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki spodbujajo uvajanje CS.  

V četrtem poglavju predstavimo sistem certificiranja poklicnih kvalifikacij, njegovo 
sistemsko ureditev pri nas in potek uvajanja. Predstavitev sistema dopolnjujemo z 
dokumenti in aktivnostmi EU ter dosežki drugih članic EU.  

V nalogi je uporabljena strokovna in znanstvena literatura domačega in tujega 
porekla. Prav tako so uporabljeni različni viri podatkov, zakonodaja, poročila, 
komentarji, objave državnih in institucij EU. Del informacij je tudi internetnega izvora.  

V sklopu predstavitve sistema certificiranja v RS nato preidemo v empirični del 
magistrske naloge, kjer najprej izvedemo statistično analizo obstoječih podatkov o 
rezultatih delovanja CS iz sekundarnih virov (baze NRP – Nacionalnega 
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in baz CPI – Centra RS za poklicno 
izobraževanje ter RIC – Državnega izpitnega centra). V ilustracijo modela certificiranja 
izdelamo še analizo primera razvoja poklicnega standarda in kataloga standardov 
strokovnih znanj in spretnosti za eno od NPK v GT: od pobude, priprave poklicnega 
standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti – kot podlag za 
izvajanje postopkov svetovanj ter postopkov preverjanj in potrjevanj NPK, pa tudi 
programov usposabljanj.  

Kvantitativni del analize v petem poglavju temelji na izvedbi ankete, statistični 
obdelavi podatkov, korelacijski analizi in faktorski analizi, na katerih so preverjene 
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zastavljene hipoteze, ki ugotavljajo dejavnike uspešnosti sistema certificiranja NPK. 
Anketni vprašalniki so bili poslani na naslove deležnikov s strokovnega področja GT 
(gostinstvo in turizem). Izvedbi ankete je sledila kontrola podatkov in vnos podatkov v 
program SPSS. Izvedli smo korelacijsko analizo in multivariatno faktorsko analizo. Po 
opravljeni kvantitativni analizi testiranja hipotez smo prikazali rezultate in njihove 
implikacije na ravni posameznih deležnikov v sistemu. Poglavje zaokrožimo s celovito 
analizo prednosti, slabosti, možnosti in nevarnosti sistemu certificiranja. Konsistentnost 
posameznih postavk oz. ugotovitev utemeljujemo z rezultati lastno izdelane raziskave, 
analize primera uvajanja nove NPK v GT in rezultati drugih raziskav. V zaključku sledi 
sintezni predlog izboljšav certifikatnega sistema in nakazane možnosti za prihodnje 
raziskave.  

Prispevek k znanosti in stroki 

Magistrska naloga je znanstveno – raziskovalnega značaja, saj temelji tako na 
lastno zbranih podatkih kot predvsem na lastno izvedeni anketi in njeni empirični 
analizi. S pomočjo tako zbranih podatkov se testirajo hipoteze. Korelacijska in faktorska 
analiza, s katerimi se testirajo hipoteze, sta izvirni raziskavi na področju certificiranja 
neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc. Pri izvedbi sklepov in implikacij 
smo upoštevali rezultate lastno izvedene raziskave in tudi empirična spoznanja stroke 
pri uvedbi sistema certificiranja NPK. Prispevek k znanosti in stroki je v razvoju 
instrumenta za identifikacijo dejavnikov uspešnosti razvoja CS in njegovi aplikaciji na 
specifičnem področju, to je gostinstvu in turizmu. Dosedanje (sicer maloštevilne) 
raziskave na področju CS so zaobšle mnenje s trga dela, mi pa menimo, da so ključni 
deležnik sistema certificiranja predvsem delodajalci in delojemalci, tako z vidika 
sodelovanja pri vzpostavljanju sistema, z vidika upoštevanja certifikatov ob 
zaposlovanju in napredovanju delavcev ter z vidika evalvatorjev sistema. 
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2 KONCEPT VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (VŽU)  

Čeprav je v naši družbi prisotno že desetletja, je vseživljenjsko učenje (VŽU) 
stopilo v ospredje z Lizbonskim vrhom 2000, ki je še isto leto sprožil tudi sprejem 
Memoranduma o vseživljenjskem učenju (EC 2000) in nato s pobudo Evropske 
komisije v sklopu uresničevanja programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 (EC 
2002). S Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc idr. 2007) in z 
operacionalizacijo ciljev strategije pa se ustvarjajo razmere za njegovo polno sistemsko 
uveljavitev in priznanje tudi pri nas.  

Kontinuum učenja skozi vse življenje je nadgradnja koncepta izobraževanja iz 
preteklosti, ki postavlja v ospredje nujnost prilagajanja novim potrebam družbe in 
gospodarstva. Tako Evropa kot Slovenija sta se prisiljeni soočati s številnimi izzivi (EC 
2007):  

- zaradi neugodnih demografskih trendov se veča primanjkljaj delovne sile, 
- visoko število osipnikov (6 milijonov leta 2005), 
- problem revščine in socialne izključenosti marginalnih skupin, 
- potreba po vključevanju priseljencev v družbo in na trg dela, 
- premajhno je sodelovanje starejših v izobraževanju odraslih. 

Odgovor na te izzive pa je tudi potreba po večjih vlaganjih v VŽU. Evropska 
komisija in njene članice so opredelile VŽU kot: »... vse namerne učne aktivnosti skozi 
celotno posameznikovo življenje, ki so namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in 
kompetenc v okviru osebnega, državljanskega, socialnega in poklicnega razvoja« (EC 
2006). Longworth in Davies (v Jelenc idr. 2007) pravita, da je to razvoj človekovih 
zmožnosti z nenehnim podpiranjem, ki spodbuja posameznike in jim daje moč, da si 
pridobijo znanje, vrednote, spretnosti in razumevanje, ki jih bodo potrebovali vse 
življenje in jih uporabljali z zaupanjem, ustvarjalnostjo in veseljem v vseh vlogah, 
okoliščinah in okoljih. Dohmen (1996 20) pa meni, da je to: »… generični pojem, ki 
označuje celoten proces kultivacije človekovega življenja. Obsega vse oblike razvijanja 
človekovih spretnosti in stališč na vseživljenjski podlagi, pojavlja se lahko v 
institucionaliziranih razmerah ali kot naravna sestavina življenja.« 

VŽU se še vedno pogosto enači z izobraževanjem odraslih in Jarvis (1988) 
priznava, da je prav izobraževanje odraslih spodbudilo razvoj koncepta vseživljenjskega 
izobraževanja. 

UNESCO kot prvi promotor vseživljenjskega učenja je poudarjal predvsem 
raznolikost vseh oblik izobraževanja od otroštva do pozne starosti; gre za t. i. štiri 
Delorsove stebre: »učiti se, da bi vedeli«, »učiti se, da bi znali delati«, »učiti se, da bi 
znali živeti v skupnosti« in »učiti se biti« (Delors 1996). In medtem ko Unescova 
definicija izpostavlja termin vseživljenjsko izobraževanje (še prej pa permanentno 
izobraževanje), pa novejše definicije poudarjajo termin učenje in torej zajemajo v 
definicijo povezavo formalnega izobraževanja mladih in formalnega izobraževanja 
odraslih, pa tudi vse oblike neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja oz. 
različnih oblik učenja iz neposrednega okolja.  

Vseživljenjsko učenje ima dve razsežnosti: ena je razsežnost trajanja oz. njegova 
kontinuiteta: od najzgodnejših let do pozne starosti (lifelong), druga razsežnost 
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(lifewide) pa pomeni, da se na vsaki stopnji izobrazbe in znanja lahko znanje še naprej 
širi. To daje enako veljavo začetnemu in nadaljevalnemu izobraževanju: v začetnemu je 
več formalnega, v nadaljevalnemu več neformalnega in priložnostnega učenja. Učimo 
se v šolah, družinah, na delovnih mestih in v različnih okoliščinah vsakdanjega 
življenja. 

A zdi se, da je tema VŽU še vedno prisotna predvsem na retorični ravni. Pomisleki, 
da je vseživljenjsko učenje še vedno le popularna ali trendovska tema, občasno pa tudi 
zelo priročna, kadar iščemo odgovor na probleme slabo izobražene delovne sile in 
rešitve za brezposelnost in slabšo blaginjo naroda, se zdijo upravičeni Jelencu (2006, 
26), soavtorju Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki trdi, da je VŽU še vedno 
bolj v fazi promoviranja kot pa sistemskega urejanja in vpeljevanja in da: »... imamo 
zadnjih deset let že kar hipertrofijo pobud, načrtov, programov, deklaracij, resolucij in 
podobnih promocijskih in akcijskih prizadevanj. Večidel obstajajo bodisi na papirju (kot 
gore gradiv z množico priporočil in sklepov), bodisi izzvenevajo na številnih sestankih 
in konferencah, bodisi se manifestirajo v promocijskih akcijah.« Tudi Muršak (2006) 
meni, da se tema VŽU vključuje že kot nekakšna stalnica v vse poglavitne programske 
in strateške dokumente. 

Nekateri avtorji, zlasti s področja humanistike (Jelenc Krašovec in Kump 2005, 
Kodelja 2005) se pritožujejo, da je postalo izobraževanje preveč podrejeno zahtevam 
trga (poudarjajo zlasti komercializacijo v visokem šolstvu), drugi cilji pa so temu 
podrejeni (osebnostna rast, kakovost življenja, družbena integracija ipd.) in da je VŽU 
iz prvotnih, pod okriljem UNESCA razvitih humanističnih tradicij, zapadlo v povsem 
ekonomistične strukture, ki jih poosebljata EU in OECD. Hager (2004) celo odkriva, da 
se ima koncept VŽU za svojo vrnitev po letu 1990 zahvaliti dejstvu, da se lepo prilega 
neo-liberalnim ekonomskimi agendam OECD. Res je že Memorandum o 
vseživljenjskem izobraževanju (EC 2000) postavil VŽU v kontekst zaposlitvene 
politike, ki naj bi pripomogla k udejanjanju ciljev Lizbonske strategije, skratka, postati 
najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Vsak 
koncept je pač odraz časa, v katerem nastaja. Ne glede na vsa filozofska, ideološka, 
razvojna in druga vprašanja, pa Jelenc (2006) poudarja, da sta oba koncepta VŽU padla 
na trda tla ob iskanju konkretnih sistemskih rešitev za udejanjanje zastavljenih ciljev 
(zakonodaja, upravljanje, financiranje, razvoj omrežja izvajalcev in programov ter 
infrastruktura), kajti koncept VŽU zahteva korenito spremembo celotnega sistema in 
politike izobraževanja. Avtor še dodaja, da tovrstne težave niso le slovenska posebnost, 
ampak značilnost mnogih razvitih držav. 

2.1 Družba znanja 

Zaradi naraščanja količine in pomena znanja in informacij označujemo sodobno 
družbo tudi kot »družbo znanja«. V vseh fazah razvoja družbe, tako industrijski, 
storitveni kot informacijski, je bilo znanje pomemben indikator in vse so temeljile na 
prenosu oz. izobraževanju in uporabi znanja. Ustvarjanje znanja (razvoj, inovacije) pa je 
stopilo v ospredje na najvišji stopnji razvoja družbe in Drucker (2001) trdi, da je v 
pogojih globalne ekonomije znanje (inovacija) pomemben, če že ne edini ekonomski 
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vir, zato je treba procese njegovega ustvarjanja in pridobivanja, prenašanja, uporabljanja 
in izkoriščanja učinkovito upravljati. 

Sintagma »družba znanja« ali pa »učeča se družba« pomeni družbo, ki se nenehno 
uči, družbo, kjer znanje pomeni glavno vrednoto, cilj in sredstvo hkrati. Za učečo se 
družbo so po Svetliku in Pavlinu (2004, 202) značilne naslednje sestavine: 

- razvoj človeških virov oziroma investicij v človeški kapital, 
- sistem inovacij, 
- informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma informacijska infrastruktura  
- stabilno in učinkovito poslovno okolje s spodbujanjem podjetništva. 

Ob tem se takoj zastavlja vprašanje, kdaj sploh družba doseže to stopnjo? Pavlin 
(2007) trdi, da je pojavne oblike znanja mogoče proučevati le posredno in ena od 
možnosti je uporaba makro indikatorjev. Po OECD (2001) in APEC (2000), sta 
indikatorja prehoda v družbo znanja odstotek DBP, ki ga ustvarjajo t. i. z znanjem 
intenzivne dejavnosti (knowledge intensive sectors) in delež delavcev znanja v delovni 
sili (knowledge workers). V najbolj razvitih državah je prvi delež že 40 %, delež 
delavcev znanja pa preko 30 %. Med take dejavnosti uvrščajo proizvodnjo visoke in 
srednje visoke tehnologije (high-tech in medium-high-tech), družbene in osebne 
storitve, finančne in poslovne storitve. Na ravni poklicev pa so delavci znanja 
managerji, visoki državni uradniki, profesionalci in pomočniki profesionalcev. 

V tabeli 2.1 prikazujemo nabor oz. model 21 indikatorjev družbe/gospodarstva 
znanja, ki sta ga izdelala Pavlin in Svetlik (2005, 725). Model temelji na indikatorjih 
OECD, Eurostata, Svetovne banke, UNESCA, APEC, UMAR in drugih uglednih 
institucij.  

Tabela 2.1 Sintezni predlog indikatorjev družbe/gospodarstva znanja 

Področja indikatorskega merjenja in proces v 
ciklusu znanja 

Opis indikatorja 

Poslovno okolje 

Po znanju intenzivne industrije Dodana vrednost kot % BDP 

Izvoz storitev … kot % BDP 

Izvoz visoke tehnologije … kot % BDP 

Neposredne tuje investicije Priliv v državo kot % BDP 

Konkurenčna politika  

Odprtost  

Informacijske in komunikacijske tehnologije 

Število mobilnih telefonov na 1000 prebivalcev Število mobilnih telefonov v uporabi na 1000 preb. 

Število stacionarnih priključkov na 1000 preb. Št. stacionarnih priključkov v uporabi na 1000 preb. 

Računalniki na prebivalca Število računalnikov na 1000 preb. 

Priključki na internet Število priključkov na 10.000 preb. 

Varni strežniki Število varnih strežnikov na mio prebivalcev 

Izdatki za IKT Izdatki gospodinjstev, poslovnih subjektov in države 
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Tabela 2.1 – nadaljevanje 

Inovacijski sistem 

Znanstveniki in inženirji na mio prebivalcev  

Raziskovalci na mio preb. Raziskovalci v naravoslovju in tehniki na mio preb 

Bruto domači izdatki za RR kot % v BDP 

Število registriranih patentov Število patentov na mio preb 

Sodelovanje med podjetji  

Sodelovanje med podjetji in univerzo  

Razvoj človeških virov 

Vpis v sekundarno izobraževanje Število vpisanih v odnosu do števila »ustrezno 
starega« prebivalstva za vpis 

Diplomanti v naravoslovju Število novih diplomantov v naravoslovju in tehničnih 
vedah na določeno leto 

Delavci znanja (knowledge workers) … kot % delovne sile 

Število migracij usposobljene delovne sile Število emigrantov in imigrantov usposobljene 
delovne sile 

Indeks razvitosti človeških virov Pričakovana življenjska doba, izobrazbeni dosežki, 
vpis v primarno, sekundarno in terciarno 
izobraževanje ter življenjski standard 

Vir: Pavlin in Svetlik 2005. 

Nabor indikatorjev se bo v prihodnosti še dopolnjeval, tako kot se spreminja vloga 
in pojavnost znanja v družbi, v razmerah hitro spreminjajoče informacijske tehnologije, 
novih spoznanj znanosti in novih pristopov k izobraževanju.  

2.2 Vseživljenjsko učenje in cilji Lizbonske strategije 

Lizbonska strategija (Kok 2004) pomeni prilagajanje razvitih evropskih 
gospodarstev spremenjenim globalnim izzivom. Za globalno konkurenčnost je 
predvsem potrebna povečana produktivnost. Dolgoročna rast gradi na znanju, 
izobraževanju, znanosti, raziskavah, inovacijah. Pri tem Evropa zaostaja za ZDA in 
Japonsko, Slovenija pa še bolj (po sredstvih za RR, deležu raziskovalcev v delovni sili, 
številu patentov). Za oba prostora pa je značilen t. i. »evropski paradoks«: na eni strani 
kakovostna raziskovalna dejavnost, na drugi pa premajhna uporaba znanja v 
gospodarske namene.  

Ni naključje, da je bil po sprejetju Lizbonske deklaracije še isto leto sprejet tudi 
Memorandum o vseživljenjskem učenju (EC 2000). Kot navaja, se je VŽU v 90-tih letih 
vrnilo na dnevne rede politikov zaradi zaskrbljenosti za izboljšanje zaposljivosti in 
prilagodljivosti državljanov ob soočanju z visokimi stopnjami strukturne brezposelnosti, 
ki je najhuje prizadela tiste, ki so najmanj usposobljeni. Evropa je družba, ki se stara in 
z vstopi mladih na trg dela ni mogoče pokriti vseh potreb po najnovejšem znanju in 
spretnostih, zato mora izkoristiti vse obstoječe človeške potenciale. 

Ne le v EU, demografskim spremembam in trendom na trgu delovne sile posvečajo 
veliko pozornost tudi v ZDA. Kot poroča Lengnick-Hall (2007, 13), tudi tam staranje 
prebivalstva vodi v zmanjšanje ponudbe delovne sile, še zlasti zato, ker sovpada še z 
zmanjšanjem rodnosti: »Zdaj se upokojuje generacija baby boom, nadomestni bazen 
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delovne sile pa je manjši. Delodajalci se bodo soočali s signifikantnimi zahtevami po 
zapolnitvi prostih mest.« Proces učenja mora biti permanenten in inherenten del 
aktivnosti vsake družbe. Brez vlaganj v človeške resurse ni možno izkoristiti vseh 
potencialov družbe. Lizbonska strategija nalaga državam izboljšavo kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, olajšan dostop do izobraževanja 
in odpiranje sistemov izobraževanja v širše okolje. Kompetence, pridobljena znanja, 
spretnosti in kvalifikacije posameznika morajo biti povsod razumljive, prenosljive in 
pregledne, zato pa je treba razviti ustrezne nacionalne sisteme. 

»Poudarek na doseganju izobrazbene ravni razvitih držav se zdi izjemno 
pomemben, saj je izobrazbena raven še vedno dokaj reprezentativen kazalec razvoja 
človeških virov na nacionalni ravni. Zaostajanje na tem področju neposredno vpliva na 
konkurenčnost gospodarstva, saj to ni sposobno sprejemati najnovejših tehnologij. Če 
pa te tehnologije dobi, jih manj produktivno izkorišča in lahko manj prispeva k 
njihovemu izpopolnjevanju.« Svetlik in Ilič (2004, 3) V sliki 2.1 prikazujemo, kakšen je 
položaj Slovenije glede na delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v državah EU. 

Slika 2.1 Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, Slovenija in EU 2008 (drugo 
četrtletje), v % 

 
Vir: Eurostat v UMAR 2009. 

Ekonometrične analize dejavnikov rasti gospodarstva zelo poudarjajo pomen deleža 
prebivalstva s terciarno izobrazbo in ta je v RS 21,9 %, to je pod povprečjem EU27 
(24,1 %), najvišji delež pa ima Finska (35,6 %). Ker je izobrazba zelo pomemben 
dejavnik zaposljivosti posameznika, se strokovnjaki med drugim ubadajo tudi z 
vprašanjem, zakaj je velik del prebivalcev RS v starosti 15–64 let predolgo vključen v 
začetno izobraževanje in kako spodbuditi odrasle k izobraževanju. Tudi Drucker (2001, 
98) poudarja potrebo po izobraževanju: »Nova družba bo družba izobraženih. Znanje bo 
njen ključni vir in izobraženci bodo prevladujoči del delovne sile. Družba prihodnosti 
ne bo poznala meja, saj znanje potuje lažje kot denar. Omogočala bo hitrejšo mobilnost 
navzgor za vse s pridobljeno izobrazbo. Znanje kot temeljno 'proizvodno sredstvo' bo 
lažje pridobiti kot kdajkoli.« 



Koncept vseživljenjskega učenja (VŽU) 

12 

V Strategiji razvoja Slovenije, ki predstavlja našo nacionalno Lizbonsko strategijo, 
je eden od ciljev tudi učinkovito ustvarjanja znanja, njegov dvosmeren pretok in 
uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, kot prioriteta pa 
izboljšanje kakovosti terciarnega izobraževanja, vzpodbujanje in večja učinkovitost in 
obseg vlaganj v raziskave in razvoj (Šušteršič idr. 2005). 

Slovenija je visoko nad povprečjem EU27 (tabela 2.2) po vključenosti odraslih v 
vseživljenjsko učenje – ciljno 12,5 % (do leta 2010) vključenost odraslih v VŽU je 
dosegla že leta 2003, vendar ta že od leta 2004 upada (tabela 2.3) Problematična je 
struktura: v VŽU je vključenih premalo starejših, kar je v tesni povezavi z visoko 
stopnjo brezposelnosti med starejšimi, po tem kazalniku pa je Slovenija uvrščena na dno 
lestvice držav EU. Tudi UMAR v Poročilu o razvoju (2009), s katerim se spremlja 
uresničevanje Strategije razvoja Slovenije, ugotavlja, da se s starostjo močno zmanjšuje 
vključenost prebivalstva v vseživljenjsko izobraževanje, prav tako je skromna 
vključenost manj izobraženih.  

Tabela 2.2 Doseganje ciljev lizbonske strategije v EU in RS (VŽU) 

 Cilj  EU 2007 RS 2007 
Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje 12,5 % 9,7 %  14,8 % 

Vir: Služba vlade RS za razvoj 2008. 

Tabela 2.3 Vključenost prebivalstva RS v starosti 25–64 let v vseživljenjsko 
učenje ¹ (v %) 

 2001 2002 2003² 2004 2005 2006 2007 2008 (drugo četrtletje) 
Skupaj  7,6 9,1 15,1 17,9 17,8 15,0  14,8 15,9 

op.: ¹ gre za % prebivalstva, starega od 25–64 let, ki je sodeloval v izobraževanju in usposabljanju v 
štirih tednih pred anketo. ² leta 2003 je prišlo do spremembe metodologije izračunavanja kazalnika 

Viri: SURS 2009; Eurostat 2008. 

Slovenija ima v primerjavi s povprečjem v EU izrazito več ljudi brez poklicne 
izobrazbe in izrazito manj ljudi s terciarno izobrazbo, še posebej podiplomsko. Segment 
poklicno neusposobljenih se pravzaprav stalno obnavlja, ker se vsako leto v šolah osuje 
razmeroma velik del populacije, kar povečuje nevarnost socialne izključenosti. »Ocena 
osipa se giblje med 8 in 10 % za osnovno šolo in med 10 in 13 % za srednjo šolo.« 
(Ivančič idr. 2007, 9) Vključenost mladih v sekundarno in terciarno izobraževanje se 
sicer povečuje, vendar zelo počasi vpliva na izboljševanje slabe izobrazbene strukture 
prebivalstva. 

Slovenija se je lotila reform izobraževanja celovito: s prenovo poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, prenovo višje- in visokošolskega izobraževanja, s pripravo 
strategije vseživljenjskega učenja, nacionalnega ogrodja kvalifikacij, prizadeva si za 
oblikovanje partnerstev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
izboljšanje njegovega ugleda idr. Med prednostnimi nalogami pa je tudi razvijanje 
sistemov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja, zlasti certifikatnega 
sistema. 
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2.3 Vseživljenjsko učenje, mobilnost in zaposljivost 

Zaposljivost pomeni zmožnost posameznika, da si zagotovi zaposlitev in da jo 
obdrži. Pogojena je s posameznikovim intelektualnim premoženjem, ki vključuje 
znanja, sposobnosti, veščine, osebnostne lastnosti in vedenje, zlasti fleksibilnost oz. 
pripravljenost menjati poklic, geografsko mobilnost, spremljanje razvojnih trendov in 
načrtovanje lastnega razvoja. Pojem mobilnost zaposlenih vsebuje zaposlitveno in 
geografsko mobilnost, torej pogostost menjave delovnega mesta in gibanje zaposlenih 
znotraj države in med državami. Na mobilnost gledamo kot na enega od načinov 
reševanja brezposelnosti, pogojena pa je z usposobljenostjo posameznika, znanjem in 
kompetencami, ki jih razvija skozi celoten življenjski ciklus. 

Za sodobne razmere je značilen drugačen pristop h karieri posameznika. Stabilni 
karierni vzorci so stvar preteklosti, zatrjujeta Thompson in Warhurst (1998, 3) in 
delavci vseh vrst bodo izbrani, nagrajevani in promovirani predvsem po kompetencah, 
vrednotah in individualnem prispevku, ne pa po dolgotrajnosti zaposlitve, formalni 
usposobljenosti oz. ustreznosti. Namesto vzpenjanja po lestvici znotraj ene organizacije, 
kjer so možnosti omejene, bodo delavci znanja tržili svoje sposobnosti s kroženjem med 
različnimi organizacijami in menjavali ne le delovna mesta, ampak tudi poklice. 

V današnji družbi se posebej poudarja tudi pomen aktivnega državljanstva, kar 
pomeni, da se je posameznik zmožen vključevati v družbeno in ekonomsko življenje, se 
pri tem učinkovito soočati s tveganji in udejanjati pripadnost družbi in možnosti 
odločanja v njej. Tako aktivno državljanstvo kot zaposljivost in mobilnost pa sta 
pogojena z vseživljenjskim učenjem. 

Že omenjeni veliki razkorak med retoriko in konkretno implementacijo VŽU se 
kaže tudi v odsotnosti konkretnih učinkov VŽU na zaposljivosti in mobilnosti 
posameznikov. Kljub negodovanju nekaterih strokovnjakov za VŽU (Jelenc in Kump 
2005, Muršak 2006), češ da se pomen učenja in znanja zožuje na kompetence, ki so 
potrebne za tekmovanje na trgu delovne sile, VŽU pa se izrablja predvsem za doseganje 
gospodarskih in političnih ciljev, pa ostaja dejstvo, da je prvotna, povsem humanistična 
naravnanost VŽU z današnjih perspektiv nerealna in rahlo naivna. Posameznik, ki na 
trgu dela ni kompetitiven, je ranljiv tudi na področju samozavesti, osebne integritete, 
socialnih stikov, varnosti in uveljavljanja v družbi. Le z nadgradnjo svojih kompetenc si 
lahko zagotovi boljše življenjske pogoje in ustrezno mesto v družbi. Po Knollu so 
študije v različnih državah in skozi več let pokazale, da je največ odraslih, ki se 
izobražujejo, motiviranih prav s pragmatičnimi poklicnimi cilji (Ivančič 1995a). Z 
odpiranjem poti do priznavanja obstoječih znanj in izkušenj se odpirajo poti do boljših 
in odgovornejših delovnih mest, s tem pa se spodbuja tudi vključevanje v VŽU 
(Mohorčič Špolar idr. 2001). 

Naj dodamo še Morganovo mnenje (1997), da ima vsaka organizacija določeno 
redundanco, tj. določen višek zmožnosti zaposlenih, ki pomeni možnosti za inovacije in 
razvoj. Razvojni potencial torej, ki prispeva k fleksibilnosti, ustvarjalnosti in 
prilagodljivosti sistema. Kajti vsak posameznik ima raznolike sposobnosti, ki so 
redundantne, skratka, neizkoriščene pri njegovih običajnih zadolžitvah. To so rezervna 
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znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je treba odkriti, motivirati in izkoristiti, to pa 
omogoča tudi sistem certificiranja NPK. 

2.4 Trije stebri vseživljenjskega učenja 

»Vseživljenjsko učenje je skupna formula, v okviru katere se lahko združijo vse 
vrste učenja in poučevanja.« (EC 2000, 4) Različne učne aktivnosti se delijo v tri 
temeljne kategorije: 

- formalno učenje (formal learning), 
- neformalno učenje (non-formal learning), 
- priložnostno ali izkustveno učenje (informal learning). 

Uveljavljanje vseživljenjskega učenja pomeni tudi spremembo paradigme 
izobraževanja v paradigmo učenja kot procesa, ki izvira iz notranjih potreb 
posameznika. To poudarja tudi Strategija vseživljenjskosti učenja Sloveniji: »Prvotna 
paradigma se opira na bolj formaliziran strukturiran proces dejavnosti izobraževanja in 
temelji na formalnih odnosih med učiteljem in učencem, na prenašanju informacij od 
učitelja na učenca, celoten proces pa slednjega vodi do spričevala. Sodobna paradigma 
stremi k širšim organiziranim možnostim učenja, označujejo jo prostovoljnost, veselje 
do učenja in preplet vsebin.« (Jelenc idr. 2007) 

Učenje je torej širši pojem od izobraževanja, ker poudarja različne načine za 
pridobivanje znanja in spretnosti, pa tudi navad, vrednot, interesov, značajskih potez 
posameznika, odnosa do sebe in drugih. Poteka lahko namerno, nenamerno ali 
naključno. Izobraževanje pa je načrtno in sistematično razvijanje človekovih 
potencialnih duševnih zmožnosti z njegovo lastno aktivnostjo in ob pomoči 
izobraževalnih sistemov; sprejemanje novih spoznanj, znanj, zakonitosti in odvisnosti 
med pojavi v naravi in družbi (Leksikon Cankarjeve založbe 2002). Glasser (1998, 236) 
pa dodaja: »Izobraževanje ni pridobivanje znanja, boljše ga definiramo kot uporabljanje 
znanja. Slovar definira znanje kot dejstvo ali zavest, da nekaj vemo … Vendar je samo 
vedenje nečesa kaj malo vredno. Vrednost dobi šele, ko uporabimo, kar smo se naučili, 
česar pa šole nikakor ne uspejo izpeljati.« 

Izobraževanje je začetno, ki poteka od vstopa v šolo pa do izstopa na katerikoli 
stopnji, ko posameznik izstopi iz izobraževanja in nadaljevalno, kjer gre za ponovno 
vključitev posameznika v izobraževanje po določeni prekinitvi. 

Ljudje so se učili v različnih oblikah že v preteklosti, le da se vseh možnih oblik 
niso tako zavedali oziroma jim niso pripisovali takega pomena kot danes. Ob potrebi po 
pridobivanju novih znanj in spretnosti zdaj bolj posegajo po učenju kot po 
izobraževanju, kar je močno olajšala tudi sodobna informacijsko komunikacijska 
tehnologija, tako s širšo dostopnostjo, kot tudi z različnimi možnimi oblikami učenja.  

2.4.1 Formalno izobraževanje 

Formalno učenje je učenje znotraj organiziranega konteksta (učenje v šolah, 
usposabljanje v podjetjih itd.) in vodi k formalnemu priznanju (diploma, potrdilo). Po 
Muršaku (2002) je formalno izobraževanje tisto, ki ga praviloma izvaja izobraževalna 
organizacija in ne poteka neodvisno (samostojno) ali na delu. Daje formalno, javno 
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veljavno izobrazbo – se pravi, da spremeni posameznikov izobrazbeni ali kvalifikacijski 
status – in daje javno veljavno diplomo, spričevalo ali certifikat. V formalnem 
izobraževanju je vloga učenca in učitelja določena in ena stran (učitelj) ima nalogo, da 
izobrazi drugo. EC (2006) pa v klasifikaciji učnih aktivnosti opredeljuje formalno 
izobraževanje kot namerno, institucionalizirano, sistematično, vnaprej načrtovano in 
organizirano izobraževalno aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični« sistem 
izobraževanja otrok in mladostnikov, se prične pri 5–7 letih in nadaljujejo do 20–25 let 
starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni programi z jasno opredeljenim 
ciljem in rezultat katerih je javno veljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti 
formalnega izobraževanja je značilno, da imajo praviloma določeno trajanje, 
hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in stopenj, jasno definirane 
vstopne pogoje in formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, 
fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi. Sem spada tudi dualno izobraževanje. 

Delitev na formalno in neformalno izobraževanje in učenje odreja predvsem 
namembnost učne dejavnosti in ne raven formaliziranosti izpeljave izobraževanja: 
strukturiranost programa, kvalifikacija učiteljev in ugotavljanje učinkov. Kot poudarjajo 
Jelenc idr. (2007), je za izpeljavo formalnega izobraževanja zato potrebna večja stopnja 
formaliziranosti, ki se določa z verifikacijo izvajalca in programa, ki zagotavlja, da 
poteka program v skladu z zahtevami in daje zahtevani učinek, izkazan s spričevalom 
oz. drugim izkazom za določeno stopnjo izobrazbe ali kvalifikacije. 

Formalno izobraževanje je že dolgo deležno kritik: da je rigidno, da ne sledi 
tehnološkim spremembam in potrebam gospodarstva, da daje preveč faktografskega 
znanja in da je znanje, ki ga daje, pogosto zastarelo … Te anomalije naj bi pomagalo 
izravnavati neformalno in priložnostno učenje. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da 
kljub temu, da se čas formalne izobrazbe daljša, pa ta zadostuje za krajši čas. Hitrejše, 
zahtevnejše in pogostejše tehnološke spremembe zahtevajo dodatno znanje, 
nadgrajevanje sposobnosti in dodatna usposabljanja. Po Pavlinu in Svetliku (2008, 24) 
to povzroča na trgu delovne sile očiten paradoks: »Medtem ko se zahteve za delo 
soočajo z eksponentnimi spremembami, ki ustvarjajo vedno bolj zahtevna delovna 
mesta, ima preskrba z delovno silo vse večje težave, da temu sledi.« Po tradicionalni 
poti je vse težje zadovoljevati zahteve delodajalcev, te luknje pa krpajo različne oblike 
neformalnega in izkustvenega učenja.  

2.4.2 Neformalno učenje  

Doslej je formalno učenje prevladovalo v političnem razmišljanju. Oblikovalo je 
načine, po katerih sta bila zagotovljena izobraževanje in usposabljanje, in obarvalo 
razumevanje ljudi o tem, kaj šteje kot učenje. Kontinuum vseživljenjskega učenja bolj 
izpostavlja neformalno in informalno (priložnostno) učenje. Neformalno učenje, po 
definiciji, ostaja izven šol, kolidžev, centrov za usposabljanje in univerz. Ponavadi se nanj 
ne gleda kot na 'resnično' učenje, pa tudi njegovi dosežki nimajo vrednosti na trgu dela. 
Neformalno učenje je torej resnično podcenjeno. (EC 2000, 9) 

Muršak (2002) opredeljuje neformalno učenje kot tisto, v katerem učenec in učitelj 
nista jasno določena in v katerem se učenec uči sam. Za razliko od formalnega, pa 
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neformalno učenje ne daje spričevala, certifikata ali diplome. Podobno trdijo Jelenc idr. 
(1991, 46): »Neformalno izobraževanje so izobraževalni programi, ki ne zahtevajo ali 
ne predpisujejo uradnega vpisa ali registracije učencev (po Unesco International 
Standard Classification of Education).« Memorandum o vseživljenjskem učenju (EC 
2000) navaja, da je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, v okviru aktivnosti civilne 
družbe, lahko pa se zagotavlja v organizacijah, ki so bile ustanovljene kot 
komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja (kot npr. ure glasbe, športa, 
privatne inštrukcije kot priprava na izpite). Jelenc idr. (2007) dodajajo, da se pri 
neformalnih oblikah bolj pogosto odločamo za termin učenje kot pri formalnih oblikah, 
kjer je prednostna uporaba termina izobraževanje. Izobraževanje je vedno namembno, 
učenje pa je lahko namembno ali nenamembno. Torej, brez učenja ni izobraževanja, 
obstaja pa učenje brez izobraževanja. 

Po Svetliku (2000a, 7) neformalno učenje pomeni znanje, spretnosti, know-how, 
veščine itd., pridobljene v manj formalnih okoljih (npr. pri interakciji, na delovnem 
mestu itd.), ki pa ne vodi nujno do formalnega certificiranja. 

V klasifikacijskem sistemu izobraževanja (EC 2006) pa definirajo neformalno 
izobraževanje kot vsako namerno, časovno opredeljeno izobraževalno aktivnost, ki ne 
ustreza povsem opredelitvi formalnega izobraževanja. Je institucionalizirano, vendar 
lahko poteka v ali izven izobraževalnih institucij, vključuje pa udeležence vseh starosti. 
Temeljni kriterij za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo, 
ali končanje izobraževalne aktivnosti vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče 
pozicionirati v Nacionalni okvir kvalifikacij.  

K razmahu neformalnega učenja v Sloveniji je prispevala tudi množica zasebnih 
izobraževalnih podjetij (pa tudi drugih izvajalcev), kar je nedvomno posledica dejstva, 
da formalni šolski sistem že dolgo ne dohaja zahtev trga, udeleženci pa zadovoljujejo 
potrebe po novem znanju in spretnostih skozi različne oblike neformalnega in 
aformalnega učenja. Zato nekateri pojmujejo neformalno izobraževanje kot alternativo 
šolskemu, formalnemu sistemu, drugi menijo, da gre pri neformalnem izobraževanju za 
dopolnjevalno vlogo oz. komplement formalnemu sistemu, du Bois-Reymondova 
(2004) pa celo trdi, da je neformalno učenje zdravilo za vse nezadostnosti formalnega 
izobraževalnega sistema.  

Hozjan (2005, 86) odkriva še drugo plat neformalnega izobraževanja v Sloveniji: 
»To področje je delovalo in povečini še vedno deluje zunaj zavedanja o potrebi po 
kakršnem koli urejanju in usmerjanju njegovega razvoja.« Potrebna je torej boljša 
sistemska ureditev in usklajenost s strateškimi usmeritvami in ukrepi politike. S tem pa 
se ne strinja Kozoderc (2006, 53): »Neformalno in informalno učenje morata ostati 
enako sproščena, enako nenačrtovana in enako nenamerna, kot sta bila. Ustrezno pa je 
treba prirediti vrednotenje, da zajamemo ves spekter učenja.« 

2.4.3 Priložnostno (izkustveno) učenje 

V strokovni literaturi srečamo veliko terminov in definicij za t. i. informalno, 
aformalno, priložnostno, naključno ali izkustveno učenja (prior experiental learning, 
informal learning, incidental/random learning). Tudi tu lahko rečemo: kolikor avtorjev, 
toliko definicij. Pogosto zasledimo, da avtorji (npr. Rogers 2004, Muršak 2002, Medveš 
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1999) vključujejo te vsebine kar pod termin neformalno učenje. Nekateri avtorji so 
sčasoma tudi spreminjali opredelitve tega pojma. Še leta 1991 so strokovnjaki (Jelenc 
idr. 1991) govorili o 'izkušenjskem' učenju kot učenju, ki izvira bodisi iz splošnih 
življenjskih izkušenj bodisi iz posebnih učenčevih dejavnosti. Učenec se uči na podlagi 
svojih čustev in razmišljanja, ki ga v njem povzroči izkušnja neposredno ali kasneje 
(experiental learning). Priložnostno izobraževanje pa so avtorji opredelili kot proces, ki 
poteka vse življenje, pri katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in 
znanje iz vsakodnevnih izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, v 
družini, v soseski, pri delu in igri, nakupovanju, v knjižnici in iz javnih občil.  

Kasneje nekateri strokovnjaki ločujejo med t. i. aformalnim (redkeje je v rabi tudi 
termin informalno) in naključnim ali priložnostnim učenjem. Aformalno učenje je vsaj 
deloma namembno (Jelenc idr. 2007, 36): »Zavesten namen, ki ga imata bodisi vir 
učenja (informacij) bodisi učenec (sprejemalec informacij), ni časovno usklajen. 
Spodbuda ali priložnost za učenje prihaja od zunaj, ne da bi subjekt že tedaj imel jasen 
namen, da se bo učil.« 

Klasifikacijski sistem izobraževanja pa opredeljuje informalno (priložnostno) 
učenje kot namerno, vendar manj organizirano in strukturirano in neinstitucionalizirano 
izobraževalno aktivnost, ki poteka v vsakdanjem življenju, v domačem okolju, na 
delovnem mestu itd. Te aktivnosti usmerja učeči posameznik sam, družina oziroma 
socialno okolje, v katerem potekajo (EC 2006). 

Strokovnjaki poudarjajo, da celo posamezniki tega učenja vedno ne prepoznajo kot 
prispevka k njihovim kompetencam, OECD (2007) pa izkustveno učenje označuje kot 
»stranski učinek« življenja. Začne se pravzaprav že v najbolj zgodnjem otroštvu in je 
najstarejša oblika učenja. Po Memorandumu o vseživljenjskem učenju (EC 2000, 9) to 
dokazuje tudi: »... dejstvo, da se je računalnik uveljavil v domovih, preden se je 
uveljavil v šolah, kar posebej opozarja na pomembnost informalnega (priložnostnega) 
učenja.« 

Dejstvo je, da so možnosti za neformalno in informalno osvajanje različnih 
spretnosti in znanj v današnji družbi skoraj neomejene in informacijsko usmerjena 
družba nas z njimi obilno zalaga. Gre za učenje iz neposrednega okolja, z izkušnjami in 
zgledi, ki poteka spontano, to znanje pa je kot 'skriti zaklad', ki ga je treba odkriti in 
potrditi ter mu dati javno veljavo. 

Da bi se vseživljenjsko učenje v praksi polno uveljavilo, je nujno potrebno 
partnerstvo vseh deležnikov, najprej med ministrstvi in javnimi oblastmi, med 
socialnimi partnerji in končno povezovanje različnih struktur ponudnikov, ki so 
medsebojno relativno nepovezani. Na to dejstvo opozarjajo vse mednarodne in 
nacionalne institucije. »Odločitev OECD, da postane priznavanje neformalnega in 
priložnostnega učenja osrednja aktivnost na področju izobraževanja v letih 2006 in 
2007, je povezana z odločitvami ministrov za izobraževanje, da pripravijo strategije 
'vseživljenjskega učenja za vse'.« (Ivančič idr. 2007, 4) In kot poudarja Memorandum o 
vseživljenjskem učenju (EC 2000) je nujno priznavanje in upoštevanje 
komplementarnosti formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja ter ustvarjanje 
mrež odprtih priložnosti in vzajemnega priznavanja med vsemi tremi učnimi okolji.  
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V sliki 2.2 prikazujemo povezanost priznavanja predhodno pridobljenih znanj s 
formalnim šolskim sistemom.  

Slika 2.2 Standardi – povezava med formalnim in neformalnim učenjem  

 
Vir: Pevec Grm 2007.  

Obojestranske puščice prikazujejo uporabo istih standardov v formalnem sistemu 
(zgornjem) in neformalnem (spodnjem) sistemu priznavanja znanj in spretnosti, to pa 
zagotavlja primerljivost učnih rezultatov v obeh sistemih. Slika lepo ilustrira 
komplementarnost formalnega izobraževanja in vseh drugih oblik učenja ter stične 
točke na učnih izidih ter verifikacijah kompetenc. Vsekakor pa mora biti sistem 
ugotavljanja in priznavanja predhodnega in izkustvenega učenja transparenten in 
kakovosten, z jasnimi profesionalnimi standardi za vse vključene izvajalce, da bo 
delodajalce in delojemalce prepričal v vrednost certifikatov. In ker je sistem pri nas še 
vedno novost, mora biti tudi dobro promoviran.  

2.4.4 Eksplicitno in implicitno (tacitno) znanje 

Opredelitev znanja je dokaj zahtevna naloga in obenem izziv. Razlike v 
opredelitvah so vezane na teoretične in disciplinarne pristope, na navezavo na predmet 
preučevanja ali na posameznika, organizacijo oz. družbo ter na posamezne avtorje. 
»Znanje je tista značilnost človeka, ki vpliva na njegovo vedenje. Je končni rezultat 
izobraževanja oz. učnega procesa, v katerem so bili podatki zaznani kot informacije in 
te naučene kot novo znanje, pridobivanje znanja pa je proces smotrnega povezovanja 
informacij.« Gomezelj (2008, 28). OECD (2005) pa opredeljuje znanje kot kumulativno 
zalogo kognitivnih spretnosti in informacij, ki jih ima vsak posameznik, družina in 
skupnost (vštevši organizacije) in jih lahko uporabi pri delu ter v osebnih in družbenih 

Odločitev, 
da se učenju 
da družbeno 
vrednost 

Osebne 
aktivnosti, 
življenje v 
skupnosti, 

delo 
 

Dokumen- 
tacija 

dokazil za 
rezultate 
učenja 

Validacija 
učnih 

dosežkov 
(bottom up) 

Identifikacija 
znanj, 

spretnosti  
in kompetenc 

 
Motivacija, 
razmislek o 

učenju 

Odločitev, da se 
učenje naredi 

vidno –  
vstop v proces 
priznavanja 

Učenje v okviru 
šolskih 

programov 

Standardi/reference, 
pričakovani rezultati učenja 

Certificiranje 
formalne kvalifikacije 

Preverjanje Validacija 
učnih dosežkov 

Odločitev za 
nadaljnje 
učenje in 
dodatne 

kvalifikacije 



Koncept vseživljenjskega učenja (VŽU)  

19 

situacijah. Tudi Jaklič (2006) poudarja, da znanje vedno obstaja v povezavi z nečim; 
poudarek je torej na ukrepanju, kajti znanje se pokaže samo ob delovanju. 
Konstruktivistično stališče, da je znanje prepoznavno le v praksi, v delovanju in 
interakciji med ljudmi, navajata tudi Svetlik in Pavlin (2004, 203): »Lahko bi rekli, da 
kompetence nadgrajujejo znanje. So sposobnost uporabe znanja.« Objektivistično 
pojmovanje znanja pa poudarja, da je znanje od človeka ločen in prepoznaven artefakt, s 
katerim je mogoče upravljati, ga posredovati ipd.: »Ljudje prek svojega delovanja 
znanje ustvarijo ter ga opredmetijo v izdelek ali storitev, ki potem postane nosilec tega 
znanja.« (Pavlin 2007, 44)  

Poznamo različne delitve znanja, npr. na formalno, neformalno, instrumentalno, 
situacijsko, deklarativno, postopkovno, strateško, kognitivno, ipd. Za genezo razvoja 
certifikatnega sistema pa je pomembna predvsem delitev na eksplicitno in implicitno 
(tacitno, tiho, skrito), ki je osrednja točka obravnave v sistemu certificiranja. 
Dihotomnost znanja v smislu eksplicitnosti in implicitnosti je uvedel že sredi prejšnjega 
stoletja Polanyi (Meng in Gao 2003), z znano trditvijo, da »…vemo mnogo več kot 
znamo povedati.« Koncept so razvijali številni drugi avtorji (Göranzon idr. 2006, 
Nonaka in Takeuchi 1995, Firestone in McElroy v Dimovski idr. 2005), s poudarjanjem 
ugotovitve, da je formalno pridobljeno znanje le del celotnega znanja oz. vrh ledene 
gore celotnega znanja. Oblike eksplicitnega in implicitnega znanja prikazujemo v tabeli 
2.4. 

Tabela 2.4 Oblike eksplicitnega in implicitnega znanja 

Eksplicitno znanje Implicitno znanje 
tabele izkušnje 
diagrami sposobnosti 

specifikacije izdelkov intuicija 
znanstvene formule razumevanje  
računalniški programi prepoznavanje  
podatkovne baze zaznavanje  

zapisane dobre prakse čustva 
standardi organizacije občutki 

cilji organizacije  

Vir: Sitar (2006, 63). 

Eksplicitno je formalno, sistematično znanje, ki ga je mogoče artikulirati, kodirati 
oz. zapisati po pravilih sintakse in semantike in posredovati drugim z različnimi mediji, 
v dokumentih, računalniških programih, ipd. Prikrito znanje pa je pogosto težko 
ubesediti in opisati, saj temelji na osebnih izkušnjah, čustvih, vrednotah, stališčih, 
intuiciji, nezapisani rutini in oceni preko palca (Hong idr. 2008). To znanje je ključnega 
pomena za inovacije. Po Nonaki in Takeuchiju (1995) pride do izraza v kompleksnih 
situacijah in v razmerah hitrih sprememb. Vključuje profesionalno znanje, izkušnje in 
ekspertizo, individualne vpoglede in izkušnje ter ustvarjalne rešitve, ki jih težko 
izrazimo in posredujemo drugim, opazi pa se, ko je »v delovanju«, torej se prenaša le 
neposredno med zaposlenimi. Tako npr. mnogo strokovnjakov zna opraviti določno 
nalogo, ko nezavedno upoštevajo določena pravila, niso pa tega sposobni izraziti v 
jasnih napotkih drugim.  
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Eksplicitno znanje je lažje pridobiti in izmenjevati v dokumentih in preko sistemov 
informacijsko tehnologije, toda Dimovski idr. (2005) trdijo, da je kar 80 % vsega znanja 
organizacije prikritega. Pri zbiranju in prenašanju tega znanja je nujna motivacijska 
shema, povezana z ustreznim sistemom nagrajevanja. 

Ikujiro Nonaka je tudi avtor modela SEKI – pretvarjanja eksplicitnega znanja v 
implicitno in nazaj, ki ga prikazujemo v sliki 2.3. 

Slika 2.3 Pretvarjanje tihega in eksplicitnega znanja 
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Vir: Wilson 2002. 

Pretvarjanja tihega znanja v eksplicitno pomeni, da poskušamo tiho znanje 
eksternalizirati ali izraziti skozi nek zapis, dialog, ipd., pomagamo pa si z modeli, 
analogijami, metaforami, ipd. Pretvarjanja eksplicitnega znanja v tiho (internalizacija) 
pomeni izobraževanje, pri delu pa se pojavlja v obliki delovnih nalogov, navodil, 
načrtov. Pretvarjanja eksplicitnega znanja v eksplicitno je po Nonaki kombinacija, npr. 
izmenjave znanj na sestankih. Socializacija kot pretvorba ene oblike tihega znanja v 
drugo obliko tihega znana pa poteka v obliki izmenjave izkušenj, mentorstev, delavnic 
brainstorminga, učenja ob delu, ipd. Takrat se odvija organizacijsko učenje. 

Pri iskanju razlag za večjo stopnjo inovativnosti v japonskih podjetjih v primerjavi 
z evropskimi in ameriškimi ter za hitrejše uvajanje novosti v proizvodnjo, so ugotovili, 
da Japonci bolj odkrivajo pomen tihega znanja zaposlenih, ki so jih ti pridobili s 
socializacijo v podjetju. Za to so potrebni mehki managerski prijemi, timsko delo, 
avtonomija in dajanje navodil, gradnja medsebojnega zaupanja in pripadnosti firmi 
(Nonaka in Takeuchi 1995). 

2.4.5 Kompetence 

Pojem kompetenca se je na področju upravljanja s človeškimi viri uveljavil v 
zadnjih dveh desetletjih in postal tudi eden od ključnih pojmov v strokovnih krogih, 
čeprav z ne povsem poenotenimi definicijami in razvrščanji, med drugim tudi zato, ker 
se uporablja v različnih znanstvenih disciplinah. Kot pojasnjuje Muršak (1999), je 
koncept razvoja kompetenc sovpadel s konceptom vseživljenjskega učenja in postal v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja vodilna tema pedagoško andragoških in na trg 
usmerjenih razprav.  

Organizacije in razvite družbe se zavedajo pomena znanja in poskušajo povečati 
njegov obseg, transfer in uporabo. V tem je pomen kompetenc, namreč vedeti, kako 
znanje uporabiti. Kompetence so vse sposobnosti in zmožnosti, ki so potrebne, da lahko 
posameznik v organizaciji učinkovito in uspešno opravlja določeno delo, nalogo oz. 
vlogo. Obsegajo tako znanje, izkušnje, lastnosti, motive, samopodobo, poteze in 
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značilnosti posameznika, vedenje, spretnosti ter veščine (Svetlik 2005b) oziroma – kot 
dodaja Možina (2006 142): »… vse tisto, kar je skupaj precej večje jamstvo za delovni 
uspeh kot znanje samo po sebi.« Brown in McCartney (2003) pa poudarjata, da je 
pomen kompetenc v zmožnosti demonstrirati sposobnosti. 

Kompetence lahko delimo na temeljne (key) in splošne (core), ki so nujne 
praviloma za vse in prenosljive med različnimi opravili, npr.: bralna in številčna 
pismenost, tuji jeziki ali uporaba računalnika; generične (generic), ki so skupne za 
podobne poklice, delovna opravila ali skupine delovnih mest, npr.: kompetence vodij ali 
strokovnih delavcev in sem prištevamo vodenje, reševanje problemov, delo v timih, 
ipd.; delovno specifične (role specific), ki so specifične za posamezna delovna mesta ali 
opravila, torej atributi, ki so potrebni za uspešno opravljanje določenih nalog ali del. 
Cunningham (2006) poudarja, da so kompetence podlaga za selekcioniranje, razvoj in 
ocenjevanje dela posameznika. Pridobivamo jih v procesu formalnega izobraževanja in 
z izkušnjami; slednje so dragocene predvsem v kontekstu organizacije, kjer so bile 
pridobljene (Robotham in Jubb 1996).  

Ključna značilnost kompetenc je učinkovita in kreativna uporaba in razvoj znanj v 
vsakdanjem življenju. Razvijajo se na podlagi stališč, vrednot, emocij, samopodobe 
posameznika, seveda pa tudi na podlagi deklarativnega in proceduralnega znanja. Ko to 
celoto postavimo v določeno okolje, se kompetence posameznika udejanjajo in se glede 
na zahteve določene situacije in standarde tega okolja vrednotijo kot njegova 
(ne)kompetentnost. Torej se kompetence uveljavijo šele, ko pride do dejanske 
dejavnosti, v katerih se znanja in spretnosti povežejo še z drugimi sestavinami. »Tako 
VŽU kot uveljavljanje koncepta kompetenc, s poudarjanjem splošnosti in 
izpostavljanjem generičnih, ne pa toliko delovno specifičnih kompetenc, omogočata 
reševanje neskladij na trgu dela.« (Muršak 2008, 69)  

Papmehl idr. (Ferk 2001, 56) pa opredeljujejo vrednost vsakega sodelavca v 
organizaciji s spletom štirih kompetenc: osebnostne, socialne, metodološke in 
strokovne, kot jih prikazuje slika 2.4.  

Pri izgradnji oz. razvoju posameznih komponent tega spleta lahko sodelujejo vse 
oblike izobraževanja in učenja, bodisi z vključevanjem posameznih elementov v 
programe ali kot metode dela. 

Kompetence so za tematiko certificiranja NPK ključnega pomena. Kompetenčni 
profili posameznih poklicev so sestavni del poklicnih standardov in katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti v sistemu certificiranja NPK in kot taki 
osnova za validacijske in verifikacijske postopke. Kompetence se opredeli na osnovi 
nalog, ki jih opravlja posameznik, kar določa potrebna znanja, spretnosti in veščine, da 
se lahko naloge na določenem delovnem mestu opravijo kompetentno. 
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Slika 2.4 Splet posameznikovih v družbi in organizaciji veljavnih kompetenc 

 
Vir: Ferk 2001, 56.  

Merjenje kompetenc v postopkih certificiranja NPK je zato zahtevna naloga: 
kompetence pridobljene v izobraževalnih sistemih, so merljive tradicionalno, 
informalno pridobljene kompetence pa lahko merimo le v konkretnih situacijah, v 
njihovi performativni dimenziji. Pri tem se upoštevajo tudi pristopi k delu, uporabljene 
strategije, skratka zagotovila, da je kompetenca prenosljiva in jo bo posameznik lahko 
uporabil tudi v drugačnem okolju oz. situaciji. 

2.5 Priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja v RS 

Po Pavlinu in Svetliku (2008) je priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja 
treba opazovati kot formalno priznavanje s strani izobraževalnih institucij, s strani 
države ter s strani delodajalcev. S pomenom in javnim uveljavljanjem znanja, 
pridobljenega izven šolskih sistemov, se ukvarjajo tako posamezne države, EU, OECD 
in druge organizacije. V okviru aktivnosti OECD 2006 – 2007 na temo priznavanja 
neformalnega in priložnostnega učenja, je bilo pripravljeno Nacionalno poročilo za 
Slovenijo (Ivančič idr. 2007), v katerem avtorji ugotavljajo, da Slovenija nima koncepta 
nacionalnega sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. V Sloveniji so 
identificirane naslednje oblike in ravni priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja in spretnosti: 
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1. Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu z 
Zakonom o NPK, ki temeljijo na nacionalnih poklicnih standardih. Ta sistem, 
med strokovnjaki imenovan certifikatni sistem, je vsekakor ključna oblika 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, ker s potrjevanjem 
kompetenc, pridobljenih izven šolskih sistemov, priznava posamezniku 
poklicno usposobljenost, pomaga izboljševati nizko kakovost delovne sile v RS 
in ugodno vpliva tudi na stroške izobraževanja. Obenem predstavlja v Sloveniji 
doslej najbolj razvit in dodelan način vrednotenja učinkov neformalnega in 
informalnega učenja ter kot tak osnovo za razvoj priznavanja na drugih 
področjih (npr. v visokošolskem sistemu) in za izgradnjo celovitejših 
konceptov priznavanja predhodnih znanj oz. učenja. 

2. Priznavanje znanja in spretnosti na ravni terciarnega izobraževanja, ki ga 
izvajajo posamezni visokošolski zavodi v skladu z Zakonom o visokem šolstvu 
in na podlagi sprejetih meril. V našem visokošolskem prostoru si tovrstno 
priznavanje šele utira pot. Po mnenju Gomezeljeve in Trunkove (2007) sodi 
Slovenija med države, kjer so zakonodajne podlage pripravljene in bolj ali 
manj sprejete, o rezultatih pa še ne moremo govoriti. Avtorici sodita, da je 
tovrstno priznavanje predhodnega učenja nekonsistentno in potrebuje enoten 
okvir, znotraj katerega bo potekalo vrednotenje tako za potrebe izobraževanja 
kot tudi za potrebe zaposlovanja.  
Načine priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja je zakonodajalec 
povsem prepustil visokošolskim institucijam, ki v svojih merilih oz. pravilnikih 
opredelijo postopke in merila priznavanja. Taka ureditev pa ima prednosti in 
slabosti: »S prepuščanjem skoraj popolne avtonomije posamezni šoli se odpira 
nevarnost, da bo prišlo do prevelikega odstopanja pri merilih, ki jih bodo 
uporabljale posamezne šole, s tem pa tudi do posledično zniževanja kakovosti 
tega procesa, ki bo vplivalo na vse šole.« (Trunk idr. 2006, 23) 
Tudi v terciarnem izobraževanju je že zaznati upadanje mladih generacij. Bolj 
prodorne šole bodo manjše prilive delno kompenzirale s tujimi študenti, 
predvsem pa je iskati rešitve v VŽU in razvoju programov, ki bodo spodbujali 
prvine, ključne za prilagajanje turbulentnim časom v gospodarstvu in družbi 
(inovacije, podjetništvo). Eden od ključnih ukrepov je zato tudi upoštevanje 
pridobljenih kompetenc iz neformalnega učenja v zasnovah študijskih 
programov, pospeševanje prehajanja iz dela v izobraževanje in nazaj, pa tudi 
razvoj sistema certificiranja NPK na VII. stopnji in več.  

3. Preverjanje oz. potrjevanje znanja jezikov (slovenskega, angleškega, 
francoskega, italijanskega, madžarskega), ki temelji na nacionalnih standardih. 

4. Priznavanje znanja pri posameznih ministrstvih na osnovi področnih zakonov. 
5. Priznavanje znanja pri zbornicah. 
6. Priznavanje znanja pri delodajalcih. 

V nalogi se bomo posvetili priznavanju neformalnega in izkustvenega učenja iz 
točke 1, torej v sistemu certificiranja NPK. 
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3 KONKURENČNOST NA TRGU DELA 

V gospodarski teoriji in politiki je paradigma konkurenčnosti postala eden od 
ključnih pojmov. OECD opredeljuje konkurenčnost države kot sposobnost države oz. 
njenih podjetij, da proizvajajo take proizvode in storitve, ki jih je moč prodajati na 
mednarodnih trgih ter obenem dolgoročno povečati realne dohodke prebivalcev države 
(Chiaiutta 2007). Porter (2004) ugotavlja, da lahko dolgoročno država zagotavlja 
prebivalcem rast življenjskega standarda predvsem s kakovostjo poslovnega okolja, 
višanjem produktivnosti in kakovostnimi strategijami. Torej je konkurenčnost tesno 
povezana s kakovostjo mikroekonomskega okolja. Okolja, v katerih organizacije 
nastajajo, delujejo in konkurirajo, sestavljajo dejavniki, katere je avtor oblikoval v t. i. 
Porterjev diamant. Sestavljajo ga:  

- razmere na strani produkcijskih dejavnikov,  
- razmere na strani domačega povpraševanja, 
- obstoj in struktura sorodnih in podpornih panog, 
- struktura in strategija podjetij ter konkurenca na domačem trgu, 
- poleg osnovnih elementov pa Porter dodaja dve zunanji spremenljivki: vlado in 

naključja oz. dogodke, ki so izven nadzora podjetij ali celo države. 

Porter (2004) utemeljuje konkurenčnost države z razvojnimi stopnjami v 
gospodarstvu in konkuriranjem na različnih stopnjah razvoja, kot prikazuje slika 3.1. 
Avtor govori o treh stopnjah razvitosti držav: faktorski, investicijski in inovativni 
stopnji razvoja.  

Slika 3.1 Dejavniki konkurenčnosti poslovnega okolja na različnih stopnjah 
gospodarskega razvoja države  

 
Vir: Porter 2004. 
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Tako podjetja različno konkurirajo glede na višino dohodka. V državah z nizko in 
srednjo ravnijo dohodka podjetja uspešno konkurirajo z uvažanjem tehnologije in 
licencami. Ta prednost postane na višji stopnji razvitosti slabost države. Za prestop v 
višjo stopnjo razvoja morajo razviti lastno tehnologijo, pospeševati inovativnost in 
razvijati storitvene dejavnosti. Na tej stopnji razvoja je konkurenčnost države torej 
odvisna od sposobnosti nenehnega učenja družbe, razvoja visokega šolstva, vlaganj v 
raziskave in razvoj in sposobnosti izrabe tehnoloških novosti. Ta prehod v tretjo 
skupino pa je izredno težek, terja velik angažma vlade, ustrezen finančni sistem, 
regulatorne mehanizme, strogo zakonodajo, ustrezen izobraževalni sistem, ipd. in Jaklič 
(2006) priznava, da so uspešni primeri prehajanja držav v višje skupine redki, kar še 
povečuje razlike med razvitimi in nerazvitimi državami. Avtor je še leta 2006 ocenjeval, 
da je Slovenija po BDP na vrhu držav v drugi stopnji razvoja in je zanjo torej nujno, da 
preide v tretjo stopnjo, saj težko konkurira državam v tej skupini zaradi visoke ravni 
plač in BDP, v poročilu Svetovnega ekonomskega foruma (WEF 2008–2009) pa je 
Slovenija že uvrščena v 3. skupino držav.  

Vsekakor pa je pogoj za gospodarski razvoj nenehno učeča se družba. Zaposleni so 
postali ključna komponenta pri določanju trajnostne konkurenčne prednosti organizacije 
in družbe kot celote. Na tretji stopnji razvoja družba ni več uvoznik, ampak generator 
znanja, učenje, ustvarjalnost in inovativnost pa postanejo osnova konkurenčnosti 
družbe. 

V tem kontekstu se pozorno spremljajo različna merjenja konkurenčnosti držav v 
smislu ocenjevanja faktorjev rasti in razvoja nacionalnih gospodarstev oz. družb. Kljub 
številnim pomislekom in razhajanjem v rezultatih merjenj različnih institucij, zlasti pa 
Svetovnega centra za konkurenčnost (IMD) in že omenjenega Svetovnega ekonomskega 
foruma (WEF), so to pomembni podatki v celovitem razumevanju, spremljanju in 
primerjanju družbenega razvoja in Chiaiutta (2007) priznava, da postaja spremljanje 
konkurenčnosti držav pomemben referenčen družbeni razvojni parameter.  

Merjenja konkurenčnosti z različnimi ekonomskimi in neekonomskimi kazalniki za 
Slovenijo niso ugodna. Na lestvicah konkurenčnosti posameznih držav Slovenija 
nenehno nazaduje: na lestvici WEF (2008) se je uvrstila na 42. mesto med 131 državami 
leta 2008 (leta 2007 na 39. mesto). Na lestvici konkurenčnosti inštituta IMD (2008), ki 
upošteva 314 kazalnikov konkurenčnosti, je slika bolj spodbudna: v letu 2008 je 
Slovenija napredovala na 32 mesto (s 40. mesta v 2007), najbolj v poglavju poslovne 
učinkovitosti. Na osnovi teh raziskav Sicherl (2003, 156) ugotavlja: »... da je položaj 
Slovenije boljši pri 'trdih' kot pri 'mehkih' indikatorjih.«  

Analitiki IMD so med petimi prioritetnimi nalogami naše vlade našteli 
protiinflacijske ukrepe, večjo učinkovitost politik za spodbujanje raziskav in razvoja in 
pogojev zasebnega sektorja. Opozorili so na težave s preslabim upravljanjem človeških 
virov, prepočasno internacionalizacijo srednjih in malih podjetij in pogoje za tuje 
neposredne naložbe. Ker spremljamo predvsem učinkovitost trga dela, smo na lestvici 
WEF med problematičnimi dejavniki za poslovanje v Sloveniji izbrali zlasti naslednje: 
omejevalno delovno zakonodajo, neustrezno izobraženo delovno silo in slabo delovno 
moralo zaposlenih. Med 131 državami je Slovenija šele na 111. mestu po predpisih za 
zaposlovanje in odpuščanje delavcev, na 108. po rigidnosti zaposlovanja, na 107. po 
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prožnosti določanja plač in na 81. po sodelovanju med delavci in delodajalci. Dodajmo, 
da tudi raziskava Svetovne banke Doing Business (Domadenik in Redek 2008) 
ugotavlja, da je pri nas trg dela eden od bolj problematičnih vidikov poslovnega okolja. 
Tudi Kos (2006, 167) opozarja: »Slovensko gospodarstvo je v mednarodni 
konkurenčnosti po ocenah na repu ekonomsko najmočnejših držav. Dodana vrednost na 
zaposlenega je nekajkrat manjša kot v razvitih državah, delež izvoza visokotehnoloških 
izdelkov v celotnem izvozu je sorazmerno manjši kot v vseh pristopnicah. Pri vseh teh 
slabih rezultatih oz. kljub potrebi po dvigu na višjo stopnjo zahtevnosti proizvodnje in 
storitev pa vlagamo v znanje najmanj». Ob tem pa dodajmo, da že Lizbonski cilji 
zavezujejo Slovenijo k večjim vlaganjem v znanje, v raziskave in razvoj, izboljševanje 
izobraževalnih procesov in večanje zaposlenosti. 

3.1 Trg delovne sile in neskladja na trgu delovne sile RS 

Osnovni podatki s trga dela se nanašajo na aktivnost prebivalstva, na gibanje 
brezposelnosti in njune strukturne značilnosti. V obdobju 2002–2008 kažejo podatki za 
trg delovne sile RS (tabela 3.1) povečevanje števila delovno aktivnih prebivalcev v vseh 
segmentih, tako med zaposlenimi osebami pri pravnih in fizičnih osebah kot v segmentu 
samozaposlenih. 

Tabela 3.1 Delovno aktivno prebivalstvo RS 2002–2008 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indeks 
08/07 

Delovno aktivni 808.677 801.383 807.490 813.100 824.839 853.998 879.257 102,96 

Zaposlene osebe 721.396 722.141 724.387 731.596 741.586 766.049 789.863 103,11 

− pri pravnih osebah 654.599 655.977 658.745 666.174 675.060 696.116 * * 

− pri fizičnih osebah 66.797 66.164 65.642 65.422 66.526 69.933 * * 

Samozaposlene osebe 87.281 79.242 83.104 81.503 83.252 87.949 89.394 101,64 

− samostojni podjetniki 
posamezniki 

44.201 43.308 43.029 43.501 44.766 46.415 

− osebe, ki opravljajo 
poklicno dejavnost 

6.211 6.424 6.560 6.645 6.752 6.888 
55.441 104,01 

− kmetje 36.868 29.509 33.515 31.356 31.733 34.646 33.952 97,99 

*od 1. 1. 2008 se ne prikazujejo kategorije zaposleni pri pravnih osebah in podjetnikih 
posameznikih, nova pa je kategorija samozaposlene osebe brez kmetov, ki združuje kategoriji s. p. 
posamezniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost.  

Vir: kompilacija avtorice na osnovi podatkov ZRSZ 2008 in Državni portal RS 2008.  

Število delovno aktivnih prebivalcev se je do leta 2009 stalno zviševalo, 
poglabljanje mednarodne finančne in gospodarske krize pa se na trgu dela še ni odrazilo 
(v letnih podatkih). Po podatkih UMAR (2009), je stopnja delovne aktivnosti za leto 
2008 znašala 68,8 o. t., kar je 1,0 o. t. več kot leta 2007.  

V tabeli 3.2 prikazujemo gibanje registrirane brezposelnosti v RS od leta 1991. 
Najvišje stopnje brezposelnosti so bile dosežene v letih 1993–1998, v naslednjih letih pa 
so upadale. V letu 2008 je stopnja registrirane brezposelnosti 6,7. Gospodarska rast, ki 
jo je doživljalo slovensko gospodarstvo in posledične nove zaposlitve, je torej ugodno 
vplivala na zmanjševanje brezposelnosti vse do (vključno) leta 2008. Tako tudi podatki 
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o brezposelnosti za leto 2008 še ne odsevajo umirjanja gospodarske rasti, ki je nastopilo 
proti koncu leta. K tej tabeli naj dodamo še podatek, da mednarodno primerljiva anketna 
stopnja brezposelnosti za leto 2008 znaša 4,4 %, leto poprej pa je znašala 4,7 % (SURS 
2009). 

Tabela 3.2 Gibanje registrirane brezposelnosti v številkah (1991–2008)  

 1991 1993 1997 2001 2002  

Št. registriranih brezposelnih oseb (stanje 
31. 12.) 

91.161 137.142 128.572 104.316 99.607  

Povprečno št. registriranih brezposelnih 
oseb 

75.079 129.087 125.189 101.857 102.635  

Povprečna stopnja (v %)* registrirane 
brezposelnosti  

8,2 14,4 14,4 11,2 11,2  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Št. registriranih brezposelnih oseb (stanje 
31. 12.) 

95.993 90.728 92.575 78.303 68.411 66.239 

Povprečno št. registriranih brezposelnih 
oseb 

97.674 92.826 91.889 85.836 71.366 63.216 

Povprečna stopnja (v %)* registrirane 
brezposelnosti  

11,0 10,3 10,2 9,4 7,7 6,7 

(op.: * Od 1. 1. 2005 SURS pridobiva podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah (razen o 
kmetih) iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Zaradi spremenjenega 
vira podatkov se je število delovno aktivnih prebivalcev povečalo za približno 25.000, stopnja 
registrirane brezposelnosti pa se je zmanjšala. SURS je zaradi primerljivosti preračunal podatke o 
delovni aktivnosti za obdobje od leta 2000 do 2004 na osnovi novega vira podatkov (SRDAP). V tej 
tabeli so stopnje registrirane brezposelnosti za leto 2001 in naprej izračunane na osnovi novega vira, 
zato s stopnjami pred letom 2001 niso popolnoma primerljive.)  

Vir: ZRSZ 2008. 

V naslednji sliki ilustriramo podatke o brezposelnosti še grafično in v širšem 
obdobju. 

Slika 3.2 Gibanje registrirane brezposelnosti od 1987 do 2008 

 
Vir: kompilacija ZRSZ 2008 in 2009. 
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Prilivi v brezposelnost so se močno povečali v obdobju tranzicije v zgodnjih 
devetdesetih letih, od leta 1994 so se počasi zmanjševali, v obdobju od leta 2008 pa se 
pričakuje ponovni porast. Prihodnja leta bodo po napovedih strokovnjakov 
zaznamovana z izrednimi spremembami na tem področju, primerljivimi morda le z 
obdobjem t. i. velike depresije. Brezposelnost pa pomeni za posameznika neuspeh, 
odvisnost od državne pomoči, odrinjenost na rob družbe in težak socialni položaj, za 
državo pa neuspeh makroekonomske politike in nezmožnost izrabe dela aktivnega 
prebivalstva. Zato je povsem umestno vprašanje, koliko lahko prekvalifikacija delavcev 
(najcenejša in najhitrejša rešitev pa je v sklopu CS) izboljša statistiko brezposlenosti. 

Spremljanje gibanja brezposelnih pokaže tudi določene strukturne značilnosti. Po 
Layardu idr. (2005, 285 in 331) se te v posameznih državah pojavljajo v številnih 
oblikah: »Kot vemo, se nezaposlenost zelo razlikuje med posameznimi poklici, 
regijami, prav tako pa po starosti, rasi, in včasih tudi po spolu. Presenetljivo je, kako 
stabilne so te razlike. Na deleže brezposelnih med mladimi vplivajo demografski 
dejavniki. V vseh državah je med manj kvalificiranimi višji delež nezaposlenih kot med 
bolj kvalificiranimi. Med mladimi je več nezaposlenosti kot med odraslimi. V večini 
držav so stalne razlike med regijami, npr. sever Anglije in jug Italije imata vedno višje 
odstotke nezaposlenih od povprečja.« Analogno lahko za slovenski trg dela razberemo v 
tabeli 3.3 podobno sliko večje brezposelnosti na našem severovzhodnem delu države, v 
tabeli 3.4 večji delež brezposelnih med manj izobraženimi, v tabeli 3.7 pa večjo 
brezposelnost med mladimi. 

Tabela 3.3 Registrirane brezposelne osebe po OS Zavoda 31. 12. 2008 

Registrirano brezposelne osebe 
Območna služba  

število Delež (v %) 
Indeks  

dec. 2008/dec. 2007 
Celje 7.678 11,59 92,1 
Koper 3.603  5,44 93,1 
Kranj 4.546  6,86 112,5 
Ljubljana 13.770 20,79 94,6 
Maribor 10.762 16,25 98,8 
Murska Sobota 7.202 10,87 94,6 
Nova Gorica 2.370 3,58  101,4 
Novo mesto 3.102  4,69 100,8 
Ptuj 3.126  4,72 89,3 
Sevnica 2.696  4,07 97,2 
Trbovlje 2.295  3,46 91,6 
Velenje 5.089  7,68 103,8 
Slovenija 66.239 100,00 96,8 

Vir: ZRSZ 2007. 

Regionalno so največje stopnje brezposelnosti v Pomurju, Podravju in v Zasavju. 
Po Layardu (2005, 331) se razlike med brezposelnimi med regijami in med poklici 

lahko pojasnijo le skupaj z geografsko in poklicno mobilnostjo. »Najbolj osupljive 
razlike v stopnjah brezposelnosti se kažejo pri kvalifikacijah. V ZDA in Veliki Britaniji 
so deleži brezposelnih pri nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcih več kot štirikrat 
višji od deležev za profesionalne delavce in managerje. Tri četrtine brezposelnih moških 
je fizičnih delavcev.« (Layard 2005, 8)  
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Ti podatki potrjujejo trditve Schmidta idr. (1996, 480), da: »… nosijo najmanj 
kvalificirani največje tveganje za brezposelnost v primerjavi z dobro izobraženimi.« Ob 
tem naj poudarimo, da bi lahko s certificiranjem NPK največ pridobili ravno 
nekvalificirani in polkvalificirani delojemalci. 

Tudi za slovenske razmere na trgu dela torej velja, da so največji deleži 
brezposelnih med manj izobraženimi osebami. V ilustracijo temu dejstvu prikazujemo v 
tabeli 3.4 zadnje dostopne podatke o strukturi brezposelnih po izobrazbi za mesec april 
2009 in s primerjavo z aprilom 2008. 

Tabela 3.4 Število registriranih brezposelnih oseb po skupinah poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe  

skupno I.–II. III.–IV. V. VI. VII.–VIII. 
bolonjski 
študij 

ni podatka 

82.832 33.009 21.051 20.856 2.370 5.465 56 25 
 39,8 % 25,4 % 25,2 % 2,9 % 6,6 % 0,07 % 0,03 % 

letni 
indeks 

132 132 142 127 121 400 192 

Vir: Državni portal RS 2009 

Žal sedanji nabor možnosti certificiranja NPK – kot bomo videli v poglavju 4.3.2 – 
daje razmeroma malo priložnosti za prekvalifikacijo kategorijam brezposelnih z nizko 
izobrazbo (le 27 ali 16 % vseh NPK zajema stopnje do III. zahtevnostne ravni). S 
hitrejšim razvojem sistema CS pa bi lahko učinkovito rešili znaten del takih problemov 
na trgu dela. 

Ob tem pa Glazer opozarja (2008), da se je delež brezposelnih s VII. in VIII. 
stopnjo izobrazbe v strukturi brezposelnih od leta 2000 povečal z 2,1 % registriranih na 
5,5 % (kot vidimo v zgornji tabeli, pa še narašča), kar opozarja na težave pri 
zaposlovanju mladih iskalcev zaposlitve z visoko izobrazbo. CS pa brezposelnim 
diplomantom trenutno ne ponuja veliko rešitev, saj je v naboru možnih NPK na VI. 
zahtevnostni ravni le 10 % ali 18 NPK, na VII. ravni pa še ni bila potrjena nobena NPK. 
CS je delno premagal ovire pri kvalifikacijah na ravneh  v pristojnosti MŠŠ, povsem pa 
je zastal na ravneh, ki so pod pristojnostjo MVZT. Tako je na postsekundarni ravni še 
vedno nedorečen postopek sprejemanja katalogov oziroma programov in organov 
odločanja. Tudi dopolnjeni Zakon o NPK iz leta 2006 ni razčistil nejasnosti na tem 
področju. Vloga in stališča Sveta za visoko šolstvo pa – glede na dosedanjo prakso – ne 
vzbujajo pričakovanj v gladek, konstruktiven in hiter potek dogajanj. Tako se osmo leto 
po uveljavitvi zakona o NPK nabor certificiranih NPK še vedno zaključuje s VI.stopnjo.  

Mladi so populacija, ki je ključnega pomena za konkurenčno sposobnost države. In 
ker je tudi povprečna doba študija v Sloveniji daljša, groba ocena trajanja 
univerzitetnega izobraževanja je sedem let (Ivančič idr. 2007, 9), mladi torej v letih, ko 
bi se lahko že vključevali med delovno aktivne, še vedno sedijo v predavalnicah. 
Dodajmo še ugotovitve Krambergerja in Pavlina (2007), da povpraševanje po 
zaposlenih s terciarno izobrazbo raste počasneje kot število diplomantov. Absorpcijska 
sposobnost gospodarstva se je sicer izboljšala, toda neskladje med ponudbo in 
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povpraševanjem je strukturnega značaja, povezano s (pre)visokim deležem diplomantov 
s področja družboslovja.  

V dilemi, kje sploh postaviti mejno stopnjo brezposelnosti, nam Rifkin (2007, 70) 
svetuje: »Z naraščanjem odstotka nezaposlenih delavcev v povojnem obdobju so 
ekonomisti spreminjali svoje podmene o tem, kaj pomeni popolna zaposlenost. V 
petdesetih letih je 3-odstotna brezposelnost splošno veljala za popolno zaposlenost. V 
šestdesetih letih sta Kennedyjeva in Johnsonova administracija izpostavljali 4 odstotke 
kot cilj popolne zaposlenosti. V osemdesetih letih so središčni ekonomisti menili, da je 
5- ali celo 5,5-odstotna nezaposlenost skoraj popolna zaposlenost.« 

V novejšem obdobju tako vse večje število ekonomistov in poslovnih voditeljev 
spet spreminja svoje poglede na to, kaj je naravna raven brezposelnosti: »Čeprav neradi 
uporabljajo izraz popolna zaposlenost, mnogi analitiki z Wall Streeta trdijo, da raven 
brezposelnosti ne bi smela pasti pod šest odstotkov, saj naj bi gospodarstvo sicer čakalo 
novo obdobje inflacije.« (Rifkin 2007, 5)  

Toda dolgoročni trend – kljub kratkoročnim padcem – teče v smeri vse višje 
stopnje brezposelnosti: »Uvajanje bolj izpopolnjenih tehnologij, skupaj s spremljajočim 
dvigom produktivnosti, pomeni, da lahko svetovno gospodarstvo proizvaja vse več 
blaga in storitev ob zaposlovanju vse manjšega odstotka razpoložljive delovne sile.« 
(Rifkin 2007, 71) Avtor pa v zanj značilnem črnogledem slogu dodaja, da je vztrajno 
naraščanje brezposelnosti v vsakem desetletju še bolj zaskrbljujoče, če dodamo rastoče 
število delavcev z nepopolnim delovnim časom in številne malodušne delavce, ki 
zaposlitve sploh ne iščejo več ... To so slabi obeti, zlasti v kombinaciji s finančno in 
gospodarsko krizo, ki se je v letu 2008 iz ZDA prenesla še na Evropo in prinaša vsak 
dan nova krčenja zaposlenih, ob tem da sploh še ni zajela vseh delov gospodarstva, 
posledice pa bodo vidne šele z zamikom.  

Naslednja tabela (3.5) kaže, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji sicer pod 
povprečjem EU, kot pa vidimo, je njena struktura socialno razmeroma problematična. 

Tabela 3.5 Trg dela v RS primerjava z EU 

  EU 27  RS 
Stopnja brezposelnosti (2006)  8,1 %  6,0 % 
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti   3,7 %  2,9 % 
Začasne zaposlitve  14,4 %  18,5 % 
Delne zaposlitve  17,7 %  8,8 % 

Op.: k tej tabeli moramo dodati pojasnilo: stopnja brezposelnosti v zgornji tabeli se ne ujema s 
podatki v tabeli 3.2, kjer so predstavljeni podatki iz evidenc registrirane brezposelnosti (torej 
prijavljeni iskalci zaposlitve na ZRSZ). Za mednarodno primerljivost pa je uporabna le anketna 
brezposelnost, uporabljena v zgornji tabeli, ki se izračunava po metodologiji Eurostata in ILO. 

Vir: MDDSZ 2008. 

Strokovnjaki so posebno zaskrbljeni zaradi naraščanja deleža t. i. discouraged 
workers ali obupancev. Svetlik (2004) opozarja, da sta skoraj dve tretjini brezposelnih v 
RS v tem položaju že več kot leto dni. Med njimi je še posebno velik delež ljudi brez 
poklicnih kvalifikacij in starejših, katerih možnosti za zaposlitev so zelo majhne. Avtor 
dodaja, da tak položaj sili ljudi v iskanje individualnih strategij preživetja, ki se pogosto 
končajo v neformalni sferi ali na centru za socialno delo. Dodajmo, da bi prenekatero 
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stisko lahko rešili s prekvalifikacijo v okviru CS. Tak primer so brezposelne ženske po 
50 letu starosti, ki so za trg dela povsem nezanimiva kategorija (zlasti nizko 
izobražene): s priznanjem nekaterih spretnosti in veščin, ki so jih pridobile ob vzgoji in 
negi otrok (ali pa staršev) in s kratkim programom usposabljanja se jim omogoči 
pridobitev certifikata NPK Socialni oskrbovalec/ka in odpre pot do poklica, po katerem 
se povpraševanje stalno povečuje, demografski trendi pa to potrjujejo. 

Konkurenčnost našega gospodarstva je zelo odvisna od kakovosti delovne sile. 
Poleg dejstva, da se delovna populacija krči zaradi demografskih vzrokov, se na trgu 
dela kažejo slabosti, zaradi katerih strokovnjaki (Vodopivec, Kajzer, Malačič, 
Skorupan, Ignjatovič, Sicherl, Svetlik, Batič in Ilič, Domadenik in Redek) enotno 
ocenjujejo, da trg dela v Sloveniji kaže togost in strukturna neskladja ter kliče po 
učinkovitih ukrepih politike. V določenih starostnih skupinah je dokaj nizka stopnja 
aktivnosti, prenizka je izobrazbena in kvalifikacijska raven, prevelik delež nezahtevnih 
delovnih mest. Za trg dela v nekaterih slovenskih regijah in panogah je značilna velika 
brezposelnost, v drugih pa pomanjkanje znanja in delovne sile, zato je nujna večja 
mobilnost zaposlenih.  

Podatki iz tabele 3.6 potrjujejo dejstvo, da prinaša nižja stopnja izobrazbe večje 
tveganje za brezposelnost, kot je bilo razvidno tudi v tabeli 3.4.  

Tabela 3.6 Gibanje stopenj brezposelnosti po šolski izobrazbi brezposelnih oseb, 
2000–2005 (v %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Brez šolske izobrazbe oz. nepopolna 
OŠ 

(10,7) (14,2) (9,5) (11,9) (9,7) (9,1) 

Osnovna izobrazba 10,4  8,7  9,0  9,1  9,0  9,4 
Nižja ali srednja poklicna izobrazba  7,5  6,9  7,5  8,2  7,5  7,3 
Srednja strokovna izobrazba  6,6  5,9  5,5  5,9  5,7  6,3 
Srednja splošna izobrazba  7,5 (7,0) (7,5) (6,4) (7,1) (6,4) 
Višja strokovna izobrazba, višješolska, 
specialistična izobrazba 

(2,3) (2,2) (2,3) (2,7) (3,6) (3,1) 

Visoka strokovna in univerzitetna 
izobrazba 

(2,4) (2,7) (3,0) (3,7) (2,9)  3,4 

Specialistična povisokošolska 
izobrazba, magisterij, doktorat 

 n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p. 

op.: ( ) manj natančna ocena 

Vir: SURS 2006.  

Tudi Vodopivec idr. (2007) ugotavljajo »ob zavidljivo nizki ravni brezposelnosti v 
Sloveniji« obstoj dolgoročnih problemov trga dela: veliko stopnjo brezposelnosti 
mladih, velik delež iskalcev prve zaposlitve, nizko stopnjo izobrazbe med brezposelnimi 
in nizko zaposlitveno stopnjo, predvsem med starejšimi delavci in posebno med 
ženskami. Avtorji navajajo ocene EC, da so prednostne naloge politike trga dela v 
Sloveniji povečanje stopnje zaposlenosti, izboljšanje usposobljenosti delovne sile, 
zmanjšanje strukturnih in regijskih neskladij in okrepitev aktivne politike na trgu dela. 
V tabelah 3.7 in 3.8 prikazujemo v ilustracijo stanja strukturo registriranih brezposelnih 
po spolu, starosti in kategorijah.   
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Tabela 3.7 Registrirane brezposelne osebe po starosti in spolu, december 2008  

starost do 18 18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 
60 in 
več 

skupno 
 % 

66.239 117  
 0,2 

8.282 
 12,5 

9.824 
 14,8 

12.388 
 18,7 

13.705 
 20,7 

20.274 
 30,6 

1.649 
 2,5 

ženske 
 % 

33.675  49 
 0,2 

4.012 
 11,9 

5.869 
 17,4 

6.985 
 20,7 

7.299 
 21,7 

 9.289 
 27,6 

 172 
 0,5 

Vir: ZRSZ 2009. 

Tabela 3.8 Struktura registriranih brezposelnih oseb v RS, december 2008 

skupno ženske 
iščejo 
prvo 
zaposl. 

BO s 
I.+II. 
stop. 
izobr. 

BO s VI.+ 
stop.izobr. 

stari 
do 26 
let 

stari 
50 let 
in več 

dolgotrajno 
brezposelni 

trajno 
presežni 
delavci, 
stečajniki 

invalidi 

66.239 33.675 10.945 26.960 6.406 10.245 21.923 30.751 14.979 11.025 
 50,8 % 16,5 % 40,7 % 9,7 % 15,5 % 33,1 % 46,4 % 22,6 % 16,6 % 

Vir: ZRSZ 2009. 

Iz podatkov v tabelah 3.6, 3.7 in 3.8 lahko povzamemo, da je problem dolgotrajne 
brezposelnosti v Sloveniji posebno zapleten, ker se povečuje s starostjo in ker se 
največkrat pojavlja v kombinaciji z nizko izobrazbo. V zadnjih letih se je povečal tudi 
delež dolgotrajno brezposelnih iskalcev prve zaposlitve. Slovenija zaostaja za 
evropskim povprečjem po stopnjah delovne aktivnosti mladih (od 15 do 24 let) in 
starejših (55 do 64 let). Po stopnjah delovne aktivnosti starejših pa spada Slovenija med 
države z najnižjimi stopnjami v EU. Skrb zbuja tudi delež brezposelnih invalidov. 

Podatki v tabeli 3.9 kažejo, da se je povpraševanje delodajalcev po delavcih v RS z 
leti stalno povečevalo, zato ponudba domače delovne sile ni več zadoščala vsem 
potrebam in zahtevam delodajalcev. V letu 2008 pa se je trend pričel obračati navzdol: 
delodajalci so skupno prijavili 240.532 prostih delovnih mest, kar je 1 % manj kot leta 
2007. Prav tako je v primerjavi z letom 2007 upadel delež prostih delovnih mest za 
zaposlitve za določen čas, delež katerih je v skupni strukturi 74,5 %.  

Tabela 3.9 Prijavljena prosta delovna mesta v obdobju od 1998 do 2008  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Prijavljena prosta delovna mesta 142.636 148.494 154.911 143.149 139.037 145.214 

Prosta delovna mesta za določen čas 103.054 105.208 109.589 103.605 103.398 107.138 

 2004 2005 2006 2007 2008  

Prijavljena prosta delovna mesta 169.199 202.904 227.934 242.927 240.532  

Prosta delovna mesta za določen čas 124.634 152.324 171.734 185.977 179.276  

Vir: ZRSZ 2009.  

Problematika trga dela v RS se torej izraža v naslednjih elementih: zaposlovanje 
mladih, zaposlovanje starejših, veliko število začasnih zaposlitev, neskladja, ki se 
odražajo v strukturni brezposelnosti in regionalnih razlikah. Svojevrstna posebnost 
slovenskega trga dela je študentsko delo, ki je zelo razširjeno in davčno (povsem 
neupravičeno) spodbujano. Neskladja na trgu dela odražajo spiski deficitarnih poklicev 



Konkurenčnost na trgu dela  

34 

in potrebe po zaposlovanju tujcev, pa tudi sivi trg dela oz. delo na črno. Spisek 
deficitarnih poklicev po posameznih območnih enotah ZRSZ redno objavlja na svojih 
spletnih straneh, prav tako podatke o zaposlovanju tujcev (prikazujemo jih v tabeli 3.10) 
ter podatke o kvotah delovnih dovoljenj, s katerimi se regulira število tujih delavcev na 
našem trgu dela (v tabeli 3.11).  

Podatki o zaposlovanju tujcev v Sloveniji kažejo na pomanjkanje ustrezne domače 
delovne sile in način pokrivanja potreb z mobilnostjo, kar med drugim omogoča tudi 
vpeljava sistema certificiranja NPK. 

Negativni demografski trendi za Slovenijo, zlasti staranje prebivalstva in manjši 
delež mladih, že dolgo potiskajo v ospredje problem pomanjkanja delovne sile na našem 
trgu dela. Država se tega problema loteva z različnimi ukrepi, kratkoročno tudi s 
selektivno imigracijo oz. kot Glazer (2008, 43) to slikovito opredeljuje: »Tuji delavci so 
blažilci demografskih sprememb na trgu delovne sile.«  

V naslednji tabeli prikazujemo strukturo zaposlenih tujcev v Sloveniji za december 
2008. 

Tabela 3.10 Število veljavnih delovnih dovoljenj na slovenskem trgu dela 

Z osebnimi delovnimi dovoljenji  37.196 
Z delovnimi dovoljenji za zaposlitev  44.329 
Z delovnimi dovoljenji za delo (tudi sezonsko)  9.171 
Brez delovnih dovoljenj  53 
Skupno  90.749 

Vir: ZRSZ 2009. 

Tujci v Sloveniji torej predstavljajo desetino delovne sile. V Sloveniji se 
zaposlujejo tujci iz držav EU in državljani tretjih držav. Prvi se lahko zaposlujejo brez 
omejitev, vendar je njihovo število razmeroma majhno, razloge pa lepo pojasnjuje 
Skorupanova (2006, 38): »Težko rečemo, da bi si delavci s preselitvijo in zaposlitvijo v 
Sloveniji izboljšali svoj materialni status.« 

Pri delavcih iz članic EU je razlika med starimi in novimi članicami: pri tistih iz 
starih članic prevladujejo vodstveni kadri in strokovnjaki, delavci iz novih članic pa 
opravljajo podobna dela kot tujci iz tretjih držav, torej deficitarne poklice v 
gradbeništvu, transportu, gostinstvu in kovinski industriji. Delodajalci zaposlujejo te 
tujce zlasti na slabše plačanih delovnih mestih in v panogah z neugodnimi pogoji dela.  

Za državljane tretjih držav so potrebna delovna dovoljenja. Kljub temu, da so 
postopki dokaj zapleteni in dolgotrajni, se naši delodajalci raje odločajo za zaposlovanje 
državljanov iz tretjih držav kot iz novih članic EU in zaposlujejo zlasti državljane z 
območij nekdanje Jugoslavije. Tako je bilo marca 2009 od 92.644 veljavnih delovnih 
dovoljenj tujcem kar 88.051 izdanih državljanom bivše Jugoslavije (ZRSZ 2009). 
Razloge vidimo v bližini, poznavanju njihove mentalitete, kulture in v lažjem 
sporazumevanju. Glazer (2008, 46) pa izpostavlja še en vidik zaposlovanja tujcev: 
»Mnogi delodajalci se raje kot za domače iskalce zaposlitve odločajo za zaposlovanje 
tujih delavcev, pri čemer navajajo predvsem nizke stroške dela in večjo motiviranost 
tujih delavcev.« Avtor ob tem še dodaja, da to opozarja na nizko stopnjo tehnološke 
ravni podjetij. 
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Zaposlovanje tujcev je naša država uredila z naslednjimi strateški dokumenti in 
predpisi: 

- Strategija ekonomskih migracij, 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, 
- Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad 

zaposlovanjem in delom tujcev ter 
- Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj, s katero se omejuje število tujcev 

na trgu dela. 

Zakonsko določeno najvišje število dovoljenj znaša 5 % od aktivnih prebivalcev 
RS. V tabeli 3.11 prikazujemo letno določene kvote in njihovo izkoriščenost od leta 
2005. 

Tabela 3.11 Kvote delovnih dovoljenj in izkoriščenost kvot  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Višina kvote 16.700 18.500 29.500 32.000 24.000 

Izkoriščenih 15.525 17.765 29.089 29.453  

Stopnja izkoriščenosti (v %)  93 %  96 %  98,6 %  92 %  

Vir: povzeto po podatkih ZRSZ 2009. 

Dejavnosti, kjer se zaposlujejo tujci, so predvsem gradbeništvo, komunala, 
kovinsko-predelovalna industrija, promet in gostinstvo. To so dejavnosti, kjer brez 
tujcev sploh ne bi bilo več možno delovati, ker delodajalci ne uspejo pokriti potreb z 
domačo delovno silo. V nekaterih od teh dejavnostih je prav sistem certificiranja NPK 
omogočil delodajalcem reševanje potreb po delavcih s prilivom iz tujine – pridobitev 
certifikata NPK (npr.: varilec, zidar, voznik, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja) 
namreč omogoča tujcu pridobitev delovnega dovoljenja. 

3.2 Lizbonska strategija – cilji in ukrepi na trgu dela  

Po Lizbonski strategiji, sprejeti marca 2000, naj bi Evropa postala visoko 
konkurenčno in dinamično gospodarstvo, temelječe na znanju, s polno zaposlenostjo in 
ekonomsko ter socialno kohezijo (Kok, 2004). Leta 2005 je bila strategija prenovljena, 
ker se cilji niso uresničevali. Lizbonska strategija je opredelila prednostna področja, na 
katerih morajo napredovati tako unija kot posamezne članice. S temi ukrepi namerava 
dohiteti ameriško gospodarstvo, pa tudi nekatera azijska gospodarstva, ki naglo 
napredujejo. Eno od teh prednostnih področij je prilagodljiv trg dela. Unija si je 
zastavila cilj zvišati stopnjo zaposlenosti na 70 % do leta 2010, zaposlenost žensk na 
60 %, zaposlenost starejših pa na 50 % (Kok 2004).  

Kot kaže tabela 3.12, je Slovenija po stopnji zaposlenosti nad evropskim 
povprečjem, po stopnji brezposelnosti pa pod povprečjem Evrope. EU pa je v letu 2007 
beležila 4,6 % zaostanka za ciljno zaposlenostjo. Seveda pa si spet lahko zastavimo 
vprašanje, koliko so Lizbonski cilji še realni v sedanjih razmerah, kajti trg dela je 
podvržen vplivom trga blaga in politike intervencije države oz. Unije, na teh področjih 
pa smo priča pravim turbulentnim dogajanjem. 
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Tabela 3.12 Stopnja zaposlenosti v nekaterih članicah EU oz. evropskega prostora, 
ZDA in Japonski (leto 2007) 

EU 27 65,4  Grčija 61,4 
Belgija  62,0  Slovenija 67,8 
Bolgarija  61,7  Slovaška 60,7 
Češka 66,1  Nemčija 69,4 
Danska 77,1  Poljska 57,0 
Italija 58,7  Finska 70,3 
Irska 69,1   …  
Združeno kraljestvo 71,5  Norveška 76,8  
Madžarska 57,3  Švica 78,6 
Španija  65,6  Japonska 70,6 
Avstrija 71,4  ZDA 71,7 

Vir: prirejeno po Eurostat 2008. 

V sliki 3.3 prikazujemo zadnje dostopne podatke (iz objav Eurostata) za stopnje 
nezaposlenosti v posameznih članicah EU (slika 3.3). 

Dodajmo še naslednji podatek: EU želi dohiteti ZDA – tam je bila oktobra 2008 
stopnja brezposelnosti 6,5 %; stopnja brezposelnosti na Japonskem pa je znašala 4,0 %. 
S tega vidika je stopnja brezposelnosti v Sloveniji zelo ugodna, je ne le pod ravnijo 
povprečne stopnje v EU27, ampak tudi ZDA. 

V Lizbonski strategiji se poudarja pomen vlaganj v visoko izobraženo delovno silo 
in hkrati ustvarjanje ravnotežja med fleksibilnostjo delovne sile in varnostjo. Ljudi je 
treba spodbujati, da bodo delali dlje, podjetja pa, da bodo zadrževala starejšo delovno 
silo. Strategija je zato določila, da morajo države članice s pomočjo socialnih partnerjev 
sprejeti nacionalne strategije vseživljenjskega izobraževanja in strategije na področju 
staranja aktivnega prebivalstva.  

Slika 3.3 Nezaposlenost ( %), sezonsko prilagojena, oktober 2008  

 
Vir: Eurostat 2008. 

V podporo politiki zaposlovanja v posameznih članicah EU zagotavlja EU sredstva 
za ustvarjanje delovnih mest, krepitev zaposlitvenih možnosti in prilagodljivosti 
delojemalcev in delodajalcev iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Sredstva so 
namenjena tako za zaposlene kot za brezposelne, za programe zaposlovanja, 
izobraževanja in usposabljanja.  
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Dosežki držav članic se redno spremljajo in Evropska komisija in Svet EU sta za 
Slovenijo v letu 2008 izdala priporočila, za trg dela so naslednja (Služba vlade RS za 
razvoj 2008): 

- za sprejetje nadaljnjih ukrepov za reformo pokojninskega sistema in spodbujanje 
aktivnega staranja, 

- izboljšati varno prožnost in spodbujati bolj prilagodljive pogodbene oblike in 
večjo učinkovitost služb za zaposlovanje, 

- krepitev povezav med trgom dela in izobraževalnim sistemom. 

Eden od ciljev je torej tudi fleksibilnost trga dela. Po Kajzerjevi (2005) je 
fleksibilnost trga dela zmožnost in pripravljenost institucij, posameznikov in 
delodajalcev, da se ustrezno odzovejo na ekonomske in socialne razmere in potrebe 
dežele. Torej gre za prilagajanje na strani ponudbe, povpraševanja ali preko ravni plač. 
A z vidika delojemalcev ostaja dejstvo, da fleksibilizacijo doživljajo kot pritisk in 
vnašanje negotovosti. Tudi Kanjuo Mrčela in Ignjatovič (2004) priznavata, da je 
fleksibilnost trga dela posledica potreb delodajalcev, ne pa želja delojemalcev. 

Kajzerjeva (2008) ločuje fleksibilnost na ravni podjetja (notranja fleksibilnost) in 
na ravni narodnega gospodarstva (zunanja fleksibilnost), kot ju predstavlja slika 3.4. 

Sposobnost podjetja, da se prilagodi spremembam na trgu blaga z zmanjšanjem ali 
povečanjem števila zaposlenih, je zunanja številčna fleksibilnost. Notranja številčna 
fleksibilnost pomeni prilagajanje obsega in časovno razporeditev dela (število delovnih 
ur, delovni čas) brez zmanjšanja ali povečanja števila zaposlenih. Funkcionalna 
fleksibilnost pomeni notranjo mobilnost delavcev oz. njihovo prerazporejanje na 
različna delovna mesta. Fleksibilnost plač in stroškov dela znotraj podjetja predstavlja 
povezanost plač in rezultatov dela. Proceduralna fleksibilnost pa se veže na postopke 
pogajanj in dogovarjanja o dejavnikih, ki določajo te oblike fleksibilnosti. Na ravni 
narodnega gospodarstva je številčna fleksibilnost stopnja prilagajanja zaposlenosti in 
opravljenih delovnih ur spremembam povpraševanja na trgu blaga. Fleksibilnost 
stroškov dela je prilagajanje ravni plač in drugih stroškov dela spremembam v 
zaposlenosti, brezposelnosti in produktivnosti. 

Slika 3.4 Oblike fleksibilnosti trga dela s stališča podjetja in s stališča 
narodnega gospodarstva 

Fleksibilnost trga dela 
     

Raven podjetja  Raven narodnega gospodarstva 
−  zunanja številčna fleksibilnost 
−  notranja številčna fleksibilnost 
−  funkcionalna fleksibilnost 
−  fleksibilnost stroškov dela 
−  proceduralna fleksibilnost 

 − zunanja in notranja številčna 
fleksibilnost 

− mobilnost delovne sile 
− fleksibilnost stroškov dela 

Vir: Kajzer 2008. 

Raziskovalci si niso enotni, katera področja merjenja fleksibilnosti trga dela bi 
obravnavali, problem pa se je še poglobil z novim pojmom varne fleksibilnosti 
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(flexicurity), pojmom, ki ima tako ekonomske, politične in socialne razsežnosti. 
Koncept varne prožnosti je vključen tudi v prenovljeno Lizbonsko strategijo. 

Withagen in Tros opredeljujeta varno fleksibilnost kot politiko in strategijo, ki na 
eni strani spodbuja fleksibilnost na trgu dela, v organizacijah dela in industrijskih 
odnosih ter varnost zaposlitve in socialno varnost na drugi strani (Kajzer 2006). Avtorja 
to pojasnjujeta kot stopnjo zaposlitvene varnosti, ki omogoča kariero, aktivnost in 
socialno vključenost tudi manj usposobljenim delavcem s slabšim položajem na trgu 
dela. Hkrati zagotavlja stopnjo numerične, funkcionalne in plačne fleksibilnosti, ki 
omogoča trgu dela in posameznemu podjetju hitro in ustrezno prilagoditev 
spremenjenim pogojem z namenom ohranitve konkurenčnosti in produktivnosti. 
Numerična fleksibilnost je odraz odločitev delodajalca o najemanju ali odpuščanju 
delavcev, funkcionalna pa označuje mobilnost delavcev znotraj organizacije. Varnost pa 
se nanaša na varnost delovnega mesta, varnost zaposlitve, dohodkovno varnost in 
varnost usklajevanja poklicnih in drugih dejavnosti. Ob tem pa Madsen (2006) 
pojasnjuje, da fleksibilnost ni monopol delodajalcev, tako kot varnost ni monopol 
delojemalcev.  

Primerno razmerje med prožnostjo trga dela in varnostjo je odvisno od ekonomskih, 
socialnih dejavnikov, pa tudi od moči in enotnosti sindikatov v družbi. Tudi Sicherl 
(2003) meni, da je na vprašanje, kako kombinirati sile trga in načine družbenega 
posredovanja z danimi razmerami in družbenimi preferencami, edini možni odgovor, da 
bo vedno obstajalo veliko število različnih načinov, kako bodo države skozi čas 
poskušale najti zadovoljive rešitve.  

V strokovni literaturi (Kajzer 2005 in 2007, Kanjuo Mrčela in Ignjatovič 2004) se 
kot vzorčni model varne fleksibilnosti predstavlja danski model dinamičnega trga dela 
iz devetdesetih let. Prikazujemo ga v sliki 3.5. 
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Slika 3.5 Zlati trikotnik danskega trga dela 

 
Premik od »welfare k workfare in learnfare« – premik od zagotavljanja blaginje z delom, 
izobraževanjem in usposabljanjem. 

Vir: Madsen 2002, 51. 

Madsen (2002, 51) opisuje specifičnost danskega modela kot: »…prevlado majhnih 
in srednje velikih podjetij, visoka nadomestila za brezposelne, državo blaginje, ki jo 
podpirajo visoke stopnje zaposlenosti moških in žensk, razvit javni sistem izobraževanja 
in usposabljanja ter sistem industrijskih odnosov, ki daje veliko vlogo socialnim 
partnerjem.« Varna fleksibilnost je mogoča, ker je na voljo dovolj novih delovnih mest. 
Učinkovit sistem socialne varnosti preprečuje, da bi se zaradi velike mobilnosti pri 
delavcih pojavila negotovost ali občutki odrinjenosti oz. marginalizacije.  

Poudariti je treba, da je sistem učinkovit, a tudi zelo drag (4,5 % BDP), poleg tega 
izhaja iz drugačnega okolja, kulture in dolgoletne tradicije dogovarjanj med socialnimi 
partnerji na Danskem, zato je posnemanje tega modela vprašljivo (Lang 2006). Algan in 
Cahuc pa navajata kot glavni razlog za neprenosljivost danskega modela na evropske 
celinske in sredozemske države tudi »zavest skupnosti«, ki jo merita z nagnjenostjo 
prebivalstva k zlorabam socialnih pravic in goljufanju države, ki je na Danskem izredno 
nizka (Kajzer 2007, 24).  

3.3 Strategija razvoja Slovenije (SRS) in reforme na trgu dela  

Strategija razvoja Slovenije 2006–2013 (skupaj s poprejšnjo Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije 2001–2006 in Programom reform za izvajanje 
Lizbonske strategije v Sloveniji) predstavlja prenos Lizbonskih ciljev v naše nacionalno 

*Pravice in 
dolžnosti aktivacije: 
»learnfare model« 

Veliko novih 
delovnih 
mest 

Visoka 
nadomestila za 
brezposelnost 

Prožni trg dela 

Sistem 
zavarovanja za 
brezposelnost 

Aktivna politika 
zaposlovanja 
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okolje. Med strateškimi cilji razvoja Slovenije je zastavljen gospodarski razvojni cilj: v 
desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU in povečati zaposlenost 
v skladu s cilji Lizbonske strategije (Šušteršič idr. 2005). Razvoj mora torej temeljiti na 
kar največji stopnji delovne aktivnosti in zaposlenosti v vseh skupinah prebivalstva. V 
spodnji tabeli primerjamo cilje z doslej doseženimi rezultati na ravni Unije in RS: 

Tabela 3.13 Doseganje ciljev lizbonske strategije v RS  

  Cilj  EU 2007  RS 2007 
Stopnja zaposlenosti 70 %  65,4 %   67,8 %  
Stopnja zaposlenosti žensk 60 %  57,2 %  62,6 %  
Stopnja zaposlenosti starejših (od 55– 64 let) 50 %  44,7 %  33,5 %  
Podaljšanje povprečne starosti ob upokojitvi za 5 let   za 2,2 leti 
Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje 12,5 %  9,7 %  14,8 % 

Vir: Služba vlade RS za razvoj 2008. 

V Sloveniji je stopnja zaposlenosti prebivalstva nad ravnijo evropskega povprečja, 
prav tako stopnja zaposlenosti žensk. Zaostajamo pa pri vključenosti mladih in pri 
starejših zaposlenih, kjer smo celo na repu držav EU. Vzrok lahko iščemo v pretiranem 
prezgodnjem upokojevanju v preteklih obdobjih in počasnem odražanju vplivov 
pokojninske reforme v statističnih prikazih, vezano na povečevanje povprečne starosti 
ob upokojitvi. V zvezi s tem tudi Kajzerjeva (2009) meni, da Slovenija ne bo dosegla 
ciljne zaposlenosti starejših, če ne bo izvedla ukrepov politike aktivnega staranja 
(»make people work longer«) in povečala participacijo starejših v vseživljenjskem 
učenju. 

SRS predvideva, da bi ciljno 70 % zaposlenost Slovenija lahko dosegla z 1 % letno 
rastjo skupne zaposlenosti do leta 2013. To bi omogočilo tudi postopno zniževanje 
brezposelnosti, ki bi se do konca obdobja lahko približala 3 %. 

Ključne razvojne prioritete Slovenije za doseganje zastavljenih ciljev po Programu 
reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji so: 

- konkurenčno gospodarstvo in hitrejšo gospodarsko rast,  
- učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski  
- razvoj in kakovostna delovna mesta,  
- učinkovito in cenejšo državo, 
- moderno socialno državo in večjo zaposlenost, 
- povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

V sklopu prioritet SRS so posamezni cilji, na katere se neposredno navezuje v 
nalogi obravnavana tematika:  

Na področju povečanja gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v RR:  

− povečati učinkovitost pri črpanju sredstev strukturnih skladov in povezati 
različne načine dodeljevanja državnih spodbud v enovit sistem (vseživljenjsko 
izobraževanje, aktivna politika zaposlovanja, raziskave in razvoj), 

− uvajati fleksibilne oblike dela in delo na daljavo. 
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Na področju izboljšanja kakovosti izobraževanja in spodbujanja VŽU:  

− zagotoviti ravnovesje med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela in 
gospodarstva skozi razvoj socialno-partnerskih odnosov ter usklajevanjem 
kurikularnih vsebin v okviru zagotavljanja transparentnosti poklicnih 
kvalifikacij na nacionalni in EU ravni 

Na področju VŽU:  

− spodbujanje povpraševanja posameznikov po izobraževanju in usposabljanju 
ter spodbujanje večjih vlaganj delodajalcev. V vseživljenjsko učenje vključiti 
do 2013 vsaj 15 % odraslih v starosti od 25 do 64 let. 

− povečanje privlačnosti in dostopnosti izobraževanja in usposabljanja ter 
vzpostavitev in razvoj mehanizmov za priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj na vseh ravneh zahtevnosti, predvsem tistih, na podlagi 
katerih je mogoče zagotoviti delovno silo za nove in hitro razvijajoče se 
sektorje v skladu s temeljnimi procesi EU (Evropski kvalifikacijski okvir, 
Köbenhavnski proces izobraževanja in usposabljanja 2010, kreditni sistem).  

Na področju četrte razvojne prioritete (moderna socialna država in večja 
zaposlenost): 

− izboljšanje prilagodljivosti trga dela: večja fleksibilnost delovnih razmerij in 
zaposlovanja, prehod s pasivnih v aktivne ukrepe na trgu dela in zmanjšanje 
strukturnih neskladij na trgu dela s priznavanjem pridobljenega znanja in 
kompetenc v zaposlitvi ter ugotoviti potrebne spremembe institucionalnega 
okvira trga dela, 

− pospešiti delovanje sistema za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 

Konkurenčnost na trgu dela je tako ena od ključnih tem za bodočnost Slovenije in v 
neposredni povezavi s tematiko VŽU in priznavanja znanj in kompetenc, pridobljenih 
zunaj sistemov tradicionalnega izobraževanja, torej tudi v sistemu certificiranja NPK.  

Že v poglavju 3.1 smo ugotavljali, da je konkurenčnost na trgu dela šibka plat 
konkurenčnosti Slovenije in številni avtorji (Vodopivec, Kajzer, Malačič, Svetlik, Ilič, 
Ignjatovič, Svetličič, Domadenik in Redek) namenjajo veliko pozornost potrebam po 
reformah na trgu dela. Po Malačiču (2007a, 93) je ravno trg dela: ».. ena od tistih 
nevralgičnih točk, na katerih je Slovenija v okviru dosedanjih sprememb najbolj 
oklevala in celo mečkala.« 

Poleg tega smo v obdobju povečane negotovosti zaradi recesije, posledice pa se na 
trgu dela že močno občutijo. Delodajalci trdijo, da je delovna zakonodaja preveč toga, 
zlasti v zvezi s prekinitvami delovnih razmerij, zato so bolj previdni pri zaposlovanju. V 
državah z manj togo zakonodajo je namreč značilna višja stopnja zaposlenosti. 
Delodajalci pričakujejo od nove delovne zakonodaje poleg sprememb na področju 
odpovednih rokov, tudi spremembe v zvezi z zakonsko predpisanimi odpravninami in 
predpisanimi dodatki (malica, prevoz na delo, minulo delo), ker so to zanje sami 
neposredni stroški zaposlene delovne sile. 
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Vodopivec idr. (2007) ugotavljajo, da slovenski trg dela zaostaja po prožnosti, delo 
je previsoko obremenjeno z davki in prispevki, sistem nagrajevanja pa ne ustvarjanja 
razmer, ko se delo res splača (making work pay policy). Avtorji namenjajo posebno 
pozornost tudi plačnemu sistemu. Ugotavljajo togost plačnega sistema, ki prinaša 
določeno mero uravnilovke, tako v nagrajevanju po izobrazbi kot po delovnih 
izkušnjah. Prav tako se plače ne večajo sorazmerno s poviševanjem produktivnosti. 
Obremenitvena stopnja dela je ena najvišjih v Evropi in OECD. S tem se strinja tudi 
Sicherl (2003, 13): »Davki na delo so visoki, na kapital pa nizki, kar otežuje večjo 
fleksibilnost na trgu dela.«  

Reforme na trgu dela zajemajo po Arpaii idr. (2007) poleg obdavčitve dela še 
zavarovanje za primer brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, pokojnine, sistem 
pogajanj o plačah, organizacijo delovnega časa in migracije. 

V strokovni literaturi (Kajzer 2007, Malačič 2007b) se pogosto omenja tudi 
premajhno učinkovitost Zavoda RS za zaposlovanje in potrebo po nadzoru učinkovitosti 
porabe davkoplačevalskega denarja. Ker država namenja veliko sredstev za politike na 
trgu dela, je težko razumeti, da ne kaže zanimanja za neodvisno raziskovanje 
učinkovitosti teh politik in morajo spodbude za to prihajati iz Bruslja. Lizbonske 
smernice pa poudarjajo potrebo po okrepitvi in posodobitvi institucij trga dela, zlasti 
zavodov za zaposlovanje, tudi zato, da se zagotovi večja preglednost nad možnostmi za 
zaposlovanje in usposabljanje na državnem in evropskem nivoju. Zavod in zasebne 
agencije so v neposrednih stikih z delodajalci in tako pravočasno prepoznavajo potrebe 
na trgu dela in sodelujejo pri izravnavanju kratkoročnih neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem. Poudarja se tudi nujnost reforme ostalih institucij, ki posegajo na trg 
dela, kot Centri za socialno delo in Sklad za razvoj kadrov in štipendiranje, s ciljem, da 
se poveča učinkovitost in transparentnost dodeljevanja pomoči oz. različnih transferjev. 

Na koncu dodajmo še zanimivo Sicherlovo (2003, 155) mnenje, da je dobra stran 
vseh naših dogovorov z EU tudi v tem, da je v Sloveniji zato hitreje dosežen konsenz 
med posameznimi deležniki kot bi ga v drugih okoliščinah zmogli: »... ker gre za 
prispevek k spremembi načina mišljenja in pripravljenost na postopke, ki nas hitreje 
navajajo na red in sožitje, kot bi bili to sicer sami pripravljeni storiti.« 

3.3.1 Spodbujanje prilagodljivosti, prožnosti in mobilnosti na trgu dela 

Trg dela je tako kot trg blaga podvržen spremembam in negotovosti, ki so posledica 
napredka tehnologije in informatike, globalizacije gospodarstva in družbeno-političnim 
pretresom. Vodopivec idr. (2007) navajajo ocene Evropske komisije, ki poudarja 
nujnost povečanja prilagodljivosti podjetij in delavcev, predvsem preko uvajanja večje 
prožnosti na trgu dela, pri hkratnem ohranjanju ustreznega ravnotežja med prožnostjo in 
varnostjo. 

»Fleksibilizacijo razumemo kot proces spreminjanja pogojev zaposlovanja in 
načina organiziranja dela v smeri vse večje raznovrstnosti.« (Kanjuo Mrčela in 
Ignjatovič 2004) Tako je fleksibilizacija lahko časovna, prostorska, funkcionalna ali 
numerična. Razumemo jo lahko v negativnem ali pozitivnem smislu. Za delodajalce je 
fleksibilno zaposlovanje način, kako zniževati stroške dela Delojemalci jo doživljajo 
bolj kot pritisk in povečevanje negotovosti delovnega mesta, toda Lipičnik (2000) 
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opozarja, da je fleksibilizacija zaposlitev potreba in ne zgolj možnost, ki bistveno 
pomaga k hitremu prilagajanju tržnim razmeram. Rifkin (1995) pa bolj fleksibilne 
oblike zaposlovanja in dela pojmuje kot osnovo vzpostavljanja multiaktivne družbe. 

Rezultati evropskega primerjalnega projekta Households, Work and Flexibility 
(HWF), izvedenega v devetih evropskih državah (med njimi tudi v Sloveniji) kažejo, da 
je med državami v tranziciji in razvitimi državami velika razlika v pristopu k atipičnim 
oblikam zaposlitve (Sicherl 2003). V državah v tranziciji se je v preteklosti 
predpostavljalo, da bo država v dobrem in slabem skrbela za možnosti zaposlitve in za 
preživetje podjetij. Zato je v teh državah šok zaradi drsenja v obdobje povečane 
negotovosti neprimerno večji. Raziskava je pokazala, da je zaposlitev za krajši čas kar 
štirikrat bolj pogosta v razvitih državah, kar je deloma tudi posledica večjega 
zaposlovanja v storitvenem sektorju. V tranzicijskih državah pa je najpogostejša 
atipična oblika zaposlitve delo za določen čas in samozaposlitev. Atipične oblike 
zaposlitve so bolj pogoste v razvitih državah, raziskava pa je opozorila na nekritično 
rabo predpostavke, da so vse atipične oblike dela manjvredne, kajti anketiranci so bili v 
večini zadovoljni s takimi oblikami dela. Kot atipične oblike zaposlitve so raziskovalci 
HWF obravnavali tiste plačane zaposlitve, kjer se ne dela s polnim delovnim časom in 
za nedoločen čas. Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami najnižji delež dela s 
krajšim delovnim časom in najvišji delež zaposlenih za določen čas in velik delež tistih, 
ki delajo v izmenah. Raziskava je tudi pokazala, da so Slovenci zelo fleksibilni glede 
dnevne migracije – potovanja na delo v drug kraj, veliko manj pa so se pripravljeni 
preseliti v drug kraj zaradi zaposlitve. Glede na varnost dela s strani zaposlenih je med 
Slovenci najbolj zaželena standardna oblika zaposlitve, tj. za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in stalnim delavnikom. 

Kot je razvidno iz tabele 3.1, je v Sloveniji nizek tudi delež samozaposlenih v 
strukturi delovno aktivnega prebivalstva (20,2 % leta 2007), to je pod povprečjem EU. 
Vendar je struktura samozaposlenih heterogena in je ta podatek težko primerjati med 
državami. V tej kategoriji so tako kmetje, podjetniki, kot tudi osebe s samostojno 
poklicno dejavnostjo (odvetniki, kulturniki, duhovniki ipd.). Ta vrsta zaposlenosti je 
izredno fleksibilna, vendar so v njej oblike, ki jih imamo za nosilce inovativnosti in 
podjetnosti, po drugi strani pa tudi oblike, ki so za posameznike edina možnost in zelo 
skromen vir dohodkov. 

Organizacije se manj poslužujejo prijaznejših oblik zaposlovanja, npr. skrajšan 
delovni čas, fleksibilen delovni čas, delo na domu, delo na daljavo, delitev delovnih 
mest, letni obseg dela. Vse to so zaposlenim in družinam prijazne oblike zaposlovanja. 
Menimo, da je izrabljanje vseh možnih fleksibilnih oblik zaposlovanja po času, prostoru 
in pogojih dela še preskromno. V tabeli 3.14 predstavljamo nabor možnosti po Kanjuo 
Mrčeli in Ignjatoviču. 

Svetlik (2004) poroča o rezultatih raziskave Centra za proučevanje organizacij in 
človeških virov, ki so opozorile na nizko stopnjo prožnosti zaposlovanja v slovenskih 
organizacijah. Še če se prožnost povečuje, gre za neprijazne oblike, npr. nadurno delo, 
delo za vikend, delo v izmenah, priložnostno delo in delo za določen čas, torej dela, ki 
zahtevajo večjo intenzivnost dela in povečujejo negotovost zaposlitve. Podobno 
ugotavljata tudi Kanjuo in Ignjatovič (2004), ki navajata, da med evropskimi državami 
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izstopata dve z opazno manjšim deležem zaposlenih v fleksibilnih oblikah zaposlovanja: 
Slovenija in Luxemburg. 

Tabela 3.14 Vrste fleksibilnih oblik zaposlovanja glede na temeljne dimenzije 
zaposlitve 

Čas Pogoji dela/zaposlovanja Prostor 

Delo za skrajšan čas Delitev dela Različna ali spremenljiva 
lokacija dela – flexiplace 

Delo s skrajšanim delovnim časom 
(part time) 
− trajno–začasno 

− fiksno–variabilno 

Kombiniranje nalog večjega 
števila delovnih mest 

Delo na domu 

Gibljiv delovni čas (flexitime) Rotacija delovnih mest Delo, podprto z IKT 
(teleworking) 

Zgoščeni delovni teden Delitev delovnega mesta Delavci na daljavo 
Letno določene ure Pogodbe za opravljeno delo  
Fazna, delna upokojitev Neodvisni delavci v svobodnih 

poklicih (freelancers) 
 

Sezonski delavci Neodvisni izvajalci (independent 
contractors) 

 

Priložnostni delavci Svetovalci  
Delavci na klic (zero-hours contracts) Delavci, najeti preko 

zaposlovalnih agencij 
 

Začasna prekinitev kariere 
(sabaticals) 

Sposojeni delavci  

Prostovoljno reducirani delovni čas Nadomestni delavci  
Podaljševanje delovnega časa Delavci drugih podjetij, v katera 

posamezna podjetja »izvažajo« 
posamezne sklope opravil 

 

Nadurno delo Pomožni, nadomestni delavci  
Izmensko delo Delavci, ki jih subvencionira 

država 
 

Vir: Kanjuo Mrčela in Ignjatovič 2004. 

Za delodajalce se zdi, da izrabljajo predvsem oblike fleksibilnosti v času dela, ker 
se s tem najhitreje prilagajajo spremenjenim razmeram na trgu in se poslužujejo 
predvsem zaposlitev za določen in krajši čas. Šele v razmerah grozeče recesije so se 
začeli bolj množično odločati za npr. krajši delovni teden, vsekakor pa premalo 
izrabljajo ostale možne opcije. Svetlik idr. (2004) npr. predlagajo spodbujanje 
»prijaznih« oblik prožnega zaposlovanja in dela kot delo na domu, delo na daljavo, 
gibljiv delovni čas, delitev delovnega mesta, letni obračun dela. V sedanjih kriznih 
razmerah pa moramo na fleksibilizacijo trga dela gledati tudi kot na ukrepanje na 
makroravni ekonomskega sistema in politike in Štiblar (2008, 156) priporoča, da: ».. je 
iz psiholoških in ekonomskih razlogov bolje z večjo fleksibilnostjo trga dela ohraniti 
čim večjo zaposlenost, čeprav delo za krajši čas ali za manjše dohodke, kot pa odpuščati 
in socialno breme zvrniti na pleča države (proračuna), hkrati pa poslabšati psihološko 
počutje ljudi kot brezposelnih oseb«. V okviru sedaj tako aktualnih pomoči politike trga 
dela Česnova (2009) poudarja, da je Slovenija za to do l. 2007 porabila trikrat manj v 
primerjavi s povprečjem držav EU (0,39 % BDP), in sicer za nadomestila za 
brezposelnost in pomoč brezposelnim, medtem ko se pomoči presežnim delavcem in 
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delavcem ob stečajih podjetja ter zgodnje upokojevanje niso izvajale. Zato pomoči 
države predstavljajo varnost v novem konceptu 'fleksibilne varnosti'. 

3.3.2 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ) 

Sistem certificiranja NPK je umeščen tudi med ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja (APZ). Programi APZ izhajajo iz Strategije razvoja Slovenije in 
programov reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in imajo pomembno 
vlogo pri spodbujanju varne prožnosti. Proces prehajanja od pasivnih oblik politike 
zaposlovanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja poteka v RS že od devetdesetih let 
oz. pričetkov uvajanja tržnega gospodarstva. 

APZ pomeni (Svetlik in Batič 2002) nabor različnih programov in ukrepov, s 
katerimi želi država zmanjševati brezposelnost in med delovno aktivne vključiti/zadržati 
čimveč delovno sposobnih (programi usposabljanja, ustvarjanja delovnih mest, 
programi zaposlovanja).  

Država posega na trg delovne sile z različnimi politikami, ki se običajno izvajajo 
skladno in sočasno:  

− makroekonomski ukrepi (davčna, proračunska, naložbena, plačna politika) 

− pasivno politiko zaposlovanja (izplačevanje nadomestil brezposelnim, 
predčasno upokojevanje brezposelnih) in drugimi ukrepi socialne politike 

− aktivno politiko zaposlovanja 

Program APZ se zgleduje po Meidner-Rehnovem modelu, ki so ga po švedskem 
vzorcu in na priporočilo OECD uvajale evropske države v šestdesetih letih 20. stoletja 
(Svetlik in Batič 2002). Razlogi za uvedbo APZ so bili v rasti strukturne nezaposlenosti, 
pojavu obrobnih družbenih skupin in njihovem izrinjanju s trga delovne sile, hitri rasti 
ponudbe delovne sile zaradi vstopa žensk in mladih, hkratnem naraščanju 
nezaposlenosti in inflacije ter premajhni učinkovitosti izobraževalnih sistemov. 

Za uvedbo APZ je ključna zlasti strukturna brezposelnost, ob kateri je Keynesov 
model neučinkovit, zato so ga najprej uvajale države, ki so zagovarjale socialno 
partnerstvo, postopoma pa je postal vseevropski model. Pri APZ je poudarek na prehodu 
s pasivnih oblik prejemanja pomoči na aktivne oblike zaposlovanja, ko se od 
brezposelnih zahteva večja aktivnost, pridobivanje znanj in veščin za večje zaposlitvene 
možnosti, torej vključevanje v razne programe (javna dela, programi usposabljanj, 
izobraževanj) in manjša izbirčnost pri sprejemanju dela in vključevanju v programe. 

V tabeli 3.15 predstavljamo program ukrepov APZ za obdobje 2007–2013.  
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Tabela 3.15 Programi ukrepov APZ za obdobje 2007–2013 

UKREP/ AKTIVNOST/ PODAKTIVNOST 

Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 

1.1.1 Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb 
1.1.2 CIPS – centri za informiranje in poklicno svetovanje 
1.1.3 Poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe  
1.1.4 Drugače o poklicih¹ 
1.1.5 Zdravstveno-zaposlitveno svetovanje 
1.2.1 Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – delavnice 
1.2.2 UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost 
1.2.3 Klubi za iskanje zaposlitve² 
1.3.1 Razvoj in testiranje nove delavnice – svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela 
Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje 

2.1.1 Programi institucionalnega usposabljanja 
2.1.2 Potrjevanje NPK 
2.2.1 Delovni preizkus 
2.2.2 Usposabljanje na delovnem mestu 
2.3.1 Formalno izobraževanje 
2.3.2 PUM – projektno učenje za mlade odrasle 
Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja  

3.2.1 Subvencije za samozaposlitev 
3.2.1 Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov DSP 
3.2.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših  
Ukrep 4: Programi za povečanje socialne vključenosti 

4.1.1 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela  
4.1.2 Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 

op.: ¹Program Drugače o poklicih: organizacija obiskov podjetij, predavanja – predstavitve poklicev 
(ciljne skupine: osnovnošolci, srednješolci in brezposelni). ²programi za intenzivno usposabljanje 
brezposelnih oseb. 

Vir: povzeto po MDDSZ 2006. 

V sklopu ukrepov usposabljanja in izobraževanja so predvidene aktivnosti 
institucionalnega izobraževanja, tečaji, predavanja, seminarji in druge oblike 
usposabljanja za pridobivanje dodatnega ali poglabljanje pridobljenega znanja, 
spretnosti in zmožnosti, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja za 
brezposelne, pa tudi za zaposlene. V okviru ukrepa se izvajajo aktivnosti za pridobitev 
NPK, razvoj poklicnih standardov, katalogov in študijskih programov za 
izpopolnjevanje ter vzpostavitev ogrodja kvalifikacij. 

Tudi Svetlik in Batičeva (2002) menita, da so se med programi APZ izkazali kot 
najučinkovitejši pri odpravljanju strukturne brezposelnosti prav programi za 
pospeševanje izobraževanja in usposabljanja. Usmerjenost naj bi bila v poklice, po 
katerih je zaznana potreba na trgu dela., predvsem za izrazito iskane poklice, tiste, ki so 
netipični za moške in ženske (poklice, v katerih sta spola neuravnoteženo zastopana). 
Ciljne skupine pa so brezposelni, delavci v postopku izgube zaposlitve, delodajalci in 
strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri pripravi poklicnih standardov, katalogov, študijskih 
programov ter pri izgradnji ogrodja kvalifikacij. V načrtu izvedbe APZ za 2007 in 2008 
pa so kot prednostne skupine opredeljeni: brezposelni brez poklicne izobrazbe ali s 
suficitarnimi poklici, brezposelni mladi do 24 let, mladi brez delovnih izkušenj, 
prejemniki denarne socialne pomoči in denarnega nadomestila ter drugi težje zaposljivi, 
predvsem Romi, invalidi, osebe z zaposlitvenimi ovirami. Prednostno pa se bodo 
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izvajali projekti usposabljanja za najbolj deficitarne poklice (ZRSZ 2006). Programi 
APZ se financirajo iz državnega proračuna, občasno tudi iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada (za 2007–2008 je bilo predvidenih skupno 174.118.346 EUR). 

Programi APZ so vsa leta izvajanja deležni številnih kritik (npr. Barbo-Škerbinc in 
Vodopivec 1999), kljub temu, da se stalno poudarja njihov pomen. Tako npr. 
strokovnjaki v Operativnem programu razvoja človeških virov za 2007–2013 (SVLR 
2007) poudarjajo, da je učinkovitost programov APZ premajhna, da v zadnjih desetih 
letih niso bili deležni evalvacij s strani neodvisnih institucij in da je treba preseči 
sedanjo razdrobljenost programov APZ ter povečati ciljno usmerjenost glede na potrebe 
delodajalcev in brezposelnih.  
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4 SISTEM CERTIFICIRANJA NPK 

4.1 Predstavitev sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
(NPK)  

Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji doživlja številne 
sistemske novosti, med drugim tudi vpeljavo certifikatnega sistema. Prizadevanja za 
uveljavitev sistema certificiranja NPK segajo že v devetdeseta leta, pospešile pa so ga 
zlasti priprave na vstop Slovenije v Evropsko unijo. 

Certifikatni sistem pomeni javno izpostavljeno telo in postopke, ki omogočajo 
podeljevanje certifikatov. To pomeni, da imajo izdani certifikati podoben pomen kot 
diplome, ki se jih izdaja po uspešno opravljenem izobraževalnem programu. 
Posameznikom dajejo določen status in priložnosti na trgu delovne sile. Delodajalci naj bi 
jih imeli za indikatorje kakovosti ponudbe delovne sile in jih upoštevali pri zaposlovanju, 
postopkih plačila in drugih kadrovsko-upravnih postopkih. V tem pogledu naj bi bila 
potrdila transparentna in oblikovana kar se da v skladu s tistimi iz drugih držav EU. 
(Svetlik 2000a, 8) 

Glavni cilj certifikatnega sistema je vključiti v uradno priznane kompetence 
posameznika tudi znanja, spretnosti in veščine, pridobljene izven formalnih oblik, v 
okviru neformalnega in priložnostnega učenja. Ljudje se že zdavnaj ne naučijo več 
vsega v šoli, učimo se v okviru različnih aktivnosti, od usposabljanja na delovnem 
mestu, delovnih izkušenj, prostovoljnih in prostočasnih aktivnosti, pa tudi s pomočjo 
sodobnih medijev, saj nova tehnologija oblike in obseg (samo)učenja še pospešuje. Gre 
za mnoga implicitna (tacitna) znanja, ki jih je treba odkriti, narediti bolj eksplicitna oz. 
priznana. Priznanje (akreditacija) predhodnega učenja in implicitnih znanj lahko vodi v 
certifikacijo NPK.  

Najprej razložimo termine certificiranje, certifikat in poklicna kvalifikacija. Po 
definiciji CEDEFOP – Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Svetlik 
2000a, 8), je certificiranje uradna in formalna potrditev pridobljenega znanja ali 
kvalifikacij, ratificiranje uspeha, pridobljenega na tečaju ali izpitu. Je formalen izraz 
socialne, upravne in zakonske potrditve in velja kot ratifikacija. Certifikat pa je uraden 
(državno veljavni) dokument, s katerim uradno zabeležimo dosežke posameznika. V 
Slovenji je certifikat dokaz o kvalifikacijah, ki si jih ne pridobimo neposredno s 
šolskimi spričevali, diplomami in drugimi oblikami ocenjevanja in akreditacije znanja 
in spretnosti v izobraževalnem sistemu. Certifikati so namenjeni za trg dela in se 
pridobivajo v pristojnosti ministrstva za delo (Ivančič 1995b, 14). Poklicna kvalifikacija 
je delovna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali 
posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti (ZNPK 
2006). Tako poklicna kvalifikacija povezuje izobraževanje, usposabljanje in 
zaposlovanje. 

Poklicna izobrazba daje hkrati tudi poklicno kvalifikacijo v državah, kjer je 
poklicno izobraževanje povezano s sistemom dela, drugje pa le, kadar ji pristojni 
dejavniki priznavajo takšno vlogo. Med poklicno izobrazbo in kvalificiranostjo za 
opravljanje nekega dela zmeraj ni mogoče najti povezave, sta pa obe pomembno 
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medsebojno odvisni (Ivančič 1995b, 9). Kvalifikacija se pojmuje širše, kot kombinacija 
lastnosti in sposobnosti ljudi, ki opravljajo nek poklic ali izsek poklica ali pa se s temi 
lastnostmi pojavljajo na trgu dela; vsebinsko določajo kvalifikacijo poklicne, strokovne, 
socialne in osebne kompetence.  

V sliki 4.1 prikazujemo umeščenost CS v strukturi možnih poti do poklica. Levi 
stolpec je pod pristojnostjo MŠŠ, desni pa pod MDDSZ. 

Slika 4.1 Nove poti do poklica  

 
Vir: CPI 2008. 

Kot je razvidno, reformirani sistem omogoča dve poti do poklica: osnova za 
poklicne kvalifikacije so poklicni standardi, za katere je pri nas trenutno še bolj 
uveljavljen pojem nomenklatura. Poklicni standard se pripravi na temelju pobude in 
poklicnega profila, v nadaljevanju pa vodi ali v izobraževalne programe ali v pri nas 
doslej manj uveljavljen in poznan postopek pridobitve certifikatov oz. kvalifikacij preko 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. Te neformalne oblike so 
namenjene zgolj odraslim (mladino naj bi praviloma vključevali v redne izobraževalne 
programe), ne vodijo do stopenj izobrazbe, dajejo pa kandidatom možnost pridobitve 
poklicne kvalifikacije za specifična področja.  

Sistem potrjevanja NPK je pri nas zaživel s sprejetjem Zakona o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) leta 2000. Reforma poklicnega in strokovnega 
izobraževanja pa je bila napovedana že v Beli knjigi o izobraževanju v Sloveniji (1995). 

Poklicni standard Poklicni standard 

NACIONALNA POKLICNA 
KVALIFIKACIJA 

Katalogi standardov 
strokovnih znanj in spretnosti 

Programi poklicnega 
izobraževanja 

Izvajalec postopkov 
preverjanja in potrjevanja 

Izobraževalna 
institucija 

Odrasli Mladi/odrasli 

Certifikat o NPK Spričevalo – izobrazba 
in NPK 
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Po ZNPK (2006) lahko posameznik pridobi poklicno kvalifikacijo: 

- z doseženo poklicno oz. strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s 
poklicnim standardom obsega izobraževalni oziroma študijski program 

- po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne ali strokovne 
izobrazbe 

- po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je 
s temi programi tako določeno 

- po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po 
študijskih programih za izpopolnjevanje 

- če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti, sprejete v tem 
zakonu. 

S poklicno kvalifikacijo pridobljeno v skladu s to zadnjo alineo, torej ni mogoče 
pridobiti izobrazbe, kot se pridobi po izobraževalnih programih.  

Sistem certificiranja NPK je torej namenjen le odraslim, starim najmanj 18 let, 
mlade pa je treba spodbujati, da si pridobijo formalno izobrazbo. Ob tem Kramberger 
opozarja: »Nevarno je, če bi poskušali uvesti dva paralelna izobraževalna sistema z 
enako javno priznanimi certifikati.« (v Svetlik 2000b, 33) Po drugi strani pa so 
argumenti s strani povpraševanja na trgu dela dovolj močni, ker zadevajo odrasle, ne 
mladino. Zato so strahovi nekaterih, da bo certifikatni sistem spodkopaval tradicionalni 
šolski sistem, povsem odveč (Svetlik 2000b). Od sistema certificiranja NPK si države 
veliko obetajo tudi zato, ker naj bi ustrezal tistim posameznikom, ki jim iz različnih 
vzrokov ni do vključevanja v šolske sisteme in ker lahko pomaga pri reševanju 
problemov šolskega osipa. Temu pritrjujejo tudi Duvekot idr. (2005, 198): »Dejstvo, da 
ima Slovenija relativno velik delež osipa iz izobraževalnega sistema, veča pomen 
vrednotenju predhodnega učenja kot faktorja nacionalne politike boljše kvalifikacijske 
strukture delovne sile.« Drugi argument proti certificiranju NPK pa je ta, da ne 
zagotavlja razvoja splošnih kompetenc in je zgolj v funkciji povečevanja zaposljivosti, 
torej v interesu zaposlovalcev in MDDSZ (Muršak 2004). 

Slovenija se lahko uspešno razvija le kot odprto, navzven usmerjeno gospodarstvo. 
To je usmeritev, ki jo zasleduje že od svoje osamosvojitve in si prizadeva za 
vsestransko internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in vključevanje v evropske 
integracijske procese. Z vključitvijo Slovenije v EU moramo proučevati in obvladovati 
poslovanje v novem, to je evropskem okolju, ki ima skoraj 400 milijonov prebivalcev. 
Temu primerno se ravnajo tudi slovenska podjetja, ki želijo uspešno poslovati v tem 
okolju. Osnovna značilnost gospodarstva Evropske unije pa je prost pretok storitev, 
blaga, kapitala, ljudi in znanja.  

Tudi na področju trga dela v Sloveniji so na dogajanja vplivali razširitev trga, 
potrebe po večji konkurenčnosti naših delavcev in naraščanje brezposelnosti, zlasti med 
nizko kvalificiranimi. Nabor doslej sprejetih poklicnih standardov in katalogov NPK 
kaže, da prevladujejo NPK na nivoju III., IV. in V. stopnje. Na odzivnost CS na potrebe 
gospodarstva kaže tudi dejstvo, da se poklicna struktura razvija zlasti v smeri novih 
poklicev v storitvenih dejavnostih, kjer se je šolski sistem dosti prepočasi prilagajal 
novim potrebam. Za mnoge poklicne kvalifikacije pa se v šolah sploh ni mogoče 
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izobraziti. Vse to navaja na razmišljanje, da ponuja CS učinkovito in hitro rešitev 
nekaterih problemov na trgu delovne sile. 

Certifikatni sistem poskuša izravnati slabost formalnega šolskega sistema – njegovo 
slabo fleksibilnost. Šolski sistem, tako na sekundarni kot terciarni ravni, namreč 
proizvaja zelo splošen in širok profil diplomanta. Gospodarstvo pa ima širše in pestrejše 
potrebe, tako horizontalno kot vertikalno. Te potrebe se lahko pokrije z različnimi 
programi usposabljanj in izpopolnjevanj, posamezniki pa pridobivajo potrebna znanja in 
spretnosti tudi na druge načine. Vse te pridobljene kompetence je treba ovrednotiti in 
omogočiti posameznikom, da jih uveljavljajo na trgu dela. (Rok 2004)  

Posebnost certificiranja je zlasti preverjanje neformalno pridobljenih znanj preko 
postopkov vrednotenja različnih dokazil. Portfolijo ali zbirna mapa dokazil vsebuje 
različne dokumente: kandidatov CV (življenjepis), zlasti podatke o izobrazbi – formalna 
dokazila, pregled zaposlitev, opravljena usposabljanja, tečaji, seminarji, delovne 
izkušnje in dokazila v zvezi z NPK (Kunčič in Marentič 2004). Ocenjevalci zagotavljajo 
kvalitetno eksterno preverjanje znanj in spretnosti, določenih s standardi poklicnih 
kvalifikacij.  

Veliko je namreč pomislekov, ki se vežejo na zaupanje v certifikatni sistem – 
mnogi menijo, da so bližnjica do kvalifikacij. Ti pomisleki izhajajo iz že v uvodu 
omenjenih internih kvalifikacij, ki so se podeljevale v preteklosti brez jasno določenih 
kriterijev in brez postopkov preverjanj. Zato je tako pomembno natančno oblikovanje 
standardov in katalogov znanj in spretnosti ter kvalitetno eksterno preverjanje teh znanj 
in spretnosti. Poleg tega so v sistem vključeni svetovalci in ocenjevalci, ki morajo 
opraviti posebno usposabljanje in pridobiti licenco. Strokovnjaki (npr. Gabršček 2000) 
pogosto opozarjajo na pomen profesionalnih standardov v postopkih. »Vrednost 
predhodnih znanj in neformalnega učenja na trgu dela in v formalnem izobraževanju ni 
samo administrativni in tehnični problem, ampak tudi ali pa predvsem problem 
splošnega zaupanja.« (Ivančič 2000)  

Tudi Pütz (2002) poudarja, da morajo biti standardi kvalitete striktno spoštovani in 
zagotovljena transparentnost procedur. Kozoderc (2006) pa dodaja, da je kultura 
vrednotenja in priznavanja neformalega in priložnostnega učenja v Sloveniji precej 
nizka, spreminjanje pa je možno le na dolgi rok. Vsekakor bodo imeli zadnjo besedo 
delodajalci: bo delavec s certifikatom enakovredno konkuriral delavcu s spričevalom oz. 
diplomo?  

4.1.1 Predstavitev deležnikov v certifikatnem sistemu  

V sistemu certificiranja NPK smo identificirali naslednje skupine deležnikov (slika 
4.2):  

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (sektor za povezovanje 
trga dela in izobraževanje) je pristojno za sistemsko reševanje in spremljanje izvajanja 
Zakona o NPK. Sistem certificiranja NPK je ministrstvo uvrstilo med programe aktivne 
politike zaposlovanja.  

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje opravlja razvojna, svetovalna in 
strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov in katalogov NPK, usposablja 
svetovalce, vodi evidence na področju poklicnih kvalifikacij, pripravlja gradiva, 
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spremlja sistem certificiranja, spremlja mednarodno primerljivost poklicnih kvalifikacij, 
izvaja promocijo CS v sodelovanju s partnerji idr. (MDDSZ 2009a) 

Slika 4.2 Deležniki (stakeholders) v sistemu certificiranja NPK 

 
Vir: kompilacija avtorice po Gaberšček 2000. 

Področni odbori za poklicne standarde obravnavajo in usklajujejo pobude, 
predloge izdelave ter vsebine poklicnih standardov in katalogov ter predloge 
strokovnjakov za oblikovanje profilov poklicev, predloge strukture kvalifikacij, idr. 
Odbori pokrivajo vsa strokovna področja po mednarodni klasifikaciji izobraževanja 
ISCED in so sestavljeni partnersko, strokovnjake predlagajo zbornice, združenja 
delodajalcev, poklicna združenja, pristojna ministrstva, nevladne organizacije in 
sindikati.  

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje predlaga poklicne 
standarde in kataloge in jih daje ministru za delo v sprejem in objavo; sprejema 
metodologijo za pripravo poklicnih standardov in katalogov ter prioritete pri njeni 
izdelavi na podlagi dolgoročnih potreb na trgu dela. 

RIC – Državni izpitni center skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjana in 
potrjevanja NPK. RIC tudi organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij, jim 
podeljuje licence, skrbi za razvoj mreže za preverjanje in potrjevanje NPK, določa člane 
komisij, spremlja delo komisij, podeljuje licence ocenjevalcem, vodi register imetnikov 
licenc in register izvajalcev postopkov. 

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in preverjanje NPK so različne organizacije: od 
šol, zbornic, inštitutov, podjetniških izobraževalnih centrov in drugih organizacij za 
izobraževanje odraslih, ki izpolnjujejo pogoje iz katalogov. Kandidatom morajo 
zagotavljati svetovanje o možnostih in pogojih za pridobitev NPK. Skrbijo za izvajanje 
postopkov preverjanj in potrjevanj NPK (člane komisij jim določi RIC), vodijo ustrezne 
evidence in izdajajo certifikate. 

Zbornice oz. druga združenja delodajalcev (ali pa resorna ministrstva) sodelujejo v 
postopkih pobud za nove NPK, pri pripravi predlogov poklicnih standardov in 
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katalogov standardov znanj in spretnosti, ugotavljajo potrebe po kadrih v posameznih 
dejavnostih. 

Sindikati sodelujejo v postopkih obravnave pobud za NPK, poklicnih standardov in 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. 

ACS – Andragoški center Slovenije je vključen v sistem kot izvajalec programov 
usposabljanj za preverjanje in potrjevanje NPK in program svetovanj na področju NPK 

ZRSZ – Zavod RS za zaposlovanje daje soglasje k projekcijam, koliko poklicnih 
standardov in katalogov oz. NPK se zahteva na terenu, financira brezposelnim postopke 
potrjevanj in preverjanj NPK in izvaja informativne storitve v zvezi z NPK med 
brezposelnimi. 

Visokošolski zavodi in SVŠ – Svet RS za visoko šolstvo so bili v sistem vključeni 
zadnji, po spremembi ZNPK leta 2007, oddane so bile tudi prve pobude za NPK na 
nivoju VII. stopnje, vendar konkretnih rezultatov še ni zaznati.  

Kandidati so odrasle osebe (starejši od 18 let): bodisi osebe, ki želijo verificirati 
dodatna usposabljanja in dodatno pridobljene kompetence, osebe, ki so zapustile 
formalni izobraževalni sistem, brezposelni, idr. Mlajši od 18 let lahko sodelujejo, če jim 
je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje. 

4.1.2 Potrebna tehnična infrastruktura sistema  

Za vzpostavitev in funkcioniranje CS so razvite tehnične in organizacijske podlage, 
ki naj bi zagotavljale tudi transparentnost in kakovost sistema. Podrobno so 
predstavljene tudi na spletnem portalu NRP (2009): 

Priprava poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti 

Poklicni standardi so nadomestili nomenklature poklicev kot podlago za 
izobraževalne programe in za pripravo nacionalnih poklicnih kvalifikacij. To so 
temeljni dokumenti za izvajanje preverjanj in potrjevanj znanj in spretnosti. Pobudo za 
pripravo poklicnih standardov lahko da vsaka pravna ali fizična oseba na obrazcu, ki je 
objavljen na spletni strani CPI. Pobuda mora biti utemeljena (uporabnost kvalifikacije 
pri različnih delih, ocena potreb na trgu, mednarodna primerljivost NPK). Če CPI 
ugotovi, da je pobuda utemeljena, pripravi predlog poklicnega standarda, ki gre v 
obravnavo na področni odbor. 

V nadaljnjem postopku poklicni standard in katalog predlagajo pristojnemu 
strokovnemu svetu. V primeru potrditve na strokovnem svetu, gre poklicni standard ali 
katalog v sprejem na MDDSZ, ki objavi ustrezen sklep.  

Na področjih, kjer se prenavljajo programi strokovnega in poklicnega izobraževanja 
(modularna prenova), se istočasno usklajuje izobraževalne programe s pripravo 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, če imajo isti poklicni standard. 

Akreditirane organizacije – izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK 

Pogoji za izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj NPK so določeni v vsakem 
posameznem katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti. Preverjal in potrjeval 
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jih je najprej MDDSZ, kasneje je to pristojnost prenesel na RIC. Izvajalec mora 
zagotavljati potencialnim kandidatom tudi svetovanje. Izvajalec podeljuje certifikate in 
vodi baze podatkov o imetnikih in evidence o postopkih. 

Usposobljeni svetovalci 

Svetovalce usposablja CPI, opraviti morajo tudi izpit. Kandidate usmerjajo v 
pripravo portfolijev ali /in v programe usposabljanj ali direktno v postopke preverjanj. 
Predhodni pogoj za svetovalca je VI. stopnja izobrazbe. 

Usposobljeni ocenjevalci za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK  

Za zagotavljanje verodostojnosti in relevantnosti pridobljenih kvalifikacij je visoka 
usposobljenost ocenjevalcev ključnega pomena. V katalogu standardov znanj in 
spretnosti se natančno opredeli pogoje, ki jih mora ocenjevalec določene NPK 
izpolnjevati. Vsi morajo imeti min. pet let izkušenj v stroki poklicne kvalifikacije. Drugi 
pogoj pa je opravljeno usposabljanje in izpit, torej pridobljena licenca za ocenjevalca 
določene NPK. 

Vzpostavitev informacijsko registracijskega sistema in baz podatkov za vse 
uporabnike 

Vzpostavljeno je Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije (NRP 
2009), ki je tudi del evropske mreže nacionalnih informacijskih središč za poklicne 
kvalifikacije. Spletni informacijski in registracijski sistem nrpslo.org daje informacije o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju in o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
predpisih, postopkih in izvajalcih, svetovalcih ter komisijah. S tem je zelo povečana 
transparentnost sistema. Na tem spletnem naslovu najdejo zainteresirani tudi koledar 
preverjanj in potrebne obrazce. Namenjen je različnim ciljnim skupinam: kandidatom, 
izvajalcem postopkov preverjanj, članom komisij, svetovalcem in partnerjem v CS. 
Izvajalci vpisujejo v register termine preverjanj in potrjevanj NPK, podatke o 
kandidatih, evidentirajo oz. urejajo posamezne faze v postopkih, vodijo evidenco 
izdanih certifikatov in izdajajo letna poročila za RIC.  

4.2 Dokumenti, smernice in aktivnosti Evropske unije 

Izobraževanje in usposabljanje potekata v EU v pristojnosti držav članic, v vsej 
raznolikosti, ki se tu pojavlja, pa velja načelo subsidiarnosti, torej da EU podpira in 
dopolnjuje dejavnost držav članic na določenih področjih, s tem pa se ustvarja 
»evropska dodana vrednost« (EC 2002). Taki skupni projekti so npr. Socrates, Leonardo 
da Vinci ipd. Internacionalizacija izobraževanja in zaposlovanja je v EU razmeroma 
omejena, saj gre za različne kulture, stile življenja ter jezikovne razlike in to bogastvo 
želi EU ohraniti in razvijati. Vendar pa to pomeni tudi nepreglednost, težko je 
primerjalno vrednotiti razlike, podobnosti in dosežke posameznih držav, to pomeni 
ovire za mobilnost delavcev in onemogoča vzpostavitev enotnega zaposlitvenega 
prostora. Zato si EU prizadeva povečati preglednost oz. transparentnost in primerljivost 
poklicnih kvalifikacij med državami in to vključuje tudi kvalifikacije, ki so pridobljene 
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izven šolskih sistemov. Za nacionalnimi kvalifikacijskimi standardi stoji država, kar 
zagotavlja njihovo verodostojnost. Razvrščene so po enotno opredeljenih stopnjah 
zahtevnosti in z opisi vsebine v dodatkih k potrdilom, spričevalom in diplomam. Tako 
lahko posameznik kvalifikacijo, ki jo je pridobil v domači državi, v drugi državi jasno in 
razumljivo predstavi.  

4.2.1 Instrumenti v podporo sistemu certificiranja  

Prizadevanja naše države za ureditev priznavanja neformalno pridobljenih znanj v 
različnih oblikah so tudi rezultat spodbud, smernic in zgledov, ki jih dajejo različni 
dokumenti, aktivnosti in instrumenti EU. V nadaljevanju predstavljamo najbolj 
pomembne: 

Kıbenhavnska deklaracija in Maastrichtsko sporočilo 

Z Lizbonsko strategijo (Kok, 2004) so si marca 2000 članice Evropske unije 
zastavile ambiciozen cilj: Evropa naj bi do 2010 postala najbolj konkurenčna in 
dinamična, na znanju temelječa družba in gospodarstvo na svetu. V tem okviru je eno 
osrednjih vlog namenila izobraževanju in usposabljanju (program »Education and 
Training 2010«), ki vključuje tudi Kıbenhavnsko deklaracijo o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju. Strokovno izobraževanje je s temi smernicami dobilo 
podoben pospešek kot ga je Bolonjska deklaracija dala visokemu šolstvu. Čeprav je po 
vmesnih poročilih Sveta in Komisije postalo jasno, da cilj ne bo dosežen in je nujna 
pospešitev reform, ostajajo prednostne naloge Unije vlaganja v človeški kapital in 
prilagajanja sistemov izobraževanja in usposabljanja zahtevam po novih spretnostih. 
Sistemi certificiranja NPK so pomembni tako v sklopu prizadevanj za povečanje 
privlačnosti strokovnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja in v povezavi z 
zastavljenimi reformami v šolstvu, v strategijah za vseživljenjsko učenje, reševanju 
problemov osipa, ipd. Transparentnost kvalifikacij in kompetenc na enotnem evropskem 
trgu je cilj obeh deklaracij, Bolonjske in Kıbenhavnske (2002). Na srečanju v 
Maastrichtu leta 2004 pa so se ministri, pristojni za strokovno in poklicno 
izobraževanje, na sestanku s predstavniki socialnih partnerjev in Evropsko komisijo 
dogovorili za okrepljeno sodelovanje pri posodabljanju nacionalnih sistemov poklicnega 
in strokovnega izobraževanja in omogočanja vsem prebivalcem Evrope, da pridobijo 
ustrezna znanja in kompetence za uspešno integracijo v družbo znanja in z možnostjo za 
boljša delovna mesta (Maastrict communique 2004). 

Evropski kvalifikacijski okvir  

Za razvoj certificiranja NPK je pomembno tudi sprejetje Evropskega okvira 
kvalifikacij (EQF – European Qualifications Framework), usklajeno z njim pa nastaja 
tudi slovenski nacionalni kvalifikacijski okvir (NOK). To je referenčno orodje za 
primerjavo ravni kvalifikacij, ki se uporabljajo v različnih sistemih kvalifikacij. 
Sestavlja ga 8 referenčnih ravni, ki bodo zajemale kvalifikacije od osnovnošolskih do 
najvišjih, pa tudi tiste, pridobljene z neformalnim in priložnostnim učenjem oz. skozi 
vseživljenjsko učenje: 
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− prva raven: nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe,  
− druga raven:osnovnošolska izobrazba, 
− tretja raven: nižja poklicna izobrazba, 
− četrta raven: srednja poklicna izobrazba, 
− peta raven: srednja splošna izobrazba in srednja strokovna izobrazba, 
− šesta raven:  

− podraven 6/1 vključuje višjo strokovno izobrazbo, 
− podraven 6/2 vključuje visokošolsko strokovno in univerzitetno izobrazbo 

(prva bolonjska stopnja) ter visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) 
− sedma raven: vključuje magistrsko izobrazbo in visokošolsko univerzitetno 

izobrazbo (prejšnja),  
− osma raven:  

− podraven 8/1 magisterij znanosti (prejšnji), 
− podraven 8/2 doktorat znanosti. 

Young (2003) meni, da reforme na področju kvalifikacij poudarjajo zlasti 
spoznanje, da so kvalifikacije posameznika proces, ki se prične v začetnem 
izobraževanju in nadaljuje skozi celotno življenje, da dajejo več možnosti za premike 
med različnimi tipi kvalifikacij in da promovirajo informalno učenje kot pot do 
priznanja kvalifikacij. EQF bo torej omogočil primerjavo izobrazb od najnižjih ravni do 
doktorata, vključno s primerjavo kvalifikacij, pridobljenih izven formalnih šolskih 
sistemov. Tako bo omogočen prenos in priznavanje kvalifikacij in kompetenc iz države 
v državo. 

V ta sistem se torej enakovredno vključuje tudi CS: v slovenskem sistemu 
kvalifikacij so trije podsistemi: kvalifikacije, pridobljene v izobraževanju, certifikatni 
sistem ter nadaljevalno in dopolnilno izobraževanje. 

Kreditni sistem  

Kreditni sistem je orodje, ki olajšuje prenose učnih dosežkov iz enega sistema 
kvalifikacij v drugega ali med različnimi potmi učenja. S kreditnimi točkami v številčni 
obliki izrazimo informacijo o NPK. Sistem kreditnega vrednotenja učnih dosežkov, ki je 
najprej zaživel v visokošolski praksi (ECTS), se uvaja v Sloveniji tudi ob prenovi 
srednješolskih in višješolskih programov (ECVET) in prav tako v certifikatnem sistemu. 
Kreditni sistem podpira transparentnost in primerljivost različnih poti v izobraževanju in 
usposabljanju, kurikulih in drugih sistemih (CEDEFOP 2004). Kozoderc (2006, 50) pa 
ugotavlja: »Kreditni sistem je presečna množica pri vrednotenju in priznavanju 
formalnega in neformalnega ter priložnostnega učenja.« 

Europass  

Sistemi certificiranja NPK so vključeni tudi v sestavine Europassa, 
standardiziranega evropskega dokumenta, ki omogoča pregled znanj in izkušenj 
posameznika, pridobljenih v času šolanja, z delovnimi izkušnjami in v vsakdanjem 
življenju. Europass je torej pomembno orodje za zagotovitev transparentnosti sistema 
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kvalifikacij. Vključuje Europass življenjepis, Europass jezikovno izkaznico, Europass – 
mobilnost in Europass prilogo k spričevalu oz. diplomi. Življenjepis in jezikovno 
izkaznico izpolnjuje posameznik, priloge k spričevalu oz. diplomi šole, mobilnost pa 
obe organizaciji: gostiteljska in tista, ki kandidata pošilja. 

Evropski socialni sklad (ESS) 

V podporo zaposlovanju v EU je med evropskimi strukturnimi skladi za področje 
spodbujanja zaposlovanja, podjetništva, vseživljenjskega učenja, prilagodljivosti 
delodajalcev in delojemalcev in enakih možnosti za občutljive skupine na trgu dela, 
vzpostavljen Evropski socialni sklad (ESS), ki zagotavlja evropska sredstva na temelju 
sofinanciranja (od 50–85 %) in deljenega upravljanja. Do sredstev so upravičeni 
posamezniki, podjetja (s poudarkom na malih in srednje velikih), javni zavodi, idr. 
Razpisi se pripravljajo v okviru ministrstev: MŠŠ, MVZT, MDDSZ in drugih. Ta 
dodatna evropska sredstva se črpajo tudi v podporo razvoju certifikatnega sistema, 
razvijanju in posodabljanju izobraževalnih programov, izboljšanju usposobljenosti 
posameznikov za delo in življenje v družbi znanja oz. v programe aktivne politike 
zaposlovanja, o čemer pišemo v poglavju 3.3.2. 

4.2.2 Evropski center za razvoj poklicnega in strokovnega usposabljanja 

(CEDEFOP) 

Med inštitucijami EU je za področje certificiranja ključen zlasti CEDEFOP 
(Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja), agencija Evropske komisije, 
zadolžena za razvoj in promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja. Izvaja raziskovalno dejavnost, organizira študijske obiske, konference in 
izmenjave med različnimi evropskimi partnerji. Njegove aktivnosti so namenjene tako 
raziskovalcem kot praktikom s področja strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 
CEDEFOP je izdelal tudi prvo primerjalno študijo poklicev v turističnem sektorju EU 
(CEDEFOP 1994), v katero je zajel devet držav članic. Študija nam je služila v fazi 
pobude za novo NPK (analiza razvoja NPK v poglavju 4.3.3) kot osnova za utemeljitev 
mednarodne primerljivosti poklicne kvalifikacije. Primerjalna študija je pokazala, da 
imajo posamezne države različne izobraževalne sisteme, iz katerih so v CEDEFOP 
pripravili opise nalog in kompetenčne profile delavcev . 

4.2.3 Priznavanje predhodnih znanj v drugih evropskih državah 

EU si prizadeva za primerljivost sistemov priznavanja neformalno pridobljenih 
znanj. Kot velja za celotno področje izobraževanja, EU ne namerava poenotiti teh 
področij, to ureja vsaka država po svoje (z različnimi uspehi). V večini držav EU je za 
certificiranje pristojno ministrstvo za izobraževanje, izjemi sta Velika Britanija in Irska, 
ki imata neodvisna profesionalna telesa za potrjevanje kvalifikacij (NCVQ). Podlaga za 
NPK so v večini držav poklicni standardi, ki jih preverjajo verificirane institucije, 
nadzoruje pa država. Posamezne države nimajo enakih poklicnih standardov, zato je 
pomembno, da so jasno opredeljeni in lahko posameznik pridobljeno poklicno 
kvalifikacijo jasno predstavi v drugi državi. Pri pripravi metodologij in postopkov 
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priznavanj znanj veljajo evropska načela (Pevec Grm 2007): prostovoljnosti 
posameznika, zagotavljanje kakovosti in svetovanje, transparentnost metodologij in 
procesov (krepitev zaupanja), vključenost vseh relevantnih partnerjev, izogibanje 
konfliktom interesov in jasni profesionalni standardi za tiste, ki so vključeni v proces 
validacije. »Validacija neformalnega in informalnega učenja se vse bolj sprejema kot 
integralni in legitimni del izobraževalnih sistemov in politik v EU. To pa ne pomeni, da 
lahko posamezniki svobodno prenašajo učne dosežke preko državnih in institucionalnih 
meja. Posamezni deležniki še vedno skeptično sprejemajo učenje zunaj formalnih 
izobraževalnih sistemov. Zato bo v naslednjih letih pomemben izziv kako spremeniti 
percepcijo učenja.« (Bjornavold in Colardyn 2005, 134) 

V procesih, imenovanih APEL (accreditation/assessment of experiental prior 
learning) ali priznavanje predhodnega učenja iz izkušenj, se torej omogoča 
posameznikom možnost priznavanja učnih dosežkov, pridobljenih zunaj šolskih učilnic. 
Pomemben je premik na poudarjanje učnih dosežkov, ne glede na to, v katerih oblikah 
učenja so bili pridobljeni. Tudi Evans poudarja, da bi bilo zahtevati od ljudi, da se učijo, 
kar že znajo, samo tratenje resursov (Corradi idr. 2006). APEL je torej orodje, ki 
omogoča ljudem, da potegnejo kar največ iz svojih potencialov. 

Vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in sistemi certificiranja poklicnih 
kvalifikacij so že dokaj dobro razviti v Franciji, Veliki Britaniji, na Irskem, 
Nizozemskem in v nekaterih skandinavskih državah. Strokovnjaki CEDEFOP 
(Bjornavold 2000) uvrščajo Francijo med države z najdaljšo tradicijo in največ dosežki 
pri identifikaciji, priznavanju in potrjevanju neformalnega učenja, tako v legislaturi, 
financiranju in reformiranju izobraževanja in usposabljanja, tudi zaradi iniciativ 
zasebnega sektorja. V državah, kjer je doma dualni sistem (Nemčija, Avstrija), 
pripisujejo vrednost le formalnemu izobraževanju, priznavanja neformalnega učenja pa 
ne sprejemajo z naklonjenostjo. Dualni sistem, ki je v teh družbah globoko ukoreninjen, 
pa ni bil zasnovan s ciljem spodbujanja VŽU. Tudi za mediteranske države je značilno, 
da so z uvedbo priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti šele na 
začetku, so mu pa naklonjene. Vse države se učijo ena od druge in poskušajo dobre 
prakse iz drugih ureditev vnesti v svoje sisteme, da bi čimbolj izkoristile potenciale 
svoje delovne sile. S temi vprašanji se intenzivno ukvarja center CEDEFOP in 
Bjornavold (2007) meni, da se vse države spoprijemajo z izzivi vseživljenjskega učenja 
in skoraj je ni več (med 32 državami, vključenimi v proces 'Education and Training 
2010'), kjer bi nasprotovali vrednotenju učinkov neformalnega in informalnega učenja. 
Razlike med državami pa so v praktičnih odgovorih na te izzive in v hitrosti, s katero se 
reforme izvajajo. 

Tudi Slovenija z vpeljevanjem certifikatnega sistema trenutno le delno rešuje 
priznavanje neformalno in informalno pridobljenih znanj in spretnosti, saj ta sistem (iz 
različnih vzrokov) ne pokriva vseh vsebinskih področij. Problem Slovenije je tudi slab 
ugled poklicnega in strokovnega izobraževanja in povezave med izobraževanjem in 
delom. Svetlik (2005a) pa še dodaja, da je v naši kulturi globoko zakoreninjeno nizko 
vrednotenje manualnega dela oz. manualnih poklicev in tega niso spremenile niti nove 
tehnologije, vpeljane v številnih poklicih, ki delo olajšajo in mu večajo privlačnost. S 
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tem problemom se bodo morali soočiti tudi nosilci politik in strokovnjaki v 
certifikatnem sistemu. 

4.3 Implementacija sistema certificiranja NPK v RS 

V tem delu naloge bomo najprej predstavili potek uvedbe certifikatnega sistema v 
RS, prikazali rezultate, izvedli statistično analizo podatkov iz sekundarnih virov ter 
analizo primera razvoja nove NPK v GT. Naša empirična spoznanja bomo primerjali z 
izkušnjami nekaterih drugih izvajalcev in z rezultati sicer maloštevilnih raziskav in 
evalvacijskih študij na tem področju.  

4.3.1 Kronološki pregled uvajanja sistema certificiranja NPK v RS  

V tem delu naloge bomo predstavili zametke CS tj. pilotne študije in projekte, ki so 
pripravili podlage za CS ter vzpostavitev zakonodaje in izvršilnih predpisov.  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 1994 spodbudilo delo pri 
projektu Razvoj in uveljavljanje certifikatnega sistema in izdelana je bila študija 
Kvalifikacije v certifikatnem sistemu: predlog modela ugotavljanja in potrjevanja 
poklicnih kvalifikacij (Ivančič 1995b). Izpeljan je bil pilotni projekt certificiranja: od l. 
1997 do 2000 je CPI zbiral predloge za pripravo katalogov znanj in spretnosti. 
Pripravile so jih GZS, OZS, Socialna zbornica, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za 
obrambo in nekatera društva. Pilotni projekt se je zaključil dokaj klavrno, kot vzrok so 
analitiki navedli: »… pomanjkanje konsenza med partnerji, dolgotrajnost samega 
procesa, nepripravljenost ključnih akterjev, da prevzamejo odgovornost za svoje poteze. 
Od 25 predlaganih katalogov ni bil sprejet niti eden. GZS je umaknila svoje predloge in 
se odločila vzpostaviti lasten sistem usposabljanja.« (Kopač 2000, 25) Ob tem pa 
Šlander (2006) dodaja, da je bila prav zbornicam zaupana odločilna vloga, kar naj bi 
zagotavljalo dobro odzivnost na potrebe trga dela. 

V naslednjih letih je devet od prvotno 25 predlaganih le doseglo potrditev na 
MDDSZ.  

V letih 1999–2000 je v Sloveniji potekal projekt Phare Mocca (Svetlik 2000a) kot 
skupna iniciativa MŠŠ ter MDDSZ za posodabljanje izobraževalnih programov, razvoj 
certifikatnega sistema in preverjanja kakovosti v poklicnem izobraževanju za mladino in 
odrasle. Projekt je močno pospešil uvajanje certifikatov v prakso. Narejena je bila 
evalvacijska študija pilotnih projektov certifikacije, feasibility študije o tehnični 
infrastrukturi certifikatnega sistema in o združevanju diplom in certifikatov, modeli 
izvajanja preverjanj in potrjevanj NPK in primerjalni pregledi ureditve certificiranja v 
EU. 

Formalna podlaga za certifikacijo NPK je bila vzpostavljena z zakonom o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah leta 2000 (ZNPK 2000). Na tej podlagi je MDDSZ 
izdalo še spremljevalne akte, ki so omogočili pričetek izvajanja postopkov preverjanj in 
potrjevanj NPK (MDDSZ 2009b): pravilnik o sprejemu katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK, pravilnik o načinu in postopku 
preverjanja in potrjevanja NPK, pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje 
NPK, pravilnik o obrazcu javne listine o NPK – certifikatu in druge spremljevalne 
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predpise. Tako ZNPK kot spremljevalni predpisi so bili kasneje večkrat dopolnjeni oz. 
spremenjeni: z možnostmi prehajanja med formalnim in neformalnim izobraževanjem, s 
kreditnim ovrednotenjem poklicnih standardov in katalogov, s prerazporejanjem vlog 
posameznih deležnikov v sistemu, z razširitvijo na področje visokega šolstva idr. 

V letu 2007 je bil zastavljen tudi projekt spremljave in promocije certificiranja 
NPK, razvoj metodoloških postopkov za kakovostno preverjanje in potrjevanje NPK in 
spremljava komisij za preverjanje in potrjevanje  

4.3.2 Statistična analiza podatkov o rezultatih certifikatnega sistema iz 

sekundarnih virov  

Za potrebe analize smo uporabili podatke iz nekaterih poročil (RIC 2009, Ivančič 
idr. 2007), iz podatkovnih baz RIC in CPI – to sta ključni strokovni inštituciji v CS. V 
pomoč nam je bil tudi spletni portal NRP – Nacionalno informacijsko središče, s 
podatki o poklicnem in strokovnem izobraževanju in o NPK, zasnovanem za potrebe 
različnih deležnikov, ki pomembno prispeva k transparentnosti sistemov pridobivanja 
poklicnih kvalifikacij in izobrazbe. V naslednjih tabelah prikazujemo zatečeno stanje 
konec leta 2008. 

Tabela 4.1 Pregled stanja na področju certificiranja NPK konec leta 2008 

Število podeljenih certifikatov 39.331 

Število sprejetih poklicnih standardov  500 

Število sprejetih katalogov  176 

Število registriranih izvajalcev  114 

Število registriranih svetovalcev  469 

Število podeljenih licenc ocenjevalcem 832 

Število izpeljanih preverjanj in potrjevanj  1.439 

Vir: kompilacija na osnovi podatkov RIC 2009, zbirk NRP in CPI. 

Število oz. dinamika potrjevanja katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti ne sledi dinamiki potrjevanja poklicnih standardov. Na mestu je vprašanje, 
zakaj predlagatelji poklicnih standardov ne predlagajo tudi katalogov. Iz naših izkušenj, 
opisanih v analizi primera uvajanja NPK v GT, izhaja, da ima pobudnik nove NPK 
precejšnje stroške, postopki pa so tudi dolgotrajni. Po potrditvi kataloga pa se za 
izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj NPK prijavijo tudi druge organizacije (v  
našem primeru je sedaj registriranih kar 11 izvajalcev), torej v fazi, ko se stroški začno 
pokrivati. Tudi rezultati naše ankete kažejo, da respondente – pobudnike NPK to dejstvo 
moti. Povsem na mestu je tudi pobuda, da bi kataloge pripravljali na podlagi poklicnih 
standardov brez ponovnega uradnega predloga (Muršak in Vidmar 2006). 

Obenem pa dinamika rasti registriranih izvajalskih organizacij, svetovalcev in 
ocenjevalcev NPK ne dohaja stanja na področju potrjenih katalogov, zato je kar nekaj 
NPK 'mrtvih'. Regionalno gledano, nekatera območja v Sloveniji tudi niso pokrita z 
mrežo izvajalcev (Notranjska, Dolenjska). 
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Slika 4.3 Gibanje števila potrjenih katalogov znanj in spretnosti v CS 2000–
2008 
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Vir: RIC 2009. 

Tabela 4.2 Število potrjenih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti  

Skupno 
2000–2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

176 6 4 3 36 17 22 13 57 18 

Vir: RIC 2009. 

Dinamika potrjevanja katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti kaže 
zanimivo sliko; sklepamo, da sledi bolj finančnim zmožnostim in kadrovskim 
zmožnostim strokovnih inštitucij v CS kot pa agilnosti pobudnikov novih NPK. Če se 
na strokovne inštitucije z vsako spremembo zakonodaje prevalijo nove, dodatne naloge, 
ne pa tudi kadrovske okrepitve in dodatna finančna sredstva, bi težko pričakovali 
konkretne rezultate. 

Tabela 4.3 Število izdanih certifikatov 2001–2008 

Skupno 
2001–2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

39.331  38  35 446 2.633 4.258 7.849 9.589 14.483 

Vir: RIC 2009. 

Število izdanih certifikatov beleži nenehno rast. Sklepamo, da gre tudi za odvisnost 
od normativne ureditve na posameznih področjih, torej zakonodaje in kolektivnih 
pogodb. Na take sklepe navaja izrazito neenakomerna struktura podeljenih listin za leto 
2008 (tabela 4.4): v letu 2008 je bilo podeljenih 14.500 certifikatov, največ na področju 
prevoznih in osebnih storitev, varnosti in kmetijstva – za potrebe dodatnih dejavnosti na 
kmetijah (CPI 2008).  
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Slika 4.4 Gibanje števila podeljenih certifikatov NPK 2001–2008 
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Vir: RIC 2009. 

Tabela 4.4 Število podeljenih certifikatov po področjih v letu 2008 

Voznik v cestnem prometu  6.343  44 % 
Gradbeništvo  4.241 29 % 
Varovanje  1.552 11 % 
Drugi  2.347 16 % 
Skupno  14.483 100 % 

Vir: RIC 2009. 

Struktura podeljenih certifikatov je torej izrazito neuravnotežena: na treh 
strokovnih področjih je bilo podeljenih 84 % certifikatov, samo 16 % pa na vseh 
preostalih dvanajstih strokovnih področjih. Ker so v gradbeništvu, prometu in varovanju 
certifikati pogoj za opravljanje dejavnosti ali pa olajšujejo pretok tuje delovne sile, 
predstavlja na teh področjih CS učinkovit način reševanja problemov na trgu dela. To 
potrjujejo tudi podatki za obdobje 2001–2006, avtorjev Nacionalnega poročila za 
OECD (Ivančič idr. 2007) v tabeli 4.5. Kot pa kažeta tabeli 4.6 in 4.7, omogočajo  
področja, kjer so sprejeti katalogi znanj in spretnosti, dosti širši nabor certifikatov.  

Slika 4.5 Struktura podeljenih certifikatov v letu 2008 
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Vir: RIC 2009. 
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Tabela 4.5 Število podeljenih certifikatov po strokovnih področjih (2001–2006) 

Področje 
Št. 

certifikatov 
 Področje 

Št. 
certifikatov 

Umetnost, kultura  76  Osebne storitve  1871 
Arhitektura, gradbeništvo  306  Varstvo okolja  0 
Računalništvo  30  Veterina  0 
Tehnika  458  Izobraževanje  0 
Proizvodna tehnologija  328  Zdravstvo  312 

 Socialno delo  344 Kmetijstvo, ribištvo, 
gozdarstvo 

 1020 
 Varnost  2561 

Prevozne storitve  7823  Poslovanje in uprava  0 
   Skupaj 15259 

Vir: Ivančič idr. 2007. 

V nadaljevanju podajamo strukturne preglede nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki 
se certificirajo – po strokovnih področjih in ravneh zahtevnosti (tabela 4.6). 
Zahtevnostne ravni v CS se zaključijo na VI. ravni, potrjevanje kvalifikacij na VII. ravni 
zahtevnosti pa je poseben problem, ki zadeva MVZT. Kar nekaj je pobud, ki že leta 
čakajo na potrditev: projektni manager, grafolog, svetovalec za razvoj ČV, pooblaščeni 
inženir varnostnih sistemov, poslovni komunikator, izobraževalec odraslih (Muršak in 
Vidmar 2006). Sklepamo, da gre na MVZT za analogne probleme kot na MŠŠ: na CS se 
gleda kot na nekakšen vzporeden sistem, ki da spodkopava formalni izobraževalni 
sistem. 

Tabela 4.6 Pregled sprejetih katalogov znanj in spretnosti po strokovnih področjih 
in ravneh zahtevnosti (stanje marec 2008) 

Strokovno področje Zahtevnostna raven  Skupaj 
  II.  III.  IV.  V.  VI.  

Strojništvo in metalurgija  2 9 1  12  
Obrtne tehnike  2 2 7  11 
Kmetijstvo  2 7    9 
Farmacija  3 6    9 
Varovanje  1 1 3 3  8 
Vojaščina   3 4   7 
Gradbeništvo 1 3 2    6 
Računalništvo   2 1 2  5  
Gostinstvo  2  4   6 
Frizerstvo in kozmetika   2 2   4 
AV tehnike in mutimedijska 
produkcija 

   3 1  4 

Turizem    3   3 
Socialna oskrba   1 1 1  3 
Gozdarstvo   3    3 
Gospodinjske in podobne 
storitve 

 1 2    3 

Medicinska tehnologija     2  2 
Poslovanje in uprava    1 1  2 
Tehnika    2   2 
Elektrotehnika in energetika    1 1  2 
Tekstilstvo, usnjarstvo, 
tapetništvo 

1 1     2 

Rudarstvo  1 1    2 
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Tabela 4.6 – nadaljevanje 
Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje 

   2   2 

Prevozne storitve   1    1 
Trgovina     1  1 
Materiali  1     1 
Novinarstvo in reporterstvo     1  1  
Terapevtika in rehabilitacija    1   1 
Izdelovanje in vzdrževanje 
motornih vozil, letal, ladij 

 1     1 

Živilstvo  2     2 
Računovodstvo    1   1 
Zobozdravstvo    1   1 
Oblikovanje    1   1 
Skupno  2  22 43 38 14 119 

Vir: povzeto po podatkih NRP 2008. 

Preglednico smo pripravili marca 2008 na podlagi podatkov iz baz NRP, ko pa smo 
jo hoteli ažurirati, smo ugotovili, da to ni več mogoče – namesto po strokovnih 
področjih so katalogi od leta 2009 dalje razvrščeni po klasifikacijskem sistemu 
izobraževanja in usposabljanja Klasius, nacionalnem standardu, ki se uporablja pri 
evidentiranju, zbiranju, obdelavi, analizi in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov 
(je pa žal z vsebinskega vidika manj nazoren). Zato v tabeli 4.7 predstavljamo še 
pregled sprejetih katalogov po Klasiusu. 

Tabela 4.7 Pregled sprejetih katalogov znanj in spretnosti po klasifikaciji Klasius 
(stanje april 2009) 

Zahtevnostna raven 
Struktura po KLASIUS 

I. II. III. IV. V. VI. 
Skupaj 

0 Splošne izobraževalne aktivnosti        0 
1 Izobraževalne vede      2   2 
2 Umetnost in humanistika    2  3 11  5  21 
3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede      3  4  7 
4 Naravoslovje, matematika, računalništvo     3  1  2  6 
5 Tehnika, proizvodna tehnologija, gradbeništvo   2 15 18  7  1  43 
6 Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, veterinarstvo     10   10 
7 Zdravstvo in sociala    3  8  3  2  16 
8 Storitve    5 21 39  4  69 
9 Neopredeljeno po širokem področju        0 
 Skupno  0  2 25 53  76 18 174 

Vir: povzeto po podatkih NRP 2009. 

Področje storitev ima največje število sprejetih katalogov, kar bi lahko pohvalili kot 
premik v storitveni sektor (razvoj storitvenih dejavnosti je v vzponu), vendar pa nam 
podroben pregled pokaže, da pripada v tem sklopu kar 40 katalogov ožjemu področju 
vojaških in obrambnih ved (kjer pa certifikatov še niso pričeli podeljevati). Skromno 
število katalogov na nekaterih področjih je eden glavnih problemov CS. 

Prevladujejo katalogi na V. zahtevnostni ravni (44 %), na IV. ravni je 30 % 
katalogov, na III. 14 %, 10 % pa na VI. ravni. Glede na problematično strukturo 
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brezposelnih v RS, je majhen delež katalogov na najnižjih ravneh zahtevnosti indikator 
slabše prilagojenosti razmeram na trgu dela.  

Seveda pa samo število sprejetih katalogov ne pove vsega: so le osnova za 
certifikacijo. Potrebna je še osnovna infrastruktura: mreža izvajalcev, svetovalci in 
ocenjevalci, predvsem pa seveda kandidati.  

V nadaljevanju smo izdelali še strukturni pregled registriranih izvajalcev postopkov 
v sistemu certificiranja (tabela 4.8), ki kaže naslednjo sliko: 

Tabela 4.8 Struktura registriranih izvajalcev postopkov preverjanj in potrjevanj 
NPK (april 2009) 

Izvajalci Število 
Šole  52 
Ljudske univerze  9 
Druge organizacije za izobraževanje odraslih  18 
Podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri  18 
Zbornice  5 
Združenja, zadruge, inštituti  6 
ostali  7 
Skupno  115 

Vir: povzeto po podatkih v bazi NRP 2009. 

Med izvajalci preverjanj in potrjevanj NPK prevladujejo šole (45 %). S tem naj bila 
zagotovljena povezava CS s sistemom izobraževanja in usposabljanja. Za šole pa 
predstavlja CS enega od načinov reševanja problema osipa, pa tudi nove tržne niše . Ob 
upadanju mladinske populacije je večje posvečanje populaciji odraslih za šole nuja (Rok 
2006). Vendar pa menimo, da bi večje število vključenih podjetij in medpodjetniških 
izobraževalnih centrov v mrežo izvajalcev postopkov preverjanj in potrjevanj NPK, 
pomenilo potrditev, da se gospodarstvo vključuje v CS in mu daje ustrezno veljavo. A 
takih organizacij je le 15 %. Upoštevajmo tudi realno nevarnost, da katalogi, ki jih 
predlagajo izobraževalne organizacije, ne bi temeljili na dejanskih potrebah trga, ampak 
na prilagajanju njihovim programom usposabljanj, katere nato nadgradijo z javno listino 
kot izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK.  

Po drugi strani pa nekateri strokovnjaki, npr. Vešligaj (MVZT in Žejn 2006) 
opozarjajo, da je gospodarstvo vsililo nekaj poklicnih standardov, ki so prerazdrobljeni, 
preozko opredeljeni oz. prilagojeni potrebam določenih organizacij. Menimo, da bi 
morali po posameznih panogah celostno preučiti potrebe in temu prilagoditi ponudbo 
katalogov NPK, obenem pa preprečiti, da se oblikujejo na preozkih ali pa preširoko 
zastavljenih osnovah – poklicnih standardih. Upoštevati je treba tudi strategije razvoja 
dejavnosti in rezultate različnih analiz. S pomočjo CS bi tako pripomogli tudi k razvoju 
konkretne dejavnosti.  

Za področje GT, ki smo ga zajeli v anketni raziskavi, smo ugotavljali, kolikšen je 
razkorak med naborom NPK po obstoječih katalogih standardov znanj in spretnosti in 
povpraševanjem na trgu dela: po podatkih ZRSZ je bilo v obdobju januar – september 
2008 na področju GT prijavljenih 12.297 potreb delodajalcev (ZRSZ 2008). Beležili so 
naslednje povpraševanje po poklicih s področja GT: menedžerji poslovnih in 
operativnih enot družbe v gostinstvu (26), menedžerji manjših družb v gospodinjstvu 
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(16) in poklici za gostinska dela (9.227): natakar (4.995), kuhar (2.460), točaj (219), 
pripravljalec hitre hrane (159), gostinski poslovodja (130), servirec (94), vodja kuhinje 
(93) ter vodja strežbe (75). Deficitarni poklici s področja GT so: kuhar, pripravljalec 
hitre hrane, natakar, servirec, točaj.  

Izbor možnih NPK v CS pa kaže povsem drugačno sliko (tabela 4.9).  

Tabela 4.9 Poklicne kvalifikacije, za katere je možno pridobiti certifikat na 
področju GT  

NPK Pobudniki 
Področje Gostinstvo 

Barman  Društvo barmanov Slovenije 
Dietni kuhar  Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 
Vodja cateringa – catering manager  Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 
Pomočnik kuharja Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 
Pomočnik natakarja Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 
Sommelier – vinski svetovalec  GZS 

Področje Turizem 
Krupje Komisija za kadrovske standarde pri Svetu za 

igralniške standarde 
Turistični animator Turistica – Fakulteta za turistične študije Portorož 
Turistični informator  Turistica – Fakulteta za turistične študije Portorož 

Vir: povzeto po bazi NRP 2009. 

Izbor možnih poklicnih kvalifikacij v CS se torej ne približuje potrebam 
turističnega in gostinskega gospodarstva. V letih 2007 – 2008 sta bila sprejeta oz. 
potrjena le dva nova kataloga NPK, in sicer NPK Pomočnik kuharja in NPK Pomočnik 
natakarja in sklepamo, da ju je sprožilo dejstvo, da s tem certifikatom tujci pridobijo 
dovoljenje za delo v Sloveniji. Za nekatere NPK je bilo podeljenih izjemno malo 
certifikatov (ker ni povpraševanja), za nekatere nič, ker še ni ocenjevalcev (ker morajo 
pridobiti posebno licenco).  

Po opravljenih razgovorih smo ugotovili, da je vloženih še nekaj pobud za nove 
kataloge standardov (npr. za igralništvo), vendar so se na CPI v zadnjih letih posvetili 
predvsem prenovi poklicnih standardov. Tudi to je vzrok za zastoje na razvoju NPK. 
Sklepamo, da enako velja za druga strokovna področja. 

Omeniti velja še, da so glede na potrebe v GT aktualne še nekatere NPK s področja 
drugih osebnih storitev: NPK Maser, NPK Refleksoterapevt, NPK Pediker, NPK 
Maniker, NPK Vizažist, pa tudi NPK Varnostni tehnik, NPK Vodja projekta, NPK 
Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, idr. V anketni 
raziskavi smo med delodajalci in delojemalci preverjali tako splošno poznavanje CS kot 
poznavanje posameznih možnih NPK za področje GT.  

Žal ugotavljamo, da na področju GT po prenovi programov izobraževanja ni novih 
programov za nove kvalifikacije. Sodimo, da so bile zadnje prenove naravnane 
predvsem v povečanje atraktivnosti programov, s ciljem povečanja vpisa (novi profili 
gastronomski tehnik, hotelir). Ni ustreznih analiz, ki bi pokazale na pomanjkanje 
določenih kvalifikacij in programov, ni inovativnosti, sledenja oz. identificiranja t. i. 
trendnih kvalifikacij, kot jih imenujeta Abicht in Freikamp (2006), ki lahko najavljajo 
porast povpraševanja v dejavnosti. Tudi Bojnec (2004) ugotavlja, da bi bilo za razvoj 
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področja gostinstva in turizma ključno zagotavljanje novih spodbud, da se izboljša 
raven znanja in kakovost človeškega kapitala za sodobne potrebe v globalnih turističnih 
trgih. V praksi pa se dogaja le to, da je MG ukinilo obvezno minimalno stopnjo 
izobrazbe v gostinstvu! 

Ob pregledu poklicnih standardov lahko upravičeno podvomimo, da res odražajo 
potrebe trga – tekoče in perspektivne. Menimo, da so bili v delovnih skupinah za 
pripravo poklicnih standardov predstavniki delodajalcev udeleženi zgolj pro forma. 
Brez večje angažiranosti gospodarstva (demand-driven instrument), pa ne izobraževalni 
ne certifikatni sistem ne bosta prinesla zaželenih rezultatov.  

4.3.3 Analiza razvoja nacionalne poklicne kvalifikacije za turistično dejavnost 

V tem poglavju bomo prikazali in analizirali naše izkušnje s CS, v katerega smo se 
kot institucija in posameznik vključili že leta 2002 in v katerem nastopamo v različnih 
vlogah (pobudnik novih NPK, član delovne skupine za pripravo poklicnega profila, 
poklicnega standarda in kataloga znanj in spretnosti, svetovalec kandidatom in 
ocenjevalec, izvajalec postopkov preverjanj in potrjevanj). Opisali in kritično presojali 
bomo potek izpeljave postopkov in vključena telesa v okviru CS: od pobude za novo 
NPK pa do njene končne potrditve na MDDSZ, postopkov za akreditacijo izvajalca 
preverjanj in potrjevanj NPK in naše empirične ugotovitve primerjali še z rezultati 
nekaterih študij, raziskav in prispevkov strokovnjakov s tega področja. Analiza nam je 
ponudila tudi nekaj izhodišč za pripravo raziskave, pa tudi za izdelavo analize prednosti, 
slabosti, izzivov in groženj sistema certificiranja NPK. 

Vzroki oz. povodi za pobude za nove NPK so različni; pogosto je to namera 
izvajalca usposabljanj, da z javno listino dodeli udeležencem določen status in jim 
zagotovi priložnost na trgu dela, mobilnost med organizacijami, dejavnostmi in 
državami. Tako smo kot dolgoletni izvajalci usposabljanj turističnih informatorjev za 
potrebe Slovenske turistične organizacije (STO), sklenili to obliko neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja nadgraditi z listino, ki bi njenim imetnikom dala uradno 
priznanje na širokem trgu dela. Področje dela smo zaradi relativne ozkosti razširili še na 
področje informiranja v turističnih informacijskih centrih (TIC) in na drugih 
komercialnih področjih. Vložena je bila pobuda za novo NPK Turistični informator/ka. 
Vzporedno smo v organizaciji izpeljali enake postopke za NPK Turistični animator/ka. 
V nalogi bomo predstavili primer vzpostavitve NPK Turistični informator/ka. 

Po Standardni klasifikaciji poklicev obstaja add: 4221.01: Posredovalec/ 
posredovalka turističnih in prometnih informacij. Vezan je na področje poslovanja 
turističnih in potovalnih agencij ipd. Področje delovanja 'našega' turističnega 
informatorja pa so informativni uradi na državni ravni, sejemski, borzni nastopi in druge 
prezentacije turistične ponudbe Slovenije doma in v tujini, TIC, informativne točke na 
varovanih območjih, komercialni objekti, idr. Delo informatorja v TIC se razlikuje od 
prej omenjenega le po tem, da je večji poudarek na predstavljanju turistične ponudbe 
kraja oz. regije. Kadri, ki so dotlej opravljali ta dela, so imeli pretežno srednješolsko 
izobrazbo zelo različnih smeri, s pomanjkljivim strokovnim znanjem in veščinami. Tudi 
STIC (Skupnost TIC Slovenije) je ugotavljala potrebo po kadrih s poglobljenim 
poznavanjem turistične ponudbe in veščin za prezentacijo in prodajo storitev. 
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Usposobljeni delavec – turistični informator, kakršne potrebujejo STO in LTO 
(lokalne turistične organizacije) mora imeti poglobljena in razširjena znanja o 
razpoložljivi turistični ponudbi Slovenije v najširšem pomenu: od infrastrukturnih 
zmožnosti, naravnih in kulturnih atraktivnosti, receptivnih zmogljivosti, konkretnih 
turističnih produktov, organiziranosti turizma, ukrepov turistične politike in 
statističnega spremljanja turizma. Obenem mora poznati značilnosti ciljnih inozemskih 
(in domačega) trgov in marketinške aktivnosti STO na teh trgih. 

Turistični informator je torej specifično delo, za katerega pri nas ni javnoveljavnih 
programov, zato smo za STO izoblikovali poseben tailor-made program usposabljanja. 
Pri pripravi pobude za NPK pa je poleg zakonodaje treba upoštevati metodologijo za 
pripravo strokovnih podlag in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. 

V sliki 4.6 predstavljamo celoten postopek od pobude do priprave poklicnega 
standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Turistični 
informator/ka in sprejema na MDDSZ.  

Slika 4.6 Prikaz postopka priprave poklicnega standarda in kataloga za NPK 

Turistični informator/ka  

FAZE  NOSILCI IN UDELEŽENCI 

POBUDA Z UTEMELJITVIJO organizacija-pobudnik in MG 

STROKOVNO VREDNOTENJE POBUDE CPI 

OBRAVNAVA IN UGOTOVITEV UTEMELJENOSTI 
POBUDE 

pobudnik,CPI, MG, GZS, 
sindikat GIT (področni odbor za 

poklicne standarde) 

PRIPRAVA POKLICNEGA PROFILA NA TERENU 
delovna skupina: pobudnik, CPI, 

STICS, STO 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV POKLICNEGA 
PROFILA 

CPI, socialni parterji 

OBLIKOVANJE POKLICNEGA STANDARDA IN 
UTEMELJITVE 

pobudnik, CPI, socialni partnerji 

USKLAJEVANJE POKLICNEGA STANDARDA, 
KONSENZ 

področni odbor za poklicne 
standarde, strokovni svet 

PRIPRAVA KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ ZA 
PRIDOBITEV PK 

delovna skupina: pobudnik, CPI, 
strokovnjaki 

POTRDITEV OSNUTKA socialni partnerji 

OBRAVNAVA, PREDLOG SPREJEMA 
Strokovni svet RS za poklicno in 

strok. izobraževanje 

SPREJEM, OBJAVA V URADNEM LISTU 

 

MDDSZ 

Vir: kompilacija avtorice po Gabršček 2000. 

V prvi fazi smo posebno pozornost posvetili utemeljitvi za poklicni standard, pogoji 
pa zadevajo razširjenost, trajnost, uporabnost kvalifikacije pri različnih delih, podatke o 
potrebah na trgu dela in mednarodno primerljivost in usklajenost s standardi za to 
kvalifikacijo v državah EU (CEDEFOP 1994). To tematiko je treba znova utemeljiti ob 
obravnavanju predlogov katalogov na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno 
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izobraževanje. Pripravi se profil poklica z opredeljenimi tipičnimi deli, ki jih poklic 
zahteva. V delovni skupini sodelujejo predstavniki predlagatelja, socialnih partnerjev in 
strokovna služba CPI. Profil poklica je podlaga za pripravo poklicnega standarda. 
Poklicni standard opredeljuje poklicne kompetence, raven zahtevnosti poklica, področja 
dela, ključna dela in potrebne spretnosti in znanja. Kot pobudnik je po prvotnem ZNPK 
nastopala ali zbornica ali resorno ministrstvo, v našem primeru smo se odločili za MG, 
ker smo pričakovali manjšo kooperativnost oz. nasprotovanje GZS, kar se je na 
obravnavi poklicnega standarda na strokovnem odboru tudi potrdilo.  

V prilogi 1 je podan potrjeni poklicni standard Turistični informator. 
V naslednji fazi se pripravi katalog standardov znanj in spretnosti, ki v primerjavi s 

poklicnim standardom opredeljuje še pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za NPK, 
načine in merila preverjanja, kadrovske in materialne pogoje ter časovno veljavnost 
certifikatov. Prikaže se tudi povezanost s programi za pridobitev izobrazbe – v primeru 
NPK Turistični informator je to kvalifikacijo možno pridobiti tudi v programih srednje 
strokovne izobrazbe Turistični tehnik. Katalog obravnava Strokovni svet za poklicno in 
strokovno izobraževanje in ga predlaga MDDSZ v sprejetje. Potrjeni katalog standardov 
strokovnih znanj in spretnosti Turistični informator je podan v prilogi 2.  

Celoten postopek od pobude do objave kataloga v Uradnem listu je potekal dve leti, 
kar je po našem mnenju predolgo in potencialni razlog, ki odvrača morebitne pobudnike 
novih NPK od takih iniciativ. Podobne izkušnje navajajo strokovnjaki s področja 
elektrogospodarstva (Nardin Repenšek 2003) in socialne oskrbe (Hrovatič 2006).  

Naša empirična spoznanja dopolnjujemo z rezultati evalvacijskih študij pilotnega 
projekta certificiranja, ki smo jih že omenili v poglavju 4.3.1. Od 25 predlogov za 
pripravo katalogov, zbranih v letih 1997–2000, niti eden ni dosegel potrditve kataloga. 
Razlogi so bili številni: dolgotrajnost procesa, pomanjkanje konsenza med partnerji, 
nepripravljenost ključnih akterjev, da prevzamejo odgovornost za svoje poteze. Od 
prvotnih 25 predlogov je le 9 kasneje doseglo potrditev na MDDSZ.  

Sedanje stanje 180 potrjenih katalogov pa je znak, da se po začetnih težavah 
problemi počasi urejajo in da so ključni akterji že bolj uigrani. Tako kot Kramberger 
(2000) menimo, da je bil eden od vzrokov »odpadanja« posameznih predlagateljev tudi 
v njihovih (žal zmotnih) pričakovanjih, da bo država financirala izobraževanja. 
Posamezni predlagatelj mora vložiti kar precej sredstev (po naših izračunih cca 1000 
eur), preden lahko začne preverjati in potrjevati znanja, a kot izvajalci se v tej drugi fazi 
lahko prijavijo še druge organizacije in poberejo sadove. Sredstva se dobi povrnjena le, 
če se izvaja tudi usposabljanja. Pričakovanja, da bodo podjetja (kaj šele šole) vlagale v 
tako drage in dolgotrajne postopke, je možno le, ko obstaja zelo konkreten motiv.  

S tem pa postopki še niso končani, kajti pobudnik nove NPK ima po njeni potrditvi 
verjetno interes pričeti s potrjevanji in preverjanji znanj in spretnosti oz. podeljevanji 
certifikatov. Vlogo za izvajalca postopkov je prvotno obravnavalo MDDSZ, kasneje je 
to pristojnost preneslo na DIC. Kljub temu postopki potekajo še vedno nerazumno 
dolgo. Našim izkušnjam dodajamo mnenje nekaterih drugih izvajalcev oz. pilotne 
študije CPI (Kunčič idr. 2008), ki so tudi opozorili na ovire pri postopkih za vpis v 
register izvajalcev. 
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V sliki 4.7 prikazujemo potek postopkov ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja 
NPK Turistični informator. 

Slika 4.7 Prikaz poteka postopka ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja NPK 
Turistični informator 

POSTOPEK KDO 
 

izvajalska organizacija v dogovoru z RIC 
 
 

izvajalska organizacija 
 
 

svetovalec/izvajalec 
 
 
 

eksterna komisija 
 
 
 

eksterna komisija 
 
 
 

izvajalska organizacija 
 
 

Vir: kompilacija avtorice po Gabršček 2000. 

Za izvajalca preverjanj lahko konkurirajo šole, organizacije za izobraževanje 
odraslih, zbornice, medpodjetniški izobraževalni centri. Izpolnjevati morajo prostorsko-
materialne pogoje, opredeljene v katalogu in zagotoviti svetovalno službo morebitnim 
kandidatom (svetovalec mora opraviti usposabljanje in izpit). Člane komisij za 
preverjanje (z opravljenim usposabljanjem in pridobljeno licenco) pa določi izvajalcu 
DIC. Kandidate za člane komisij so predlagale zbornice in sindikati. Po naših izkušnjah 
se je ta rešitev izkazala kot ovira sistemu, saj je postopek imenovanja kandidatov trajal 
nerazumno dolgo, za sindikat pa je bilo osnovno merilo izbire članstvo, ne pa 
kompetentnost kandidatov. Kot potrditev naših izkušenj je novi Zakon o NPK leta 2007 
odpravil to določilo. Dodajmo še, da je bila tudi v pilotni študiji CPI (Kunčič idr. 2008) 
večina članov komisij kritična do postopkov imenovanja, informiranja in trajanja, pa 
tudi pogojev za imenovanje.  

Iz primerjav z Gaberščkovo študijo (2000) vidimo, da je med možnostmi 
centralizirane in decentralizirane variante modela CS glede na obstoječe resurse v 
Sloveniji prevladala odločitev za prvo varianto: ingerenco MDDSZ, ki formalno 
zagotavlja in nadzira vse sistemske elemente z regulacijo postopkov, na različne 
strokovne organizacije in telesa je razpršilo različna pooblastila, brez ustrezne 
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koordinacije, kar se odraža v manjši učinkovitosti sistema. Naše izkušnje kažejo, da gre 
pri tej varianti za potrebo po znatno večji angažiranosti MDDSZ, predvsem v procesih 
uveljavitve CS, povezovanja med ministrstvi (zlasti pri uveljavljanju CS in 
implementiranju certifikatov v sektorsko zakonodajo), vzpostavitvi koordinacije 
delovanja vseh vpletenih akterjev, zagotavljanja kakovosti sistema in eksternega 
evalviranja sistema in spremljanju priznavanja izdanih certifikatov v tujini. Potrebne so 
poenostavitve in pospešitve poteka postopkov v vseh fazah sistema. Tudi v pilotni 
študiji CPI (Kunčič idr. 2008) so anketirani izvajalci kot slabost sistema navajali veliko 
administracije in birokratskih postopkov ter nizke cene postopkov. Najbolj angažiran 
med akterji v CS je po naših empiričnih spoznanjih RIC, ki je najbolj aktiven in 
dostopen za pomoč, svetovanje in povezovanje vseh deležnikov, čeprav to ni le njegova 
naloga. 

Razložiti moramo še pomen portfolija. Portfolijo je zbirna mapa posameznikove 
usposobljenosti, dosežene z učenjem (formalnim, neformalnim, priložnostnim) ali 
izkušnjami (delovnimi, življenjskimi). Vsebuje različne dokumente: kandidatov CV, 
zlasti podatke o izobrazbi – formalna dokazila, pregled zaposlitev, opravljena 
usposabljanja, tečaje, seminarje, delovne izkušnje in dokazila v zvezi z NPK (Kunčič in 
Marentič 2004). Nekateri avtorji (npr. Kozoderc 2006, Mijoč 1999) zanj uporabljajo še 
termine portfelj, zbirnik, listovnik. Dokazila zbere kandidat s pomočjo svetovalca. 
Mijočeva (1999) ob tem razkriva, da je proces oblikovanja pričevanj o znanjih lahko 
kreativen proces, v katerem se posameznik zave svojih prednosti in izobraževalnih 
potreb, zato pomeni tudi spodbudo za pridobivanje novih izkušenj in nadaljnje 
izobraževanje. Kandidat lahko predloži različna dokazila: od referenčnih pisem, prejetih 
nagrad in priznanj s področja, fotografij ali video posnetkov, ki ga prikazujejo ob 
opravljanju določenih del, samih izdelkov, dokazil o opravljenih tečajih, seminarjih, 
ipd. Pregled in vrednotenje dokazil v portfoliju pa se opravi po vidikih: avtentičnosti 
dokazil, veljavnosti, aktualnosti, relevantnosti oz. primernosti, raznolikosti in 
kompleksnosti. Na tej podlagi nato ocenjevalna komisija odloči o možnostih priznanja 
ali potrebnosti preverjanja. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so po katalogih 
možna kot simulirane situacije, igre vlog, opazovanje na delovnem mestu, projektne 
naloge, intervjuji, demonstracije spretnosti, idr. Ocenjevalci zagotavljajo kvalitetno 
eksterno preverjanje znanj in spretnosti, določenih s standardi poklicnih kvalifikacij.  

V tem sklopu imamo za obe NPK, kateri sta bili pripravljeni na našo pobudo, 
pripravljeni usposabljanji za kandidate: na začetku poglavja omenjeni tailor-made 
program za naročnika, ki na nacionalni ravni skrbi za promocijo države na sejmih, 
borzah in drugih predstavitvah in potrebuje ustrezen kader; s potrdilom o opravljenem 
usposabljanju in izpitu pa lahko kandidat, ki želi pridobiti še certifikat, pokrije večji del 
zahtev po katalogu znanj in spretnosti za NPK Turistični informator. Drugi program 
usposabljanja pa je v celoti prilagojen zahtevam kataloga za NPK Turistični animator in 
kandidati, ki ga opravijo, lahko pridobijo certifikat brez preverjanja. 

Baze ažurnih podatkov o izvajanju usposabljanj oz. priprav na certificiranje ne 
obstajajo, smo pa opazili, da se lahko priprave na preverjanje NPK izvajajo tudi tako, da 
kandidat obiskuje le določene sklope, za katere nima ustreznih dokazil (npr. pri NPK 
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čebelar – izvajalec: Čebelarska zveza), kar smatramo kot znak približevanja potrebam 
kandidatov. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

5.1 Opredelitev področja raziskovanja 

Empirični del naloge predstavlja kvantitativna raziskava o dejavnikih uspešnosti 
uvajanja CS. Za potrebe empirične analize smo se odločili za obdelavo strokovnega 
področja 81 Osebne storitve, in sicer 8110 Gostinstvo in 8120 Turizem (v času priprave 
naloge smo nato ugotovili, da so bila obravnavana strokovna področja preoblikovana po 
klasifikaciji Klasius v 811 Hotelirstvo in gostinstvo in 812 Potovanja, turizem, prosti 
čas, vendar z enako vsebino, zato ni bilo treba spreminjati podlag). 

V magistrski nalogi ne preučujemo sektorja turizma in gostinstva (GT), smo ga pa 
izbrali za podlago raziskave, ker ima prenovljene poklicne standarde, izobraževalna 
sfera pa vzpostavljeno podlago, ki omogoča imetnikom certifikatov NPK ponovno 
vključevanje v izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe oz. prehode iz šolskega v 
certifikatni sistem. Poleg tega se v sektorju GT namenja tematiki človeških virov 
posebno pozornost. To je pomembno tudi z vidika ciljev EU (EC 2007): »Rast 
zaposlovanja v turističnem sektorju je bila v preteklih letih bistveno večja kot v drugih 
gospodarskih panogah, zato sektor pomembno prispeva k uresničevanju cilja iz 
lizbonske strategije za oblikovanje več in boljših delovnih mest.«  

Potrditev ustreznosti naše izbire smo našli tudi v RNUST – Razvojnem načrtu in 
usmeritvah slovenskega turizma 2007−2011 (Vlada RS 2006, 42), ki navaja številne 
slabosti na področju človeških virov: »... pomanjkanje veščin in znanj, visoko 
fluktuacijo zaposlenih, pomanjkanje kakovostnih programov usposabljanja in 
izobraževalnih programov na vseh nivojih za področje turistične dejavnosti, slabo 
podobo turistične industrije kot delodajalca, razkorak med potrebami industrije in 
izobraževanjem, nepoznavanje dolgoročne koristi človeških virov nasproti kratkoročnim 
prioritetam, upadanje interesa za delo v turizmu.« Avtorji strategije zato trdijo, da je 
nova paradigma opcije razvoja človeških virov v turizmu bistvenega pomena. 
Konkretno med ukrepi predlagajo: nadgradnjo sistema nacionalnih certifikatov in 
poklicnih kvalifikacij, nacionalnih poklicnih in izobraževalnih standardov s ciljem 
izboljšanja prilagodljivosti trga dela. Predvidene aktivnosti pa so: priprava sistema 
certificiranja znanj, pridobljenih iz turistične prakse, posodobitev sistema nacionalnih 
poklicnih in izobraževalnih standardov ter NPK, pa tudi sofinanciranje usposabljanja za 
pridobivanje certificiranih specialističnih znanj/specifičnih poklicev. MG – Direktorat 
za turizem je pripravil Celovit program razvoja človeških virov v turizmu 2007–2011 
(MG 2007) s poudarkom na VŽU, organiziral Nacionalno borzo dela v gostinstvu in 
turizmu, posvete na temo kadrovske problematike v GT za različne ciljne skupine (od 
svetovalnih delavcev na OŠ do univerz, zbornic, sindikatov in delodajalcev) in številne 
aktivnosti na temo promocije poklicev v GT, v sodelovanju z zbornicami in drugimi 
partnerji. V teku je tudi projekt CRP (Konkurenčnost turizma – Upravljanje človeških 
virov v turistični gospodarski panogi), omenjen že v uvodnem delu naloge. 
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5.2 Predpostavke in omejitve raziskave  

Predvidene predpostavke:  

− Predpostavljali smo, da bodo deležniki pripravljeni sodelovati v raziskavi, 
zlasti nekateri ključni akterji, ki že imajo določene izkušnje s certificiranjem 
NPK. 

− Na trgu delovne sile vlada klima, naklonjena spremembam in inovacijam, 
delno zaradi zaostrenih razmer, potrebe po večji konkurenčnosti delovne sile in 
zmanjševanju brezposelnosti. Tudi v številnih strateških in programskih 
dokumentih MG in MDDSZ se poudarja pomen človeških virov in zagotovitve 
ustreznih kadrov ne le s pomočjo tradicionalnega izobraževalnega sistema, 
ampak tudi preko certificiranj NPK. 

− Predpostavljali smo, da so med možnimi pobudniki za nove NPK oziroma 
kataloge strokovnih znanj in spretnosti (delodajalci, zbornice, izobraževalne 
organizacije, že registrirani izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK) 
delodajalci tisti, ki dajejo sistemu certificiranja ustrezno veljavo.  

− Predpostavljali smo, da smo Slovenci naklonjeni izkazovanju pridobljenih 
kompetenc z raznimi certifikati in licencami in da ovira za uveljavitev sistema 
certificiranja pri delojemalcih ni apriorno zavračanje verificiranja neformalno 
in priložnostno pridobljenih znanj, ampak dejstvo, da s sistemom sploh niso 
seznanjeni. 

− Ker je število imetnikov certifikatov v posameznih kategorijah NPK 
razmeroma majhno, kljub temu, da zakon omogoča certificiranje že od leta 
2000, smo predpostavljali, da bo možnost pridobitve odgovorov v nekaterih 
kategorijah manjša.  

Omejitve:  

− V raziskavi smo se omejili na obravnavo CS na strokovnem področju 
gostinstvo in turizem. 

− Vsebinska omejitev: na področju izobraževanja in usposabljanja v GT je 
značilna velika kritičnost delodajalcev, obenem pa majhna iniciativnost, ko gre 
za možnosti udejstvovanja oziroma sprožanja sprememb.  

− Metodološke omejitve: omejen dostop do nekaterih virov podatkov, predvsem 
do nekaterih zbirk podatkov o imetnikih certifikatov, ki jih vodijo pooblaščeni 
izvajalci postopkov. 

− Omejitev predstavlja tudi kombinirani način izvedbe anketiranja: anketiranje je 
bilo zamišljeno v pisni obliki, zaradi izredno nizke odzivnosti pa smo ga 
ponovili v elektronski obliki, v manjšem delu pa smo izvedli tudi osebno 
anketiranje. 

− Glede na vzorčenje, vzorec in izvedbo anketiranja (več načinov) so omejitve 
prisotne tudi pri posploševanju rezultatov. 
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5.3 Vzorčenje  

V fazo zbiranja podatkov smo vključili reprezentativne delodajalske organizacije 
in/ali pobudnike za certificiranje NPK ter izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj 
NPK na področju GT. V kategorijah delodajalcev in delojemalcev – kandidatov za 
certifikate je bil vzorec nameren (purposive sample). Izbrana populacija predstavlja 
množico predstavnikov delodajalcev in dejanskih ter potencialnih delojemalcev v GT v 
RS kot kandidatov ali imetnikov certifikatov v NPK v septembru 2008. Enote pa 
predstavljajo predstavniki delodajalcev v GT (lastniki/vodilni/vodstveni delavci in 
delavci v HR oddelkih) ter imetniki certifikatov NPK v GT ter kandidati zanje. Za 
potrebe opredelitve vzorca v anketni raziskavi smo zajeli celotno kategorijo doslej na 
MDDSZ sprejetih in potrjenih katalogov NPK za področje GT. V vsaki skupini smo 
vključili v raziskavo za določeno NPK gospodarske subjekte, aktivne v sistemu 
certificiranja v smislu dajanja pobud za NPK in/ali v smislu izvajanja postopkov 
potrjevanj in preverjanj NPK, imetnike certifikatov in potencialne kandidate zanje ter 
vzorec, ki reprezentira populacijo delodajalcev. Imetnike certifikatov smo kontaktirali s 
posredovanjem nekaterih izvajalcev postopkov, ki razpolagajo s tovrstnimi bazami 
podatkov. Potencialni kandidati za certifikate so bili: brezposelni, interesenti, ki so se 
odzivali na naše objave o CS na spletni strani in zaposleni na področjih, ki se lahko 
certificirajo. S tem smo skušali zagotoviti za raziskavo pomembne značilnosti vzorca, ki 
veljajo za celotno populacijo. Uporabili smo podatke iz lastne baze, oblikovane v 
dolgoletnem sodelovanju z delodajalci v GT in iz baz NRP, GZS, OZS in STO. Za 
pridobivanje respondentov in določenih podatkov smo izkoristili tudi nekaj dogodkov, 
organiziranih v preteklem letu v slovenskem GT: posvet Kakovosten kader za uspešen 
in konkurenčen turizem (organizator: MG – Direktorat za turizem), 1. nacionalno borzo 
dela v GT (MG), Turistični forum (STO), seminar: Developing hospitality and tourism 
industry/education links (Turistica) in sejem Turizem in prosti čas. Poslali smo 522 
vprašalnikov, prejeli pa 229 izpolnjenih (delodajalci: 111, delojemalci: 118). Odzivnost 
je bila torej 44 %.  

Nekatere dodatne podatke smo pridobili na podlagi intervjujev z nekaterimi 
ključnimi akterji v sistemu certificiranja NPK (vodje kadrovskih služb oziroma 
oddelkov za management človeških virov v gospodarskih družbah, člani delovnih 
skupin za pripravo katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, strokovnimi 
delavci CPI, DIC in ZRSZ). Predhodni intervjuji so nam služili kot osnova za 
pridobivanje podatkov, za sestavo anketnih vprašalnikov in za preverjanje zastavljenih 
konceptov.  

5.4 Opredelitev uporabljenih metod raziskovanja in potek raziskave  

Pripravili smo dve obliki vprašalnika, enega za delodajalce, drugega za 
delojemalce. Predstavljena sta v prilogah 3 in 4. Anketna vprašalnika sta sestavljena na 
podlagi postavljenih tez, ki usmerjajo raziskavo k zastavljenim ciljem. Vprašalnika sta 
strukturirana, vprašanja so zaprtega in odprtega tipa, del vprašanj vsebuje skale stališč. 
V strukturi vprašanj je en del filtrirni – v smislu ločevanja respondentov in možnosti 
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selektivnega nadaljevanja oziroma preskakovanja vprašanj. Na zaprti tip vprašanj ali 
trditev so respondentom ponujene možnosti odgovorov ali intenzivnost strinjanja z 
določeno trditvijo (Likertova 5-stopenjska lestvica). S pomočjo odprtih vprašanj in 
vprašanj o mnenjih smo dobili poglobljene informacije oz. bogatejše odgovore. 
Vprašanja ali trditve smo vezali na spremenljivke: dostopnost ustreznih kadrov, 
primernost programov izobraževanja, uporaba drugih programov (neformalno 
izobraževanje), prepoznavnost certifikatov, vključenost (sodelovanje) deležnika v CS, 
ocena primerljivosti kvalifikacij, enakovrednosti kvalifikacij in transparentnosti listin, 
zaznavnost promocijskih aktivnosti, dostopnost informacij, odzivnost državnih organov, 
enostavnost postopkov, vpliv stroškov na odločitve deležnikov za vključitev v CS, vpliv 
možnosti ustvarjanja dodatnih prihodkov na odločitev za vključitev ter vpliv možnosti 
soodločanja/vplivanja v CS, struktura zaposlenih, načrtovanje zaposlenih, intenziteta 
povpraševanja po delovni sili, deficitarnost/suficitarnost usposobljenih kadrov na trgu 
delovne sile, stopnja pokritosti potreb z naborom NPK, obstoj potreb, ki jih NPK in 
šolski sistem ne pokrivata, intenziteta potrebe po določeni NPK, način iskanja kadrov, 
vpliv možnosti (samo)zaposlovanja/napredovanja na vključitev v CS (motivi 
delojemalcev), ocena učinkov in stališča. Na koncu vprašalnika smo zbirali še 
demografske podatke. 

Pilotsko testiranje vprašalnika smo opravili s petimi osebami, predstavniki 
delodajalcev, delojemalcev, RIC in ZRSZ, v skladu s priporočili Tratnikove (2002), da 
se pilotsko testira vprašalnike na 1–10% respondentov. Nato smo anketni vprašalnik 
korigirali. Vprašalnike smo posredovali potencialnim respondentom v obdobju 
september–december 2008, in sicer po klasični in elektronski pošti, osebno smo 
anketirali nekaj skupin brezposelnih na ZRSZ (v času izvajanja skupinskih delavnic) in 
nekaj delodajalcev. Odzivnost respondentov je bila v prvi fazi izredno nizka (10 %), po 
ponovnih pozivih pa se je izboljšala na 44 %. Vodila nas je predpostavka, da bodo 
delodajalci pripravljeni sodelovati v raziskavi, predvsem tisti, ki že imajo izkušnje s CS. 
Izkazalo se je, da je teh po osmih letih delovanja CS še vedno zelo malo, pri ostalih 
potencialnih respondentih pa smo v številnih osebnih razgovorih oz. ob anketiranju 
ugotavljali, da bi mnogi vprašalnik radi izpolnili, vendar o temi nič ne vedo. Pri 
delojemalcih (zlasti brezposelnih) smo ugotavljali, da jih tema CS zanima, da bi radi 
izvedeli kaj več in ob anketiranju smo tudi informirali. 

Dobljene podatke smo uredili, kodirali in statistično obdelali z uporabo 
programskih paketov Excel in SPSS. Spremenljivke smo predstavili z opisnimi 
statistikami, z ugotavljanjem povprečne vrednosti smo pridobili podatke za osnovo 
komentarjem in ugotovitvam. S pomočjo dobljenih podatkov in rezultatov analiz 
odgovorov smo ugotavljali, ali lahko zastavljene teze in hipoteze potrdimo ali ovržemo. 
Hipoteze so bile testirane s korelacijsko analizo, s katero smo ugotavljali povezanost 
spremenljivk in z multivariatno faktorsko analizo. S faktorsko analizo smo reducirali 
podatke oz. poenostavili zveze med spremenljivkami. Ker uspešnost uvajanja CS ni 
neposredno merljiva, smo iskali dejavnike, ki so v ozadju za merjenimi 
spremenljivkami in so krivi, da se merjene spremenljivke tako obnašajo: s prvo 
faktorsko analizo smo izluščiti dejavnike, ki z vidika delodajalcev vplivajo na uspešnost 
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uvajanja CS; z drugo faktorsko analizo smo izluščiti dejavnike, ki z vidika delojemalcev 
vplivajo na uspešnost uvajanja CS.  

5.5 Analiza podatkov  

V tem delu naloge predstavljamo najprej značilnosti vzorca, nato pa rezultate 
kvantitativne analize podatkov – odgovorov respondentov v anketnih vprašalnikih, 
potek in rezultate korelacijske in faktorske analize. 

5.5.1 Predstavitev značilnosti vzorca  

Med respondenti – predstavniki delodajalcev je delež žensk za 4 % večji od deleža 
moških, med delojemalci pa je bilo 2 % več moških kot ženskih respondentov. Ker smo 
vprašalnike za delodajalce naslovili na vodstva podjetij in tudi na HR oddelke, nas večji 
delež ženskih respondentov ni presenetil, saj v teh oddelkih tradicionalno prevladujejo 
ženske (tabela 5.1). 

Tabela 5.1 Struktura anketirancev po spolu  

. delodajalci delojemalci 
ženske  60 54,1 %  52 47,7 %  
moški  43 38,7 %  57 52,3 % 
ni podatka 8  7,2 % 9  - 
skupno 111 100,0 % 118 100,0 % 

 
Po izobrazbi ima med respondenti – predstavniki delodajalcev več kot polovica VII. 

stopnjo izobrazbe ali več. Struktura sovpada s podatki v tabeli 5.6, saj je v vodstvih 
podjetij in v HR oddelkih pričakovati visok delež visoko izobraženih. Pri delojemalcih 
pa je prevladujoč delež respondentov s V. stopnjo izobrazbe (tabela 5.2).  

Tabela 5.2 Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe 

delodajalci delojemalci 
.   III. ali manj:  5 4,7 %  

IV. ali 
manj:  

4 3,6 % IV.  6 5,6 % 

V.  22 19,8 %  V.  49 45, 8 % 
VI.  22 19,8 %  VI.  13 12,1 % 
VII.  56 50,5 %  VII. ali več  34 31,8 % 

 
Polovica delojemalcev je zaposlenih in samozaposlenih, slaba tretjina brezposelnih, 

slaba desetina pa s statusom študenta. S tako heterogeno strukturo smo si obetali doseči 
značilnosti vzorca, ki bi jih lahko posplošili na celotno populacijo (tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 Zaposlitveni status respondentov – delojemalcev 

. Delojemalci  
Zaposlen  54 45,7 % 
Samozaposlen  4  3,4 % 
Brezposeln  38 32,3 % 
Študent  11  9,3 %  
ni podatka 11  9,3 % 

 
Več kot 65 % respondentov iz segmenta delodajalcev je zaposlenih v gospodarskih 

družbah, dobra desetina delodajalcev je samozaposlenih (tabela 5.4). Pri delojemalcih je 
tretjina zaposlena v gospodarskih službah, drugi po velikosti je delež zaposlenih v 
organizacijah javnega sektorja. V zajetem vzorcu smo se čimbolj izogibali samostojnim 
podjetnikom, ker smo pri njih predvidevali slabšo izdelanost kadrovske politike in 
manjšo seznanjenost s tematiko certificiranja. S tem smo poskušali izboljšati odzivnost 
na anketo, drugi razlog pa je bil v tem, da bi se izognili t. i. vakuumu med velikim 
številom registriranih in dejansko aktivnih firm ter problemu 'praznih' firm kot jih 
imenujeta Bojnec in Xavierjeva (2005).  

Tabela 5.4 Struktura respondentov po vrstah organizacij 

.  delodajalci delojemalci 
Gospodarska družba 73 65,8 % 39 33,1 % 
Samostojni podjetnik  13 11,7 % 2 1,7 % 
Organizacija javnega sektorja  10 9,0 %  18 15,2 %  
drugo  7 6,3 %  13 11,0 % 
ni podatka  8  7,2 % 46 39,0 % 

 
Dobra polovica respondentov – delodajalcev je iz majhnih organizacij (do 50 

zaposlenih), slaba četrtina iz srednje velikih (do 250) in 18 % iz velikih organizacij (nad 
250 zaposlenih) (tabela 5.5). 

Tabela 5.5 Struktura respondentov – predstavnikov delodajalcev po velikosti 
organizacije 

.  delodajalci 
majhna organizacija  56 50,5 % 
srednja organizacija  27 24,3 %  
velika organizacija  20 18,0 % 
ni podatka 8  7 ,2 % 

 
Med respondenti – delodajalci je bilo 18 % lastnikov, slaba četrtina direktorjev, v 

HR oddelkih je zaposlenih 21,6 %, ostalih pa je skoraj 28 % (tabela 5.6). Ker smo 
vprašalnike naslavljali na osebe v vodstvih firm in HR oddelkih, predvidevamo, da so se 
nekateri respondenti iz kadrovskih služb uvrščali v kategorijo 'drugo'. 
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Tabela 5.6 Struktura respondentov – delodajalcev po področju dela v organizaciji 

.  delodajalci 
direktor  27 24,3 % 
HR oddelek  24 21,6 % 
lastnik  20 18,2 % 
drugo  31 27,9 % 
ni podatka 9 8,00 % 

 

5.5.2 Analiza odgovorov delojemalcev o udeležbi v vseživljenjskem učenju in 

motivih 

Na vprašanje, ali so se po rednem izobraževanju še naprej izobraževali, so 
delojemalci odgovorili pritrdilno kar v 75 %. Slika 5.1 prikazuje oblike učenja, ki so jih 
uporabili. 

Slika 5.1 Udeležba respondentov – delojemalcev v oblikah VŽU 

38%
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35%

7%

0,00
0,05
0,10
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0,45
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s pomočjo
literature,
interneta

drugo

  

Dobljeni podatki potrjujejo pomen neformalnega izobraževanja, saj se ga je 
udeleževalo 45 % respondentov, skupaj z oblikami priložnostnega učenja pa gre za kar 
80 % delež respondentov. V šolskem sistemu je nadaljevalo izobraževanje 38 % 
delojemalcev. Druge oblike učenja je uporabljalo 7 % respondentov, vendar so tudi ti 
navedli oblike, ki pravzaprav sodijo v neformalno in priložnostno učenje (izobraževalna 
potovanja, funkcionalna izobraževanja, izobraževanje v podjetju). 

Delojemalce smo povprašali tudi po motivih za nadaljnje izobraževanje (slika 5.2).  
Odgovori kažejo, da prevladujejo motivi, vezani na zaposljivost, mobilnost in 
fleksibilnost delavca, kar potrjuje naše prepričanje iz poglavja 2.3, da se delojemalci 
vključujejo v različne oblike VŽU, ker se zavedajo pomena svoje kompetitivnosti na 
trgu delovne sile in vloge v družbi. Pod drugimi motivi so navedli še: radovednost, 
veselje do znanja, osebno širjenje obzorja itd. 
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Slika 5.2 Motivi delojemalcev za nadaljnje izobraževanje  
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5.5.3 Analiza odgovorov respondentov: poznavanje CS in posameznih NPK, 

vključenost deležnikov in razlogi za in proti vključitvi v CS 

Na vprašanje o poznavanju certificiranja NPK je pritrdilno odgovorilo 58,6 % 
respondentov – predstavnikov delodajalcev in 52,6 % delojemalcev. 

Na vprašanje, ali poznajo kakšno NPK, ki se certificira, je pritrdilno odgovorilo 
60,4 % respondentov – delodajalcev in 56 % delojemalcev. Na podvprašanje, naj jih 
navedejo, so respondenti največkrat navedli naslednje NPK: animator, informator, 
krupje, maser, varnostnik, voznik. Navedli pa so tudi poklice, ki v CS niso zajeti: 
natakar, kuhar, receptor, sobarica in turistični vodnik. Pri delodajalcih je bilo netočnih 
13 % odgovorov, pri delojemalcih pa 10 %, zato je delež pozitivih odgovorov o 
poznavanju CS treba obravnavati z rezervo. Kot vidimo, se pogosto ne ločuje med 
certifikati, licencami in drugimi listinami, ki jih izdajajo in priznavajo posamezna 
ministrstva, zbornice ali delodajalci ter na drugi strani certifikati NPK, ki slonijo na 
nacionalnih standardih in primerljivostjo ter usklajenostjo s standardi EU. 

Na vprašanje o vključenosti v CS je zelo majhen delež respondentov odgovoril 
pritrdilno: med delodajalci 19,8 % in med delojemalci 23 % (14 % pa se jih še odloča). 

Predstavnike delodajalcev smo vprašali, zakaj se niso vključili:  

− 48,7 % jih ni seznanjenih s to možnostjo,  
− 16,2 % je preobremenjenih z drugim delom,  
− 9,9 % trdi, da to ni v skladu z vizijo in cilji njihove organizacije,  
− 7,2 % jih priznava samo formalno pridobljeno izobrazbo,  
− 2,7 % jih ima pomisleke do tovrstnega priznavanja znanj in spretnosti, 
− 9 % pa navaja druge razloge (smo majhno podjetje; ni potrebe; pomagamo si s 

študenti; smo v fazi prenove objektov; nameravamo se vključiti …). 

Tiste, ki so se vključili, pa smo vprašali, v kateri vlogi so se vključili:  
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− 13,5 % zaposlene spodbuja, da si pridobijo certifikate poklicnih kvalifikacij,  
− 13,5 % respondentov pri zaposlovanju novih kadrov upošteva tudi certifikate,  
− 10,8 % respondentov navaja, da kot pobudnik za novo poklicno kvalifikacijo, 
− 9,9 % kot izvajalec postopkov preverjanj in potrjevanj poklicnih kvalifikacij, 
− 9,9 % ima tudi zaposlene z licenco za člane komisij, ki preverjajo kandidate,  
− 4,5 % navaja, da so za zaposlene na določenih delovnih mestih certifikati 

zakonsko predpisani, kar upoštevajo,  
− 4,5 % je certifikate NPK vgradilo v akt o sistemizaciji delovnih mest oz. opise 

delovnih mest,  
− 4,5 % navaja med pogoji v zaposlitvenih oglasih tudi certifikate, 
− 1,8 % našteva druge vloge (npr.: sodelujemo pri sprejemanju poklicnih 

standardov).  

Podatek, da skoraj polovica respondentov ne pozna možnosti, da se lahko vključijo 
v CS, je še en indikator šibke promocijsko-informacijske dejavnosti v CS. Zanemarljiv 
ni niti odstotek respondentov, ki zavračajo ta način priznavanja poklicnih kvalifikacij 
(10 %), tako kot majhen delež tistih, ki certifikate dejansko vključujejo v svoje akte in 
razpise delovnih mest (4,5 %). Seznanjenost s CS pri delodajalcih je torej skromna, 
pogosto samo površna, dejansko normativno upoštevanje certifikatov pa zelo majhno.  

5.5.4 Analiza odgovorov delojemalcev o dostopnosti, razumljivosti in 

enostavnosti informacij o certificiranju  

V tem sklopu so respondenti označevali stopnjo strinjanja s trditvami (1 se sploh ne 
strinjam, 2 se ne strinjam, 3 ne morem se odločiti, 4 se strinjam, 5 se popolnoma 
strinjam). 

Tabela 5.7 Mnenje delojemalcev o dostopnosti, razumljivosti in enostavnosti 
informacij o CS 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so lahko dostopne  2,8 1,16 
Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so enostavne   2,9 1,01 
Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so razumljive  3,1 0,97 
Ne poznam vseh prednosti certificiranja poklicnih kvalifikacij  3,7 1,22 
Za seznanjenost s certificiranjem NPK bi potreboval več 
informacij  

3,9 1,22 

S certificiranjem poklicnih kvalifikacij so me seznanili na ZRSZ  2,2 1,56 
Za certificiranje poklicnih kvalifikacij sem izvedel iz medijev  1,9 1,21 
Za certificiranje poklicnih kvalifikacij sem izvedel v podjetju  2,4 1,56 
Za certificiranje NPK sem izvedel iz informacij izvajalca 
preverjanj  

2,5 1,57 

Za certificiranje NPK sem izvedel povsem naključno   3,2  1,53 

 
Delojemalci pogrešajo več informacij o CS, ocene dostopnosti, enostavnosti in 

razumljivosti se gibljejo (srednje vrednosti) med 2,8 in 3,1, torej med 'se ne strinjam' in 
'se ne morem odločiti'. To potrjuje našo domnevo, da je na področju informiranja 
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potencialnih kandidatov v CS prisotna preskromna aktivnost vseh akterjev. Informacije 
so tudi potrebne poenostavitve, saj je ciljna publika pretežno s srednješolsko poklicno in 
strokovno izobrazbo, katerim se je treba približati z bolj poljudno terminologijo. Naše 
izkušnje (ob izvajanju svetovanja potencialnim kandidatom) kažejo, da je večina 
informativnih materialov in informacij na portalu NRP takih, da morebitne interesente 
prej odvrnejo kot pritegnejo. 

5.5.5 Analiza odgovorov delodajalcev in delojemalcev o zaznavnosti 

informacijsko-promocijskih aktivnosti in portalov za CS 

Na vprašanje, ali so v javnosti zaznali kakšno promocijsko dejavnost/akcijo za 
certificiranje poklicnih kvalifikacij je pritrdilno odgovorilo le 8 oz. 7,2 % respondentov 
iz skupine delodajalcev in 15 oz. 12,7 % iz skupine delojemalcev. Respondenti iz vrst 
delodajalcev, ki so aktivnosti zaznali, so navedli: informacijske materiale izvajalcev ali 
ZRSZ, spletne strani, revijo Obrtnik in informacije CPI. Respondenti – delojemalci, ki 
so odgovorili pritrdilno, so prav tako navedli promocijske aktivnosti izvajalcev  
postopkov, medije, oglase za programe usposabljanj in interno promoviranje NPK.  

Delodajalce smo povprašali, če so na strokovnih srečanjih, posvetih oz. 
konferencah zasledili kako predstavitev certificiranja poklicnih kvalifikacij. Samo 15 
oz. 13,5 % jih je pritrdilo. Očitno CS v komunikaciji s ključnimi deležniki tega orodja 
še ne izrablja učinkovito.  

Na vprašanje, ali poznajo spletni naslov NRP – informacijsko središče za poklicne 
kvalifikacije, je pritrdilno odgovorilo samo 19 oz. 17 % delodajalcev in 19 oz. 16 % 
delojemalcev. 

Nepoznavanje sistema in njegovih prednosti za deležnike je evidentno. Do 
analognih ugotovitev sta (ločeno) prišla tudi dva avtorja raziskav o certificiranju NPK, 
in sicer na področju zdravstvene nege Možetova (2005) in za področje računalništva in 
informatike Vešligaj (MVZT in Žejn 2006). V pilotni študiji CPI (Kunčič in ost 2008) 
pa so kot vir informacij o CS respondenti (imetniki certifikatov) navajali delodajalce 
(36 %), prijatelje, medije, ZRSZ pa le v 7 %. 

5.5.6 Ocena delovanja ključnih akterjev v CS 

Respondenti iz vrst delodajalcev so ocenjevali delovanje posameznih akterjev v CS 
(tabela 5.8) z ocenami med: zelo spodbujevalno – spodbujevalno – indiferentno – 
zaviralno – zelo zaviralno.  

Tabela 5.8 Ocena delodajalcev: delovanje ključnih akterjev v CS 

Ocena delovanja 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

sindikatov  2,8 0,95 
zbornic   2,47 1,12 
MDDSZ   2,71 0,77 
CPI   2,11 0,66 
RIC   2,05 0,85 
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Respondenti iz vrst delodajalcev so ocenili delovanje ključnih deležnikov z 
ocenami med zaviralno in indiferentno. Poudariti moramo, da je oceno podalo malo 
respodentov (N=17–23). Ocene teh respondentov zelo odstopajo od ocen, ki so jih dali v 
študiji Kunčičeve idr. (2008) izvajalci postopkov (torej ne delodajalci): najvišje so 
ocenili sodelovanje z RIC (67 % anketiranih izvajalcev ga ocenjuje kot zelo dobro), 
sledi CPI (54 %), manj MDDSZ (25 %) in ACS (12,5 %). Menimo, da je RIC najbolj 
izpostavljen in končni akter v CS v fazi preverjanj in potrjevanj, zato prevzema nase 
tudi kritike na anomalije celotnega CS. 

5.5.7 Analiza odgovorov: izkušnje in stališča respondentov – delodajalcev do CS 

Tudi v sklopu trditev, ki se nanašajo na izkušnje delodajalcev in stališča do CS 
(tabela 5.9), so respondenti označevali stopnjo strinjanja s trditvami (1 se sploh ne 
strinjam, 2 se ne strinjam, 3 ne morem se odločiti, 4 se strinjam, 5 se popolnoma 
strinjam). 

Rezultati kažejo, da predstavniki delodajalcev ocenjujejo kooperativnost socialnih 
partnerjev v procesih dajanja pobud za nove NPK s povprečnimi vrednostmi med 3 in 4, 
so pa zelo kritični do institucionalne ureditve CS, npr. strinjajo se, da so vloge 
posameznih teles in organizacij nejasne in nedorečene (3,8), glede instituta izvajalcev 
postopkov pa se ne morejo odločiti: po eni strani se nagibajo k temu, da bi bili za 
izvedbo preverjanj in potrjevanj primernejši centri za ocenjevanje (povp. vrednost 3,5), 
moti jih, da se kot izvajalci pojavljajo organizacije brez referenc in izkušenj v stroki 
(3,9), po drugi strani pa niso enako odločni ob trditvi, da je izvajalec postopkov 
nepotreben člen v CS (2,7). Dodajmo, da so v preteklosti na MDDSZ že razmišljali o 
uvedbi agencije in centrov za certificiranje (RIC 2006). 
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Tabela 5.9 Izkušnje delodajalcev kot pobudnikov za nove NPK 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Z odzivnostjo CPI na našo pobudo za novo NPK smo bili 
zadovoljni 

3,6 0,7 

Na sestanku socialnih partnerjev je bila naša pobuda sprejeta 3,4 0,9 
Nekateri socialni partnerji so ji nasprotovali 3,1 1,0 
Moti nas, da je potrebno od pobude za novo poklicno kvalifikacijo 
do priprave kataloga standardov veliko vlaganj, ko pa je katalog 
sprejet, se za izvajanje preverjanj lahko prijavijo še drugi izvajalci 
postopkov  

4,1 0,8 

Kot izvajalci postopkov se pojavljajo nekatere organizacije, ki v 
naši stroki nimajo nobenih referenc oziroma izkušenj  

 3,9 1,2 

Institut izvajalca postopkov je povsem nepotreben člen v CS, ker 
poskrbi le za materialne pogoje za preverjanje in svetovanje 
kandidatom  

2,7 1,1 

Za izvajanje postopkov certificiranja bi bili primernejši centri za 
ocenjevanje (assessment centri) z usposobljenimi kadri, 
poenoteno administrativno ureditvijo in stroškovno učinkovitostjo  

3,5 1,1 

Vloge in odgovornosti posameznih teles in organizacij v sistemu 
certificiranja so včasih nejasne in nedorečene  

3,8 0,9 

Organizacija ima od pobude za novo NPK do priprave katalogov 
veliko stroškov, ki jih mora pokriti sama  

 3,7 0,9 

Stroški v postopkih od pobude do priprave katalogov za nove 
NPK se povrnejo z izvajanjem postopkov preverjanja  

2,8 1,1 

Stroški v postopkih od pobude do priprave katalogov za nove 
NPK se povrnejo le z izvajanjem programov usposabljanja 
kandidatov  

3,7 0,8 

Pobudo za novo poklicno kvalifikacijo smo dali zato, da bi izvajali 
programe usposabljanj in jih nadgradili z javno listino  

3,5 1,2 

 
Nekaj respondentov (6) je navedlo še druge razloge za pripravo pobude za novo 

NPK (ker ni šolskih programov; za zagotavljanje napredovanja delavcev; za večjo 
izbiro pri kadrovanju; ker smo prepoznali potrebo po določeni NPK). 

V zvezi s stroškovnim vidikom vključevanja v CS se respondenti strinjajo, da je 
vključitev v CS za organizacijo velik strošek (3,7), menijo, da se stroški ne povrnejo z 
izvajanjem postopkov (2,8), ampak šele z dodatnim izvajanjem usposabljanj (3,7). Če 
ob tem upoštevamo, da je od pobude za novo poklicno kvalifikacijo do priprave 
kataloga standardov potrebnih veliko vlaganj, ko pa je katalog sprejet, se za izvajanje 
preverjanj lahko prijavijo še drugi izvajalci postopkov, kar respondente moti 
(povp.vred. 4,1), je povsem razumljivo, zakaj organizacije ne dajejo pobud za nove 
NPK. 
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Tabela 5.10 Izkušnje delodajalcev kot izvajalcev postopkov preverjanj in 
potrjevanj NPK 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Postopek naše registracije za izvajalca postopkov je potekal brez 
težav 

 3,9 0,9 

Predpisana metodologija zaračunavanja postopkov je 
stimulativna za nas izvajalce 

2,5 0,9 

Izvajanje postopkov za priznavanje NPK je finančno povsem 
nedonosna dejavnost  

3,7 0,9 

Postopke izvajamo predvsem za naše zaposlene  3,3  1,5 
V sistemu certificiranja sodelujemo, ker želimo prispevati k 
uveljavljanju in razvoju kadrovskih potencialov v stroki  

4,1  0,7 

Zaračunavanje postopkov izvajanja preverjanj poklicnih 
kvalifikacij komaj pokrije stroške članov komisij  

3,8  0,9 

Pričakovali smo, da nam bo izvajanje preverjanj prinašalo 
dodatni prihodek  

3,0 1,1 

Pokrivanje stroškov postopkov za nas ni pomembno  2,4  1,2 
Javnost je dovolj dobro informirana o možnosti certificiranja NPK  1,7  0,7 
Za informacije in promocijo certifikatnega sistema skrbi država  3,0  1,3 
Za promocijo in informiranje potencialnih kandidatov poskrbimo 
sami izvajalci 

4,2 0,4 

 
Tudi v sklopu trditev izvajalcev postopkov v CS v zvezi z njihovimi izkušnjami 

(tabela 5.10), se delodajalci strinjajo s trditvami (povprečna vrednost 4,1), da sodelujejo 
v CS, ker je to dobro za kadrovske potenciale v stroki, se pa strinjajo, da se jim to 
finančno ne izplača (povprečna vrednost 3,7). V vzorcu je nekaj izvajalcev (10), ki jim 
stroški postopkov niso pomembni, sklepamo, da je šlo predvsem za skupino 
respondentov, ki je navedla, da izvaja postopke predvsem za svoje zaposlene. 

Povprečna vrednost pri trditvah o dobrem informiranju javnosti o CS je najnižja 
(1,7), izvajalci ugotavljajo, da morajo sami poskrbeti za promocijo in informiranje 
potencialnih kandidatov (povprečna vrednost 4,2). 

V tabeli 5.11 prikazujemo rezultate (ne)strinjanja delodajalcev s trditvami o 
izkušnjah in stališčih do CS. 

Tabela 5.11 Izkušnje in stališča delodajalcev  

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Certificiranje NPK prinaša delodajalcem večjo izbiro delovne sile  4,0  0,9 
Certificiranje NPK pomeni za delodajalca nižje stroške 
usposabljanja zaposlenih  

3,4  0,9 

V naši organizaciji imamo težave s pridobivanjem ustreznih 
kadrov  

4,0  1,1 

Za mnoga dela potrebujemo le sezonske delavce  3,7  1,3  
Področja certificiranja NPK so za nas aktualna predvsem, kjer 
zanje ne obstajajo formalni programi izobraževanj  

3,5  0,9 

V oglasih za zaposlitve navajamo predvsem zahtevano formalno 
izobrazbo  

3,8  0,9 

V oglasih za zaposlitve navajamo tudi potrebna znanja in 
spretnosti, ki se lahko pridobijo izven šolskih sistemov  

 3,7  1,1  
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Tabela 5.11 – nadaljevanje 
V razpise delovnih mest vključujemo med pogoje tudi pridobljeni 
certifikat  

2,2  1,1 

Našim delavcem omogoča pridobljeni certifikat možnost 
napredovanja na delovnem mestu in v plačilnem razredu  

2,8  1,2 

Nabor NPK, ki se certificirajo, je povsem neustrezen našim 
aktualnim potrebam  

2,8  1,1 

Nabor NPK, ki se certificirajo, ne sledi potrebam na trgu delovne 
sile  

2,9  0,9 

Nabor NPK, ki se certificirajo, ne sledi dogajanjem in trendom v 
GT  

3,1  1,0  

V GT obstaja veliko delovnih mest, katera ne pokrivajo niti šolski 
programi niti certifikatni sistem  

 3,6  0,9 

Formalni programi izobraževanja ustrezajo našim potrebam  2,7  0,9 
Formalno izobraženi kadri so ob zaposlitvi usposobljeni za delo  2,3  0,8 
Novozaposlene moramo sami dodatno usposabljati  4,3  0,6 
Zaposlene pošiljamo na razna dodatna usposabljanja  4,0  0,9 
V organizaciji imamo službo oz. delavca, ki skrbi za 
izobraževanje zaposlenih  

3,2  1,4 

Spričevalo ali diploma zbujata večje zaupanje kot certifikat   3,3  1,0 
Novozaposleni s formalno izobrazbo so v primerjavi s kadri s 
certifikatom NPK bolj usposobljeni za delo  

3,0  0,8 

Če bi morali zaposliti npr. animatorja ali dietnega kuharja, bi dali 
prednost kandidatu s spričevalom gostinsko-turistične šole  

 3,1  0,9 

Če bi morali zaposliti npr. animatorja ali dietnega kuharja, bi imel 
prednost kandidat s certifikatom za konkretno poklicno 
kvalifikacijo  

2,9  0,9 

Če bi morali zaposliti npr. animatorja ali dietnega kuharja, bi dali 
prednost kandidatom z izkušnjami na tem področju dela, ne 
glede na izobrazbo ali certifikat  

4,0  0,9 

 
V tem sklopu trditev so predstavniki delodajalcev potrdili domnevo, da CS ponuja 

večjo izbiro delovne sile (povprečna vrednost 4), da imajo sami težave s pridobivanjem 
ustreznih kadrov (4), da pa v CS nimajo zaupanja, zato dajejo prednost formalno 
izobraženim kadrom. Vendar niso zadovoljni niti s šolskimi programi, kadre sami 
dodatno usposabljajo, najbolj pa zaupajo tistim delavcem, ki imajo delovne izkušnje na 
konkretnem področju (povprečna vrednost 4). K temu dodajmo zanimivo razlago v 
študiji o poklicnih standardih s področja IKT, ki je potrdila: »…žalostno dejstvo, da 
slovenske organizacije niso pripravljene vlagati v znanje svojih kadrov, kljub temu pa 
pričakujejo, da se bodo kar pojavili na tržišču.« (MVŠZT in Žejn 2006, 12) Vseeno pa 
ugotavljamo, da je v navezavi šol in nekaterih naprednih delodajalcev nastalo kar nekaj 
pobud za nove poklicne standarde oz. kataloge znanj in spretnosti.  

5.5.8 Analiza odgovorov: izkušenj in stališč respondentov – delojemalcev do CS 

V tabeli 5.12 prikazujemo, kako so respondenti izražali stopnjo strinjanja (1 se 
sploh ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 ne morem se odločiti, 4 se strinjam, 5 se 
popolnoma strinjam) s trditvami, povezanimi s stroški in postopki v CS. 

Delojemalci se v svojih odgovorih niso jasno opredelili (srednja vred. 3 – ne morem 
se odločiti) glede višine stroškov certificiranja in enostavnosti postopkov in 
razpoložljivosti ustreznih informacij. Predvidevamo, da so se lažje opredelili imetniki, 
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potencialni kandidati pa se v postopke in cenik še niso poglobili, do informacij namreč 
lahko pridejo preko portala NRP (ki pa ga pozna le 16 % respondentov) ali preko 
izvajalcev. S trditvijo, da stroške certificiranja pokrije delodajalec, se ne strinjajo 
(srednja vrednost 2,7). Dodajmo rezultate raziskave Kunčičeve idr. (2008), kjer so 
imetnikom certifikatov delodajalci plačali stroške le v 34 % primerov, ZRSZ je pokril 
stroške 10 % respondentom, polovica delojemalcev pa si jih je plačala sama. 

Tabela 5.12 Mnenje delojemalcev o vplivu stroškov na odločitve, enostavnosti 
postopkov  

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Stroški certificiranja so visoki  3,0  0,9 
Stroške certificiranja sem (bom) pokril sam   2,8 1,3 
Stroške certificiranja mi je (bo) pokril delodajalec   2,7 1,3 
Stroške certificiranja mi je (bo) pokril Zavod za zaposlovanje  2,3  1,1 
Postopki za pridobitev certifikata so dokaj zapleteni  2,9  0,9 
V postopkih certificiranja sem dobro informiran in voden skozi 
posamezne faze  

2,7 1,2  

Za pridobitev certifikata so me najprej napotili v program 
usposabljanja  

2,7 1,4 

 
Respondente smo povprašali tudi po motivih za vključitev v CS in mnenju o 

učinkih pridobitve certifikata (tabela 5.13). Ugotavljamo, da se tam, kjer gre za 
deklarativne trditve o prednostih CS, respondenti strinjajo, previdnejši postanejo, ko gre 
za sprejemanje odločitev o vključevanju (srednje vrednosti med 2 in 3) in o ustreznosti 
NPK, ki jih prinaša certifikacija (2,4/3,1), obenem pa so kritični tudi do tega, da šolski 
sistem daje potrebna znanja in veščine za poklice v GT (2,7). 

Tabela 5.13 Motivi delojemalcev za vključitev v CS, mnenje o vplivu možnosti 
(samo)zaposlovanja/ napredovanja/ na vključitev v sistem 
certificiranja  

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker želim z javno listino 
potrditi znanja in sposobnosti, ki sem jih pridobil z delom  

 4,2 1,1 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker sem po rednem 
izobraževanju pridobil še druga znanja in spretnosti, ki jih želim 
potrditi  

 4,0 1,1 

Za certificiranje sem se/bom odločil na pobudo nadrejenih   2,2 1,2 
Za certificiranje sem se/bom odločil, ker je to pogoj za zasedbo 
delovnega mesta  

2,6 1,4 

Za certificiranje sem se/bom odločil na pobudo Zavoda za 
zaposlovanje  

2,0 1,2 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker prinaša večje možnosti 
zaposlitve  

3,7 1,3 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker mi prinaša možnost 
napredovanja  

3,7 1,3 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker mi prinaša možnost 
samozaposlitve  

3,3 1,4 

Certifikat omogoča posamezniku uveljavljanje v družbi  3,4  1,2 
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Tabela 5.13 – nadaljevanje 
Certifikat omogoča tudi lažjo zaposlitev v EU  3,8  1,0  
S pomočjo certifikata se nameravam ponovno vključiti v šolsko 
izobraževanje  

3,0 1,3 

Nabor certifikatov poklicnih kvalifikacij za področje GT je 
skromen  

3,1 1,0  

Nabor poklicnih kvalifikacijni v skladu z mojimi interesi   2,4 1,2 
Nabor poklicnih kvalifikacij ne sledi dogajanju in trendom v GT   2,8 1,0 
Šolski sistem daje potrebna znanja in veščine za večino poklicev 
v GT  

2,7 1,2 

 
Delojemalci, ki so certifikate pridobili, z učinki niso zadovoljni (odgovori se 

gibljejo v intervalu srednjih vrednosti 2 in 3), tako glede pridobitve zaposlitve, odprtja 
lastne dejavnosti, napredovanja, prav tako pa njihove izkušnje ne potrjujejo, da bi 
delodajalci certifikate upoštevali (povprečna vred. 3,2) oz. sploh poznali prednosti CS 
(povprečna vrednost 3,5). 

Tabela 5.14 Izkušnje delojemalcev, ocena učinkov certificiranja NPK in stališča do 
CS 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Moja pričakovanja so se po pridobitvi certifikata uresničila   2,9  1,4 
S pridobljenim certifikatom sem pridobil (novo) zaposlitev   2,0  1,3 
S pridobljenim certifikatom sem napredoval na boljše delovno 
mesto  

2,5  1,5 

S pridobljenim certifikatom sem bolj konkurenčen na trgu 
delovne sile  

 3,4  1,4 

S pridobljenim certifikatom sem odprl lastno dejavnost  1,8  1,2 
Nameravam se potegovati še za kakšen drugi certifikat  3,5  1,5  
Izbor možnih certificiranih NPK ustreza mojim željam in 
ambicijam  

3,2  1,5 

Certificiranje poklicnih kvalifikacij mi ustreza, ker omogoča 
napredovanje ne da bi se moral vrniti v šolske klopi  

 3,1 1,5 

Delodajalci ne poznajo prednosti certificiranih poklicnih 
kvalifikacij  

3,5 1,4  

Moje izkušnje kažejo, da delodajalci višje vrednotijo spričevala 
kot pa certifikate 

3,2 1,4 

 
Respondenti v naši raziskavi ugotavljajo, da se po pridobitvi certifikata njihova 

pričakovanja niso uresničila. Analogno tudi anketna raziskava med imetniki certifikatov 
v študiji Kunčičeve idr. (2008) kaže, da kar 43 % respondentov s pridobitvijo certifikata 
ni zaznalo nikakršnih sprememb, 12 % jih trdi, da so pridobili večji ugled, 7 % večjo 
plačo, 6 % je napredovalo na delovnem mestu, 5 % jih je zaposlitev pridobilo in 3 % 
respondentov so zamenjali delovno mesto. 
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5.5.9 Analiza odgovorov respondentov – delodajalcev: potrebe po delavcih, 

ponudba in povpraševanje na trgu dela 

Pri respondentih – predstavnikih delodajalcev smo poizvedovali, za katera delovna 
mesta v GT imajo v organizaciji potrebe po delavcih, pa zanje ni ustreznih šolskih 
programov in ni možnosti certificiranja.  

Odgovori nekaterih delodajalcev kažejo na nepoznavanje tako šolskih programov 
kot CS, saj navajajo potrebe po delavcih, ki jih pokrivajo poklicne in strokovne šole 
(natakar, kuhar, slaščičar, receptor), kot tudi takih, ki so zajeti v CS (npr.: animator, 
maser, dietni kuhar, sommelier). Med ostalimi odgovori pa je zanimiva navedba 
delovnih mest: sobarica, gospodinja, organizator prireditev, turistični vodnik, inšpektor 
v igralnici, kontrolor, ipd. kar kaže na možnosti za zajetje teh del v kataloge NPK. 

Na vprašanje, za katera delovna mesta v organizaciji opažajo na trgu delovne sile 
največjo deficitarnost, je največ respondentov (49,5 %) navedlo deficitarnost kadrov v 
strežbi in kuhinji, 35 % animatorje, 5,4 % sobarice itd. Na vprašanje, za katere kadre 
opažajo na trgu delovne sile največjo suficitarnost, pa je 65 % respondentov navedlo 
administrativna dela, receptorja ali turističnega tehnika 12,6 %. 

V vprašalniku smo našteli poklicne kvalifikacije, za katere je možno pridobiti 
certifikat na področju GT ter nekaj drugih, aktualnih za to dejavnost in prosili 
respondente, naj označijo tiste, katere potrebujejo oz. zaposlujejo (ne glede na trenutno 
stanje pokritosti s kadri). Delodajalci so jih razvrstili takole: pomočnik kuharja: 72 % 
respondentov, pomočnik natakarja 68 %, animator 40 %, barman 37 %, sommelier 
36 %, maser 31 %, turistični informator 30 %, dietni kuhar 28 %, vodja projekta 27 %, 
knjigovodja 27 %, catering manager 23 %, izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin 
na klasičen način 19 %, krupje 13 %, pediker 13 %, maniker 13 %, varnostni tehnik 
12 %, varnostni manager 10 % in vizažist 7 % respondentov. Odgovori kažejo, da so za 
delodajalce v GT aktualne vse trenutno obstoječe NPK v CS. 

5.5.10 Korelacijska analiza  

V naslednjem koraku smo oblikovali dve korelacijski matriki, da bi videli, kako so 
spremenljivke med sabo povezane oz. odvisne. V prvi fazi smo vključili vse 
spremenljivke, ker pa so respondenti izpolnjevali vprašalnike v različnih vlogah oz. so 
lahko preskakovali vprašanja, smo zaradi manjšega števila odgovorov oz. respondentov 
izločili tisti del spremenljivk, ki je pri delodajalcih zajemal vloge pobudnikov novih 
NPK in izvajalcev postopkov, pri delojemalcih pa mnenje imetnikov certifikatov. S 
pomočjo korelacijske matrike smo nato ocenjevali, kako močne so odvisnosti med 
spremenljivkami. Izločali smo spremenljivke, ki so kazale nizke korelacije oz. kjer vpliv 
skupnih dejavnikov ni izrazit. V končnih verzijah smo izluščili pri delodajalcih osem 
spremenljivk in pri delojemalcih devet spremenljivk, pri katerih je močna soodvisnost, 
(z vrednostmi Pearsonovega koeficienta med 0,4 in 0.8) kot indikatorjev uspešnosti CS. 

Korelacijski matriki sta v prilogah 5 in 6. Vrednosti korelacijskih koeficientov so 
razmeroma visoke, zato ugotavljamo, da je vpliv skupnih dejavnikov izrazit.  
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5.5.11 Faktorska analiza 

Faktorsko analizo smo izvajali po metodi glavnih osi (Pricipal Axis Factoring) in 
metodi največjega verjetja (Maximum Likelihood). Izvedli smo tudi rotacije faktorjev. 
Rotacije omogočajo čim enostavnejšo faktorsko strukturo in izrazitejše faktorske uteži 
(Kodrič 2005). 

Za izbrane indikatorje smo najprej izdelali histograme, kajti metoda največjega 
verjetja predpostavlja normalno porazdeljevanje spremenljivk (sliki 5.3 in 5.4). Del 
spremenljivk kaže normalne porazdelitve, del pa kaže na asimetričnost, kar je v 
nadaljevanju raziskave treba upoštevati.  

Na podlagi prikaza porazdelitve delodajalcev glede na izbrane spremenljivke (slika 
5.3) je razvidno, da gre pri delu spremenljivk za asimetrične porazdelitve. Normalni 
porazdelitvi se najbolj približamo pri spremenljivkah 'nabor NPK ne sledi dogajanjem 
in trendom v GT' in 'nabor NPK ne sledi dogajanju na trgu dela' ter 'nabor NPK je 
povsem neustrezen našim potrebam'.  

Na podlagi porazdelitve delojemalcev glede na izbrane spremenljivke (slika 5.4) je 
razvidno, da gre delno za asimetrične porazdelitve. Normalna porazdelitev je pri 
spremenljivkah 'informacije o certificiranju so razumljive' in 'informacije o 
certificiranju so enostavne' ter 'v postopkih certificiranja sem dobro informiran in voden 
skozi posamezne faze'.  

V nadaljevanju smo faktorski model ocenjevali v dveh korakih: ugotavljanje 
komunalitet (kolikšen del variance posamezne spremenljivke lahko pojasnimo s 
poznavanjem vpliva skupnih dejavnikov) in rotiranje faktorjev. 
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Slika 5.3 Histogramski prikazi porazdelitev izbranih spremenljivk (delodajalci) 
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Slika 5.4 Histogramski prikazi porazdelitev izbranih spremenljivk (delojemalci) 
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Faktorska analiza – segment delodajalci 

Deleži pojasnjene variance z vplivom skupnih faktorjev so največji pri 
spremenljivki sledljivosti NPK potrebam trga (96 in 97 %), pri spremenljivki sledenja 
dogajanjem in trendom v GT (61 %), pri izbiri delovne sile (58 in 63 %), pri 
vključevanju NPK v razpise in pri napredovanju na podlagi NPK (46 in 38 %) ter 41 % 
pri ustrezanju aktualnim potrebam delodajalcev. Izredno nizek delež variance, 
pojasnljive z vplivom skupnih faktorjev, pa smo ugotovili pri dejavniku delovnih mest, 
ki niso zajeta v CS in šolske programe. Nanje skoraj v celoti vplivajo specifični 
dejavniki (tabela 5.15). 

Tabela 5.15 Ocena komunalitet dejavnikov uspešnosti CS (delodajalci) 

Komunalitete 

Metoda glavnih osi 
Metoda največjega 

verjetja 
Metoda 

izhodišče ekstrakcija 
izhodiš
če 

ekstrakcij
a 

CS prinaša delodajalcem večjo izbiro 
delovne sile  

0,521 0,577 0,521 0,631 

CS pomeni za delodajalca nižje stroške 
za usposabljanje zaposlenih 

0,423 0,362 0,423 0,436 

V razpise delovnih mest vključujemo 
med pogoje tudi certifikat 

0,415 0,458 0,415 0,382 

Našim delavcem omogoča certifikat 
napredovanje na delovnem mestu in v 
plačilnem razredu 

0,394 0,458 0,394 0,368 

Nabor NPK je povsem neustrezen našim 
aktualnim potrebam  

0,404 0,406 0,404 0,403 

Nabor NPK ne sledi potrebam na trgu 
dela 

0,710 0,955 0,710 0,974 

Nabor NPK ne sledi dogajanjem in 
trendom v GT 

0,594 0,607 0,594 0,606 

V GT obstaja veliko delovnih mest, 
katera ne pokrivajo niti šolski programi 
niti CS 

0,234 0,167 0,234 0,177 

 

Tabela 5.16 Pojasnitev skupne variance 

Izhodiščne lastne vrednosti Ekstrakcija seštevkov kvadratov 
Faktor 

skupaj % variance % kumulative skupaj % variance % kumulative 

1 2,911 36,384 36,384 2,516 31,449 31,449 

2 1,967 24,582 60,966 1,474 18,422 49,870 

3 ,863 10,793 71,759    

4 ,820 10,249 82,008    

5 ,536 6,696 88,704    

6 ,398 4,978 93,683    

7 ,318 3,969 97,652    

8 ,188 2,348 100,000    

Metoda glavnih osi 
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Prvi faktor pojasnjuje 36 % celotne variabilnosti v vzorcu, drugi pa 25 %, skupno 
torej pojasnjujeta 61 % celotne variabilnosti v vzorcu. Analogne rezultate je dala 
metoda največjega verjetja. 

Prvi nabor uteži je pokazal na bipolarnost in prisotnost visokih uteži v obeh 
skupinah faktorjev, kar bi lahko pomenilo, da gre za le en splošni faktor, vendar pa 
preizkus z enim faktorjem tega ni potrdil, preizkus po metodi največjega verjetja pa je 
potrdil ustreznost izbire dveh faktorjev. Metoda največjega verjetja je prinesla 
izboljšano faktorsko matriko, z izvedeno poševno rotacijo pa smo prišli do stabilne 
matrike (tabela 5.17) 

Slika 5.5 Scree diagram 

 

Tudi Scree diagram (slika 5.5) je potrdil pravilnost izbire dveh skupnih faktorjev– 
krivulja se močneje prelomi na točki med dvema in tremi faktorji. Izbira treh faktorjev 
se je izkazala kot neprimerna, ker se dobljenih rezultatov ni dalo smiselno interpretirati.  

Tabela 5.17 Ocene faktorskih uteži dejavnikov uspešnosti uvajanja CS 
(delodajalci) 

Structure Matrix Faktor 1 Faktor 2 
CS prinaša delodajalcem večjo izbiro delovne sile  -0,239 0,781 
CS pomeni nižje stroške za usposabljanje zaposlenih -0,135 0,658 
V razpise delovnih mest vključujemo certifikat -0,131 0,615 
Našim delavcem omogoča certifikat napredovanje na delovnem 
mestu in v plačilnem razredu 

0,071 0,589 

Nabor NPK je povsem neustrezen našim aktualnim potrebam  0,619 -0,219 
Nabor NPK ne sledi potrebam na trgu dela 0,981 -0,230 
Nabor NPK ne sledi dogajanjem in trendom v GT 0,774 -0,182 
V GT obstaja veliko delovnih mest, katera ne pokrivajo niti šolski 
programi niti CS 

0,389 0,110 

Metoda največjega verjetja. Metoda rotacije: poševna (Oblimin with Kaiser Normalization). 

Ti dve skupini oz. povezave med temi spremenljivkami so bili razvidni že iz 
korelacijske matrike. Tudi razsevni diagram pokaže na grupiranje v dve skupini. 
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Slika 5.6 Razsevni diagram (razmerje med spremenljivkami in faktorjema) – 
delodajalci  

  

Na podlagi analize odvisnosti med spremenljivkami ugotavljamo, da na gibanje 
spremenljivk vplivata 2 skupna dejavnika, enega označuje ustrezanje aktualnim 
potrebam podjetij in trga delovne sile ter sledenje trendom in dogajanjem v stroki in 
formalnem sistemu izobraževanja, drugega pa vpliv CS na ponudbo in stroške delovne 
sile, napredovanje v firmi in upoštevanje NPK v razpisih. Najvišji vpliv se odraža pri 
sledenju potrebam trga dela in dogajanju v stroki ter izbiri delovne sile. Prvi faktor 
definiramo kot vsebinska fleksibilnost nabora NPK v CS, drugega pa kot stroškovna 
učinkovitost in normativno upoštevanje CS.  

Faktorska analiza – segment delojemalci 

Deleži pojasnjene variance z vplivom skupnih dejavnikov so največji pri 
spremenljivkah poznavanja CS (64 % po metodi glavnih osi in 65 % po metodi 
največjega verjetja) in razumljivosti informacij o CS (63 % in 66 %), poznavanja 
posameznih NPK (59 % in 65 %), osebne vključenosti v CS (56 % in 52 %), 
enostavnosti informacij (45 % ), napotitve na usposabljanje (44 %) in vodenja skozi 
procese v CS (42 %). Nizek delež variance, pojasnljive z vplivom skupnih faktorjev, pa 
smo ugotovili pri dejavniku potrebe po boljši informiranosti in odločitvi za verifikacijo 
znanj. Nanje v veliki meri vplivajo specifični dejavniki.  

Oceno komunalitet dejavnikov uspešnosti CS z vidika delojemalcev prikazujemo v 
tabeli 5.18. 

Tabela 5.18 Ocena komunalitet dejavnikov uspešnosti CS (delojemalci)  

Metoda glavnih osi 
Metoda največjega 

verjetja Metoda 

izhodišče  ekstrakcija izhodišče  ekstrakcija 

Ali poznate certificiranje NPK? 0,570 0,638 0,570 0,649 

Ali poznate kakšno poklicno kvalifikacijo, za 
katero je možno pridobiti certifikat? 

0,511 0,592 0,511 0,654 
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Tabela 5.18 – nadaljevanje 
Ste se osebno vključili v sistem certificiranja 
poklicnih kvalifikacij? 

0,468 0,564 0,468 0,524 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij 
so enostavne 

0,502 0,451 0,502 0,453 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij 
so razumljive  

0,549 0,631 0,549 0,655 

Za seznanjenost s certificiranjem poklicnih 
kvalifikacij bi potreboval več informacij  

0,312 0,222 0,312 0,207 

V postopkih certificiranja sem dobro 
informiran in voden skozi posamezne faze 

0,480 0,423 0,480 0,430 

Za pridobitev certifikata so me najprej napotili 
v usposabljanje  

0,345 0,439 0,345 0,403 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker sem 
po rednem izobraževanju pridobil še druga 
znanja in spretnosti, ki jih želim potrditi 

0,287 0,296 0,287 0,281 

 
V tabeli 5.19 vidimo, da prvi faktor pojasnjuje skoraj 41 % celotne variabilnosti v 

vzorcu, drugi pa še 17 %, oba faktorja pojasnjujeta skupno 58 % celotne variabilnosti v 
vzorcu. Tudi metoda največjega verjetja je dala enake rezultate. 

Tabela 5.19 Pojasnitev skupne variance  

Izhodiščne lastne vrednosti Ekstrakcija seštevkov kvadratov 
Faktor 

skupaj % variance % kumulative skupaj % variance % kumulative 

1 3,690 40,998 40,998 3,190 35,442 35,442 

2 1,536 17,070 58,067 1,065 11,838 47,280 

3 0,944 10,488 68,555    

4 0,716 7,951 76,506    

5 0,643 7,144 83,650    

6 0,523 5,816 89,466    

7 0,412 4,573 94,039    

8 0,290 3,227 97,266    

9 0,246 2,734 100,000    

Metoda glavnih osi 

Prvi in drugi dejavnik imata ponekod visoke uteži na istih mestih, kar bi lahko 
pomenilo prisotnost le enega splošnega faktorja, vendar pa preizkus z 1 faktorjem tega 
ni potrdil, preizkus po metodi največjega verjetja pa je potrdil ustreznost izbire 2 
faktorjev. 

Tudi scree diagram potrjuje smiselnost izbire dveh skupnih faktorjev za naš model 
(slika 5.7). 

Prvi nabor uteži je pokazal bipolarnost in prisotnost visokih uteži v obeh skupinah 
faktorjev, kar bi lahko pomenilo, da gre za le en splošni faktor, toda preizkus z 1 
faktorjem tega ni potrdil. Z izvedbo pravokotne rotacije pa smo prišli do stabilne 
matrike (tabela 5.20). Predpostavljene povezave so pravilne (izbrano število faktorjev in 
vplivi posameznih faktorjev na skupine spremenljivk). 
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Slika 5.7 Scree diagram 

 

Tabela 5.20 Ocene faktorskih uteži dejavnikov uspešnosti uvajanja CS 
(delojemalci) 

Rotirana faktorska matrika Faktor 1 Faktor 2 

Ali poznate certificiranje NPK? 0,749 -0,295 

Ali poznate kakšno poklicno kvalifikacijo, za katero je možno pridobiti 
certifikat? 

0,808 -0,015 

Ste se osebno vključili v sistem certificiranja poklicnih kvalifikacij? 0,710 -0,143 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so enostavne -0,213 0,638 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so razumljive  -0,235 0,774 

Za seznanjenost s certificiranjem poklicnih kvalifikacij bi potreboval več 
informacij  

0,398 -0,220 

V postopkih certificiranja sem dobro informiran in voden skozi 
posamezne faze 

-0,295 0,585 

Za pridobitev certifikata so me najprej napotili v program usposabljanja  0,002 0,635 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker sem po rednem izobraževanju 
pridobil še druga znanja in spretnosti, ki jih želim potrditi 

-0,394 0,354 

Metoda največjega verjetja. Metoda rotacije: pravokotna (Varimax with Kaiser Normalization). 

Na podlagi analize odvisnosti med spremenljivkami ugotavljamo, da na gibanje 
spremenljivk vplivata 2 skupna dejavnika, prvega označuje seznanjenost s 
certificiranjem in vključenost v CS, drugega enostavnost in razumljivost postopkov, 
vodenost skozi proces certificiranja ter napotitev v usposabljanje. Največji vpliv se kaže 
pri poznavanju poklicnih kvalifikacij in samega CS ter oblikovanosti informacij o 
certificiranju. Prvi faktor bi definirali kot prepoznavnost CS in vključenost v CS, 
drugega pa kot postopkovna učinkovitost v CS. 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Temeljna teza, ki smo jo obravnavali in testirali v nalogi, je, da uspešnost uvajanja 
certifikatnega sistema sloni na zaupanju vseh deležnikov (zlasti pa delodajalcev) v 
sistem, kooperativnosti socialnih partnerjev, dobri promociji ter enostavnih in 
nebirokratskih postopkih. Delojemalcem omogočajo certificirane kompetence večjo 
zaposljivost, mobilnost in karierno napredovanje oz. neposredno vplivajo na njihovo 
konkurenčnost na trgu delovne sile.  

Tezo smo testirali s pomočjo treh hipotez. V prvi hipotezi smo predvideli, da je 
uspešnost uvajanja CS pozitivno povezana s kooperativnostjo socialnih partnerjev in z 
ustrezno institucionalno in organizacijsko-upravno ureditvijo celotnega sistema 
certificiranja NPK. To hipotezo smo potrdili. 

Odgovori tistega dela anketiranih delodajalcev, ki so v vlogi pobudnikov NPK in 
izvajalcev postopkov v CS, kažejo, da je veliko število vključenih akterjev v CS ovira 
zaradi nepovezanosti, različnih interesov in birokratskih prvin delovanja in so jim vloge 
posameznih teles nejasne in nedorečene (povp. vred. 3,8). Respondenti tudi pogrešajo 
povezovalno vlogo oz. organ, ki bi potencialne pobudnike NPK/ izvajalce postopkov in 
potencialne kandidate za certifikate informiral, spodbujal, usmerjal in jim svetoval. 
Podobno ugotavljamo v analizi razvoja nove NPK v GT in take so tudi navedbe v 
poročilu za OECD (Ivančič idr. 2007). 

Da se ovire certifikatnemu sistemu začnejo že na državni ravni, potrjujejo izkušnje 
respondentov s postopki na državni ravni ali njihovih strokovnih telesih, to potrjujejo 
rezultati statistične analize podatkov o rezultatih CS. Odstotek respondentov − 
delodajalcev, ki so udeleženi v CS kot pobudniki NPK/izvajalci postopkov, je sicer 
majhen (10–11 %), v ocenah delovanja državnih inštitucij, ki opravljajo strokovne 
naloge v CS, pa so bili zelo kritični, prav tako do zbornic in sindikatov (ocene 
delovanja: med zaviralno in indiferentno oz. 2,05−2,8). Podobne rezultate najdemo v 
poročilu za OECD (Ivančič idr. 2007), taka so tudi naša spoznanja v analizi razvoja 
nove NPK za GT. Tudi statistična analiza podatkov o rezultatih CS iz sekundarnih virov 
je razkrila tesno povezanost razvitega nabora NPK z resorsko zakonodajo in 
kolektivnimi pogodbami za posamezne dejavnosti. Posebej pa je treba omeniti 
zavračanje CS na ravni visokega šolstva, torej vlogo MVZT in SVŠ. 

Ali delodajalci kandidate s certifikati obravnavajo enakovredno kandidatom s 
spričevali oz. diplomami? V odgovorih so delodajalci dali prednost delovnim izkušnjam 
(povp. vred. 4) pred spričevali in certifikati. Tu se spet lahko vprašamo, ali so dojeli 
bistvo CS, saj certifikati vendar pomenijo verifikacijo pridobljenih delovnih  izkušenj, 
torej formaliziranje pridobljenega znanja. Ugotavljamo, da je prisotno nezaupanje do 
kakovosti neformalno in priložnostno pridobljenih in verificiranih znanj in spretnosti. 
To kažejo rezultati kvantitativne analize anketnih podatkov, kjer v vseh trditvah, 
vezanih na konkretno sprejemanje certifikatov respondenti – delodajalci izražajo 
previdnost ali pa kar odklanjanje. Posebej poudarimo tudi podatek, da delodajalce moti, 
da se kot izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK pojavljajo organizacije brez 
referenc in izkušenj v stroki (povp. vred. 3,9). Izvajalci postopkov res nudijo le 
prostorsko materialne pogoje in storitve svetovanja, sestave komisijskih ocenjevalcev  
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pa jim določi RIC, toda ko potencialni delodajalec dobi v roke certifikat, so na vrhu 
navedeni podatki o izvajalcu. 

Tudi drugo hipotezo, da je uspešnost vzpostavitve CS pozitivno povezana s 
promoviranjem transparentnega in enostavnega CS po nizkih transakcijskih stroških in 
z nebirokratskimi postopki, smo potrdili; ob tem je (po rezultatih faktorske analize) pri 
delodajalcih pomembnejši stroškovni, pri delojemalcih pa postopkovni vidik.  

Prepoznavnost certifikatov v našem okolju je skromna. Sistem je premalo poznan 
tako možnim vlagateljem pobud za NPK, izvajalcem postopkov, delodajalcem, kot tudi 
potencialnim kandidatom. Tudi pri respondentih, ki so izjavili, da CS poznajo, se je v 
odgovorih na nekatera vprašanja v nadaljevanju ankete razkrilo skromno poznavanje 
tematike. Faktorska analiza pa je pri delojemalcih razkrila prepoznavnost kot ključni 
dejavnik uspešnosti CS. Kvantitativna analiza anketnih podatkov je razkrila, da 
promocijskih aktivnosti za sistem certificiranja NPK v javnosti ni zaznati: izredno 
majhen (16–17 %) delež respondentov pozna spletni portal NRP, še manjši je delež 
tistih, ki so zasledili kako promocijsko aktivnost za CS; na strokovnih srečanjih je bila 
le dobri desetini respondentov – delodajalcev predstavljena tematika certificiranja NPK. 
Tudi respondenti – delojemalci so se strinjali s trditvijo, da bi potrebovali več informacij 
o CS (povp. vred. 3.9), saj so za CS izvedeli povsem naključno (povp. vred. 3,2). Tako 
zaznana odsotnost promocijskih aktivnosti je, ob dokazano skromni prepoznavnosti 
certifikatov NPK, ključna anomalija za uspešnost uvajanja in uveljavljanja CS.  

Pri vseh trditvah, vezanih na stroškovni vidik vključevanja v CS, so odgovori 
delodajalcev (kot potencialnih pobudnikov novih NPK oz. katalogov standardov znanj 
in spretnosti in izvajalcev postopkov certifikacije) pokazali, da niso stimulirani za 
vključevanje v sistem oz. izvajajo aktivnosti z izgubo. Le manjšemu delu teh 
respondentov stroškovni vidik ni pomemben. Zato nekateri izvajalci preverjanj in 
potrjevanj NPK iščejo rešitev v (plačljivih) programih usposabljanj, kar je razvidno tudi 
iz deleža odgovorov delojemalcev, ki so potrdili, da so jih najprej napotili v 
usposabljanje. Dodajmo, da nekateri strokovnjaki (RIC 2006) menijo, da to lahko vodi v 
izrabo CS oz. v pretirano pridobitniške namene. 

V tretji hipotezi smo predvideli, da certificirane kompetence večajo posamezniku 
možnosti za zaposlitev, zaposljivost, mobilnost in karierno napredovanje ter s tem 
zagotavljajo konkurenčno prednost na trgu dela. Te hipoteze ne moremo ne potrditi ne 
ovreči. Načelno so se respondenti (tako delodajalci kot delojemalci) strinjali z vsemi 
trditvami o prednostih certifikatov NPK na področju zaposljivosti, napredovanja, plač in 
(samo)zaposlitve, v praksi pa so še nezaupljivi. Pri dejanskih posledicah pri 
delojemalcih zaznanih prednosti ni (povp. vred. 1,83−2,9). Poudariti moramo, da je bil 
delež imetnikov certifikatov med respondenti − delodajalci majhen (25 oz. 21 %). 

Možnosti za priznanje znanj skozi CS so limitirane na samo določene poklicne 
standarde. To potrjujejo rezultati statistične analize podatkov o rezultatih delovanja CS. 
V CS torej ni mogoče formalizirati vseh znanj in spretnosti, pridobljenih izven 
izobraževalnih sistemov. Ob tem se respondenti strinjajo, da se nabor možnih NPK 
premalo prilagaja njihovim potrebam in razmeram na trgu dela, pa tudi dogajanju in 
trendom v stroki. Ob upoštevanju odgovorov o udeležbi respondentov – delojemalcev v 
različnih oblikah neformalnega in priložnostnega učenja (87 %), kjer prevladujejo ravno 
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motivi, vezani na zaposljivost, mobilnost in napredovanje, je to žal še en podatek o 
neizkoriščenih možnostih, ki jih ponuja CS. 

Naša pričakovanja, da veliko kandidatov usmerja v certifikatni sistem Zavod za 
zaposlovanje, se niso uresničila. Respondenti so se le v majhnem deležu strinjali s 
trditvijo, da jih ZRSZ informira, usmerja (povp. vred. 2,2) ali jim plačuje stroške 
pridobitve certifikata (povp. vred. 2,3). Rezultat nas je presenetil, ker je bil delež 
brezposelnih v strukturi respondentov − delojemalcev dokaj velik (36 %), vendar v 
njihovih stikih z ZRSZ očitno ni bilo dovolj poudarka na možnostih, ki jih ponuja CS. V 
obdobju hitrega povečevanja brezposelnosti in potreb po prekvalifikacijah pa je vloga 
ZRSZ ključnega pomena za uveljavitev CS. 

Ali so kandidati za zaposlitev s certifikatno listino dobrodošli predvsem, ko gre za 
področja, kjer ni ustreznih programov izobraževanja in kjer to določa zakonska 
podlaga? Po rezultatih faktorske analize je normativna podlaga za certifikate med 
delodajalci sploh odločilna za uspešnost razvoja CS, kjer pa ni programov 
izobraževanja, pa delodajalci certifikatom (zaenkrat) ne dajejo ustrezne veljave, tako 
zaradi nepoznavanja CS kot zaradi skromnega nabora možnih certifikatov NPK. 

Temeljno tezo, da uspešnost uvajanja CS sloni na zaupanju vseh deležnikov (zlasti 
pa delodajalcev) v sistem, kooperativnosti socialnih partnerjev, dobri promociji ter 
enostavnih in nebirokratskih postopkih torej lahko potrdimo. Drugega dela temeljne 
teze, da delojemalcem certificirane kompetence omogočajo večjo zaposljivost, 
mobilnost in karierno napredovanje oz. neposredno vplivajo na njihovo konkurenčnost 
na trgu delovne sile ne moremo ne potrditi ne ovreči. Kljub neštetokrat navajanim 
prednostim v teoriji,  v implikaciji sistem certificiranja še ni prispel do stopnje, ko bi se 
njegove prednosti lahko merilo na področju zaposlenosti, zaposljivosti, mobilnosti 
delavcev in na področju plač. 

Ob posploševanju rezultatov raziskave je treba spomniti, da je izvedena na 
namenskem vzorcu respondentov v gostinstvu in turizmu. Menimo, da je vzorec 
reprezentativen za celotno populacijo v gostinstvu in turizmu. Zaradi posebnosti 
vzorčenja, vzorca in izvedbe anketiranja posploševanje na druga strokovna področja ni 
mogoče. Poleg tega so na številnih strokovnih področjih prisotne določene posebnosti, 
npr. zaradi različne normativne obravnave CS (so strokovna področja, kjer so certifikati 
zakonsko predpisani in področja, kjer certifikate zakonodaja izloča oz. 'ruši').  

V nadaljevanju bomo izpostavili tri komponente CS, za katere menimo, da bi jim 
morali posvetiti posebno pozornost. Na osnovi rezultatov raziskave smo pripravili tudi 
matriko SPIN, kot zbir vseh relevantnih dejavnikov v CS in njegovem okolju in v oporo 
nadaljnjemu strateškemu usmerjanju CS. 

6.1 Pomen informacijsko promocijskih aktivnosti v CS in negativen image 
sistema certificiranja NPK 

Od prvih let uvajanja CS, ko je bila promocija naloga MDDSZ (in na tem področju 
nismo zaznali aktivnosti), je z novelo zakona o NPK leta 2007 ta naloga pripadla 'CPI v 
sodelovanju s partnerji'. Avtorji nacionalnega poročila za Slovenijo za OECD (Ivančič 
idr. 2007, 63) s prispevkom partnerjev niso zadovoljni (oceni prispevka CPI so se 
izognili): »Večji del delodajalskih organizacij (zbornic) in sindikatov ni odigral 
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pričakovane vloge promotorja in akterja pri razvoju sistema NPK s ciljem pospešiti 
razvoj človeških virov in izboljšati sektorske in nacionalne kvalifikacijske strukture.« 
Promocijske naloge so avtorji porazporedili na vse glavne deležnike v sistemu CS: 
zbornice in sindikate (v sklopu rednih aktivnosti), ZRSZ (v okviru aktivnosti 
vključevanja brezposelnih), na regionalni ravni naj bi izvajale promocijo regionalne 
razvojne agencije, na nacionalni ravni pa RIC, CPI in ACS (v okviru raznih delavnic, 
posvetov, srečanj), pa tudi izvajalce postopkov. Tudi Zgonc (v Kunčič idr. 2008) 
pričakuje, da izvajalci v lokalnem okolju promovirajo sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij.  

Avtorji nacionalnega poročila za OECD (Ivančič idr. 2007, 24) ugotavljajo: »… da 
je promocija šibka točka sistema, zato bo v prihodnje treba pripraviti medinstitucionalni 
načrt izvajanja promocije sistema priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenih 
znanj, spretnosti in kompetenc na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.«  

Raziskava je pokazala, da si CS ni pridobil ustreznega ugleda med delodajalci in 
delojemalci. Vzroki tičijo tako v samih anomalijah sistema, predvsem institucionalni in 
organizacijsko-upravni ureditvi, skromnih promocijskih aktivnostih in izkušnjah 
deležnikov s sistemom. Delno pa tiči vzrok za negativen image in nezaupanje 
deležnikov v CS tudi v preteklosti, v nekdanjih internih kvalifikacijah. Vzroke zanj 
povzema Muršak (2006, 19): »Za razliko od sodobnih trendov, je v obdobju 
samoupravljanja t. i. 'institut z delom pridobljenih zmožnosti' uvajal nekakšen 
avtomatizem pri priznavanju delovnih izkušenj. Zato je še danes čutiti nelagodje ob 
uvajanju priznavanja poklicnih kvalifikacij brez ustreznega prejšnjega izobraževanja.« 
Organizacije takrat sploh niso razvile postopkov preverjanja in priznavanja. 

Image ima deloma že atribute stigme, to pa je izredno težko popraviti. Ker pa image 
ni le celotna podoba, ki jo imajo deležniki oz. ciljne skupine o sistemu, ampak tudi 
rezultat komuniciranja sistema z okoljem, je potrebno skrbno načrtovanje in aktivno 
vplivanje na oblikovanje/spreminjanje imagea. In kot trdi Kozoderc (2006), je razviti 
sistem vrednotenja neformalnega učenja le en element družbenega priznavanja 
neformalnega učenja, drugi element pa je spreminjanje kulture, to pa je veliko 
dolgotrajnejše. 

Menimo, da je prepoznavnost certifikatov še dodatno otežena zato, ker ima termin 
certifikat izrazito širok pomen (kot listina, ki nekaj dokazuje: izkaz, potrdilo; spričevalo, 
celo diploma; certifikat o izvoru blaga, zdravniški certifikat, naložbeni certifikat, 
certifikati ISO idr.). Tudi pojmi certifikat, spričevalo in diploma se uporabljajo zelo 
ohlapno in se celo zamenjujejo. 

Maloštevilne aktivnosti promocije CS doslej so le sporadične aktivnosti, daleč od 
strateško naravnane promocije, ki bi sistematično obdelala ciljne skupine, z dobrim 
načrtom oglaševanja, komuniciranja z javnostmi, internega komuniciranja in seveda 
ustreznim promocijsko-oglaševalskim proračunom. Analiza je pokazala, da so 
respondenti zaznali komaj katero aktivnost. Tako laična kot strokovna javnost imata o 
CS zelo skromno védenje. Informacije se vrtijo le v ozkem krogu izvajalcev, organov in 
teles države, ki si prizadevajo sistem izboljšati, vendar pozabljajo na nekatere ključne 
deležnike. To lahko pripelje do stanja, ko bo vzpostavljen optimalno delujoč sistem, 
javnost pa zanj ne bo vedela in kandidatov ne bo.  
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Prepričani smo, da mora biti promocija sistema certificiranja zastavljena zelo 
premišljeno in bi jo morali zaupati profesionalcem na tem področju. Javnosti je treba 
najprej ozaveščati o pomenu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja. Z 
javnostmi lahko komuniciramo neposredno (spletne strani, tiskovine, dnevi odprtih vrat 
ipd.), preko medijev in s kampanjami. Bagonova idr. (2006, 302) trdijo, da so javne 
informativne in komunikacijske kampanje v javnem sektorju nujne za obveščanje, 
izobraževanje in prepričevanje ljudi, vendar so zelo zahtevne, ker gre za spreminjanje 
stališč, znanja in vedenja ljudi; ljudje pa so nagnjeni k izbirnemu zaznavanju in 
pomnjenju informacij: »V Sloveniji organizacije v javnem sektorju vodijo bistveno 
preveč kampanj in večina jih izzveni v prazno.« 

Z javnostmi – deležniki se lahko komunicira neposredno ali pa se nasloni na 
množične medije. Orodja neposrednega komuniciranja so lahko dnevi odprtih vrat oz. 
informativni dnevi na šolah, odprti telefoni, spletne strani in tiskovine. Tudi izvajalce 
postopkov je treba spodbujati, da skrbijo za informacije in promocijo. Naše izkušnje 
kažejo, da lahko izvajalci postopkov v CS opozorimo medije na CS npr. ob 
podeljevanju certifikatov (ki ga lahko združimo z drugimi odmevnimi dogodki, npr. s 
podelitvijo diplom), z novinarsko konferenco ali sporočilom za medije.  

6.2 Pomen socialnega partnerstva v sistemu certificiranja NPK 

Socialno partnerstvo je za razvoj priznavanja neformalnega in izkustvenega učenja 
ključnega pomena. Konsenzualno sodelovanje delodajalcev, sindikatov in države pri 
iskanju skupnih odločitev v izobraževanju in zaposlovanju poudarjajo tako ILO, 
UNESCO kot tudi CEDEFOP. Tripartitnost odločanja in urejanja odnosov je v naših 
današnjih gospodarskih in političnih razmerah bolj izražena kot v preteklosti, ko se je 
država bolj ali manj sama ukvarjala s politiko izobraževanja in zaposlovanja. Postavlja 
se le vprašanje, koliko so posamezni partnerji enakopravni, pa tudi konstruktivni. 
Izsledki naše analize so za področje certificiranja NPK te dvome bolj ojačali kot 
omajali. Po mnenju Ivančičeve (1995b, 10) pa tudi drugod po EU partnerji niso v 
enakovrednem položaju: »V vseh državah EU sodelujejo v postopkih potrjevanja 
poklicnih kvalifikacij tudi socialni partnerji, vendar je njihova vloga največkrat 
posvetovalna.« 

Menimo, da je ključnega pomena sedanja odsotnost vgrajenosti certifikatov v 
kolektivne pogodbe. Ivančič idr. (2007, 54) navajajo kot izjemo le kolektivno pogodbo 
na področju cestnega gospodarstva, kjer so certifikati kot vstopni pogoj za zaposlitev 
enakovredni formalni izobrazbi. 

Strokovnjaki opozarjajo, da je nujno izvesti tudi deregulacijo poklicev (RIC 2009).  
Respondente na strani delodajalcev /izvajalcev postopkov v CS/pobudnikov NPK 

smo prosili tudi za oceno vloge MDDSZ in povprečna ocena je znašala 2,8, torej blizu 
indiferentnosti. Ker je MDDSZ skrbnik CS, je taka ocena respondentov indikator, ki 
terja resen razmislek. 

Na vprašanje, zakaj v državni upravi težko pride do dogovorov med posameznimi 
ministrstvi, v tej nalogi ne iščemo odgovora. Le pritrdimo lahko Bagonovi idr. (2006), 
ki priznavajo, da je javno upravo težko spreminjati. Za razliko od gospodarskih družb 
njene institucije niso izpostavljene konkurenci in tržnemu prepihu, niso prisiljene v boj 
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za obstanek in dobiček. Je pa izpostavljena konkurenčnemu boju vlada, ki za delovanje 
javne uprave odgovarja in jo volivci lahko zamenjajo – med drugim tudi zaradi 
neprijaznega in neučinkovitega delovanja uprave. 

Za kakovostno udejanjanje ciljev certificiranja NPK ter izkoristek potenciala 
človeških virov je nujno skladno in sinergijsko delovanje vseh treh socialnih partnerjev: 
delodajalcev, delojemalcev in države. Delojemalce zastopajo sindikati in zdi se, da so 
šibki člen te verige in zato pogosto tudi neenakopraven sogovornik. To dokazujejo tako 
rezultati naše anketne raziskave kot empirična spoznanja iz analize primera uvajanja 
nove NPK v GT. Povprečna ocena delovanja sindikatov je 2,8 (vendar je na to vprašanje 
odgovorilo le 10% respondentov) torej najbližje indiferentnosti, analiza razvoja NPK pa 
je izkazala njihovo nedejavnost in nezainteresiranost. Odločitev MDDSZ, da se v 
dopolnjenem Zakonu o NPK odpravi obvezno članstvo predstavnika sindikatov v 
komisijah za preverjanje in potrjevanje, je bila zato povsem logična poteza.  

Kot priznava Komačeva (v Muršak in Vidmar 2006), si sindikalno gibanje šele 
utira svoje mesto v družbi. V samoupravljanju so bili delavci formalno neposredno 
vključeni v vse procese odločanja, sindikati niso zastopali delavcev in večina sindikatov 
sedaj ni ne organizacijsko ne kadrovsko ne finančno usposobljena za nove naloge. 
Formalno so navzoči v organih odločanja, nimajo pa enakopravne vloge, ker ji niso 
dorasli. Ker so v neposrednem stiku z delojemalci, je to neizkoriščena priložnost. Za 
promocijo CS bi sindikati lahko veliko naredili, predvsem pa bi morali v kolektivnih 
pogodbah zagotoviti ustrezno ovrednotenje certifikatov NPK. Tudi avtorji nacionalnega 
poročila za Slovenijo – aktivnosti OECD 2006–2007 (Ivančič idr. 2007) kritično 
opozarjajo na šibko aktivnost sindikatov v CS na trgu dela. Sindikalno gibanje v RS 
očitno potrebuje temeljito prenovo, prav tako vzpostavitev industrijskih odnosov v 
modernem smislu. Tako Franca (2009) priporoča sindikatom, naj se lotijo strateških 
vprašanj, kajti aktivnosti na področju delovno-socialnega položaja delavcev so premalo: 
»V vsakem primeru bi moral biti eden od strateških temeljev usmeritev k izobraževanju, 
izpopolnjevanju, usposabljanju, čim tesnejšem povezovanju z drugimi akterji na trgu 
dela ter nenazadnje tudi na motivaciji samih delavcev.« 

Trdni industrijski odnosi in tripartitni sistem, ki dobro funkcionira, so osnova za to, 
da se trg dela odziva na spremembe in da se zagotavljata razvoj in konkurenčnost. 
Vloga delodajalcev je večplastna: zaposlenim morajo zagotavljati možnosti za učenje, 
priskrbeti vire, ponujati izobraževalne vsebine, zagotavljati institucionalno 
infrastrukturo – kadrovsko in izobraževalno službo v podjetjih, (med)podjetniška 
izobraževalna središča in panožna središča ter sodelovati z drugimi partnerji pri urejanju 
izobraževanja na državni ravni (UNESCO 1997). Delodajalci so partnerji v kolektivnih 
pogajanjih, spodbujajo izobraževanje in širjenje izobraževalne dejavnosti, dejavno 
sodelujejo v organih na državni ravni (kot npr. Svet za poklicno izobraževanje). Tudi v 
certifikatnem sistemu so prisotne delodajalske organizacije. Kar se tiče zbornic, zlasti 
GZS, respondenti – predstavniki delodajalcev njihovo vlogo ocenjujejo s povprečno 
oceno 2,4, torej kot zaviralen element CS. Podobno meni Šlandrova (2006, 172), ko 
ugotavlja, da je ozko grlo pri uvajanju sistema omejeno število katalogov, posebno na 
področju industrije in obrti: »Zbornici, odgovorni za ta področja, v sistemu nista 
odigrali pričakovane pozitivne in aktivne vloge.« Taka je bila tudi naša izkušnja 
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(analiza primera uvajanja NPK v GT). Tudi MDDSZ (v RIC 2006) ugotavlja, da 
zbornici ne vidita priložnosti za razvoj CS in v zvezi s tem opozarja na lobije. Menimo 
torej, da je ena od nalog CS, da postopoma preseže interese tistih, ki sicer sodelujejo v 
CS, a očitno le zato, da varujejo status quo.  

V sistem cerificiranja NPK se je (kot pobudnik za NPK in izvajalec postopkov) 
vključilo razmeroma malo gospodarskih družb. Po pregledu katalogov je razvidno, da 
gre za sporadične primere poklicnih kvalifikacij, za katere ni ustreznih izobraževalnih 
programov, v podjetjih pa imajo zaposlene, ki so z usposabljanjem v njihovih 
izobraževalnih centrih in preko delovnih izkušenj pridobili ustrezna znanja in spretnosti. 
Pri pripravi kataloga sodelujejo tudi strokovnjaki iz drugih družb iste panoge (npr.: 
Krka, Lek in Bayer Pharma ali pa Hit in Casino Portorož). Nekatera strokovna področja 
so torej zgled sodelovanja, praviloma pa so to področja z manjšim številom 
gospodarskih subjektov, kjer je lažje priti do konsenza (farmacevtika, elektroenergetika, 
igralništvo). Med prvimi pobudniki NPK v CS sta bila Eles in Krka, njuna 
izobraževalna centra sta tudi izvajalca preverjanj in potrjevanj NPK. Značilno je tudi to, 
da gre za podjetja, ki so prevzela filozofijo učeče se organizacije in imajo med 
razvojnimi prioritetami jasno opredeljene cilje na področju izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. Zavedajo se, da so delovne izkušnje 
zaposlenih vir tacitnega znanja, ki ga je treba narediti vidno. Ivančič (1995, 69) navaja 
kot pomemben indikator sprejemanja CS tudi izobraževalni dopust, ki se odobrava tudi 
za pripravo na preverjanje poklicnih kompetenc v CS. Pogoj za uspešno delovanje CS in 
povečevanje vloge neformalno in priložnostno pridobljenega znanja so vsekakor dobri 
izobraževalni pogoji na delovnem mestu. 

Delojemalci so v raziskavi menili, da delodajalci ne poznajo dovolj prednosti 
certificiranih NPK in še vedno višje vrednotijo spričevala kot certifikate. Eden od 
vzrokov je tudi izredno skromna vključenost delodajalcev v CS v vlogi pobudnikov 
novih NPK. Brez teh deležnikov pa CS nima prihodnosti. Kakovost CS vrednoti trg 
dela, kot končni uporabnik outputa tega sistema (podjetja in drugi delodajalci, interesne 
skupine, posredniki). Področja na trgu dela, kjer se odraža kakovost CS, pa zajemajo 
zaposlenost, zaposljivost, plačni sistem in napredovanja  

6.3 Področna normativna neusklajenost in administrativno-birokratske 
ovire 

Izsledki raziskave potrjujejo v začetku postavljeno hipotezo o (pre)velikem število 
vključenih akterjev v postopkih od sprejemanja pobud do sprejetja katalogov standardov 
in preverjanj ter potrjevanj, ki predstavljajo oviro sistemu zaradi nepovezanosti, 
različnih interesov in birokratskih prvin delovanja. V predstavitvi deležnikov v 
certifikatnem sistemu v poglavju 4.1.1 smo prikazali kar 13 skupin deležnikov. 
Ugotovili smo, da so posamezne institucije znotraj certifikatnega sistema usmerjene 
zgolj v izpolnjevanje svojih strokovnih nalog, nimajo pa pregleda nad delovanjem 
celotnega sistema. Taka parcialna gledanja na postopke ovirajo postopke razvoja in 
potrditve NPK. Procese razvoja CS močno upočasnjuje neusklajenost institucij in 
odsotnost povezovalnega organa s sistemskim pogledom na certifikatni sistem, z 
usklajevalno, povezovalno in korektivno vlogo. V tej vlogi bi moralo bolj propulzivno 
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nastopati MDDSZ. Zaznana je odsotnost koordinacije med različnimi ministrstvi in 
koordinacije različnih politik, saj CS zadeva različna področja življenja. Brez tega se CS 
ne more polno uveljaviti. Z identificiranjem dejavnikov, ki imajo »moč« in vplivajo na 
institucionalizirane postopke in ovirajo razvoj sistema, bi dali CS velik zagon. 

Po primerjavi z ZNPK iz leta 2000 in 2003 je MDDSZ del svojih nalog prevalilo na 
druge institucije, na samem ministrstvu pa ni zaznati novih aktivnosti. Tudi Hozjan 
(2005) opozarja na parcialno zasnovanost, nezadostna preglednost in prehodnost v 
zakonskih določilih kot posledico neusklajenega delovanja različnih institucij in 
izpostavlja potrebo po sinhronizaciji. Menimo, da neusklajenost institucij znotraj 
certifikatnega sistema zelo upočasnjuje procese. Posamezne institucije so usmerjene v 
izpolnjevanje svojih strokovnih nalog, nimajo pa pregleda nad delovanjem celotnega 
sistema. Taka parcialna gledanja podaljšujejo postopke razvoja in potrditve NPK. 
Značilna je nizka stopnja povezanosti in medsebojnega sodelovanja z neposrednimi 
uporabniki CS. S tega vidika so deklarirane prednosti CS, ki naj bi omogočale hiter 
odziv na potrebe po novih kompetencah, postavljene pod vprašaj. Dodajmo, da 
strokovnjaki OECD Mernagh, Sechaud in Werquin (v Ivančič idr. 2007, 92) za 
Slovenijo ugotavljajo, da: »… problem tiči v načinih odločanja in administrativnih 
sistemih v državi. Sekcije, oddelki, organizacije delujejo v zaprtih enotah, med katerimi 
ni komuniciranja in je navada, da se informacije zadržuje, ne diseminira.« Težave 
znotraj CS niso le slovenski problem – raziskava McAdama in Crowove (2004) 
ugotavlja številne probleme v britanskem sistemu certificiranja poklicnih kvalifikacij: 
pretirano birokratskost, preveč zamotano terminologijo, pa tudi pomanjkanje 
kredibilnosti.  

ZNPK je vzpostavljen, ni pa usklajenosti s področnimi zakoni in včasih prihaja na 
določenih področjih celo v nasprotje s predpisi oz. rušenja CS. To je v velikem 
neskladju z neštetokrat deklariranimi prednostmi CS in VŽU ter poudarjanjem pomena 
priznavanja nefomalnega in informalnega znanja.  

Posameznik ima omejene možnosti priznanja NPK, razen če pridobljeno znanje in 
spretnosti v celoti pokrivajo vsebine kataloga. Strinjamo se z Muršakom (2006, 22), ki 
to imenuje »prokrustovski model« priznavanja neformalno pridobljenih znanj: »Če ima 
posameznik drugačna znanja ali kompetence, kot jih zahteva standard, so pa prav tako 
zahtevne ali še bolj, pa tudi splošne, takih kompetenc in znanja ne more uveljaviti kot 
kvalifikacijo, še zlasti ne na nacionalni ravni. Valorizacija je odvisna zgolj od 
delodajalca.« Razviti bo torej treba tudi druge oblike priznavanja VŽU. 

6.4 Povzetek temeljnih značilnosti CS kot priporočila za stroko 

V tem poglavju smo izdelali analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
certifikatnega sistema kot model za poenostavitev oz. lažje obvladovanje kompleksnosti 
struktur in procesov v CS. Analiza tako temelji na rezultatih izvedene raziskave, ki 
odraža mnenje in stališča številnih relevantnih deležnikov v CS, kot na analizi primera 
uvajanja nove NPK, povezali pa smo jo še z rezultati drugih raziskav (Kunčič idr. 2008, 
Ivančič idr. 2007, Hrovatič 2006, MVZT in Žejn 2006, Acetto v Muršak in Vidmar 
2006, Može 2005, Nardin Repenšek 2003) ter prispevki strokovnjakov (Svetlik 2000a in 
2000b, Kodelja 2005, Muršak in Vidmar 2006 ter Šlander 2006). Analiza služi kot 
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strateško orodje pri oblikovanju celovite strategije nadaljnjega delovanja CS. Pomeni 
sistemski pristop, ki analizira notranje in zunanje okolje CS in zagotavlja podporo 
sprejemanju odločitev. V skladu z Biloslavom (2008) notranje prednosti in slabosti 
predstavljamo kot temeljne zmožnosti CS oz. tiste skupine vrednot, veščin, tehnologij, 
struktur, sistemov, procesov in usmeritev, ki zagotavljajo trajno konkurenčno prednost 
CS ali pa onemogočajo izvajanje strategij, s katerimi bi lahko dosegli zastavljene cilje 
oz. izkoristili priložnosti na trgu. V zunanjem okolju pa smo predstavili dejavnike oz. 
ključne variable na socialnem, politično-pravnem, ekonomskem in tehnološkem 
področju, ki vplivajo na CS oz. jih ta zadeva. 

Po Hungerju in Wheelenu (2003) se s takim presojanjem notranjega in zunanjega 
okolja, torej monitoringom, evalviranjem in diseminacijo informacij o okolju za 
sprejemanje ključnih odločitev, izognemo strateškim presenečenjem in zagotovimo 
dolgoročno stabilnost.  

Ob tem smo v skladu z nasveti Lyncha (Biloslavo 2008):  

- dejavnike notranje prednosti in slabosti ocenili z vidika koristi, ki jih zaznavajo 
udeleženci v sistemu,  

- jih ocenili v razmerju do konkurentov (v primeru CS obravnavamo tradicionalni 
izobraževalni sistem kot pot do istega cilja – NPK),  

- ocenjevali smo s pogledom v prihodnost, ne v preteklost 
- upoštevali smo zatečeno stanje, v katerem se CS nahaja, ne zaželenega, 
- v primerih dvomov, ali je posamezen dejavnik naša prednost ali slabost, smo ga 

najprej uvrstili na obe polji matrike, v nadaljevanju pa ga natančno opredelili z 
vidika koristi za partnerje v menjalnih razmerjih, 

- v matriki smo dejavnike na kratko opisali, v spremnem besedilu pa smo podali 
obrazložitve in utemeljitve. 

Upoštevali smo tudi napotke Biloslava (2008) in: 

- veliko število vplivnih dejavnikov združevali v obvladljive manjše skupine in jih 
razvrstili po pomembnosti, 

- ob izdelavi analize opredelili in upoštevali ključna vprašanja razvoja CS, 
- se poskušali izogniti preveliki kritičnosti ob oceni posameznih elementov CS, ki 

jih ključni partnerji in konkurenca priznavajo kot uspešne, 
- analize ne enačimo s strategijo, 
- menimo, da je analiza le eden od dejavnikov odločanja, uporabiti pa je moč še 

druge modele oz. metode. 

Nekateri kritiki te analize, npr. Hill in Westbrook (Hunger in Wheelen 2003), trdijo 
da:  

- generira predolge spiske, 
- ne uporablja uteži, ki bi odražale prioritete, 
- uporablja dvoumne in nejasne besede in fraze, 
- isti faktor se lahko postavi v dve kategoriji: npr. med prednosti ali slabosti, 
- ni obveze, da bi preverili pravilnost izbire z analizami in podatki, 
- zahteva le eno raven analize, 
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- ni logične povezave z implementacijo strategije.  

Takim anomalijam smo se poskusili izogniti tudi s tem, da smo v analizi združili 
rezultate izvedene raziskave s stališči in mnenji relevantnih deležnikov o CS, naša 
empirična spoznanja iz analize primera uvajanja nove NPK v GT in jih dopolnili z 
rezultati drugih raziskav ter prispevki naših in tujih strokovnjakov. 

Tabela 6.1 Ključne prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti CS 

Prednosti (+) Pomanjkljivosti (-) 

− CS se hitreje prilagaja trgu dela kot šolski 
sistem 

− usmerjenost CS z industrijskih poklicev k 
storitvenim, kjer šolski sistem zaostaja za 
potrebami gospodarstva 

− manjši stroški in krajši čas za pridobitev 
poklicne kvalifikacije 

− gospodarstvo lahko vpliva na razvoj novih 
poklicnih standardov po svojih potrebah 

− CS daje možnost vpliva na vsebine, na 
kompetence, potrebne za poklic, s tem pa 
večje prilagajanje potrebam delodajalcev  

− možnost vpliva gospodarstva tudi v procesu 
evalviranja. 

− CS povečuje zaposljivost in omogoča 
delojemalcem horizontalno in vertikalno 
karierno napredovanje 

− omogoča reševanje problematike osipnikov  
− CS daje možnost pridobivanja poklicne 

izobrazbe po delih 
− CS veča motiviranost za učenje in izboljšuje 

dostop za vrnitev v izobraževalni sistem 
− veliko NPK je razvitih za področja, kjer ni 

izobraževalnih programov 
− zaposleni, ki se usposobijo za delo v podjetju, 

lahko preko CS pridobijo uradno listino 
− pridobitev nekaterih certifikatov NPK 

omogoča tujcem pridobitev delovnega 
dovoljenja 

− nekatere NPK so zakonsko določen pogoj za 
opravljanje poklica (NPK varnostnik) 

− nekatere NPK omogočajo dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti 

− negativen image priznavanja neformalno 
pridobljenih znanj iz obdobja samoupravljanja 

− počasno vzpostavljanje zaupanja v sistem  
− CS nima izdelanega načrta informativno 

promocijskih aktivnosti  
− premajhna angažiranost MDDSZ 
− premajhna vključenost gospodarstva 
− pomanjkljiva usklajenost institucionalne 

ureditve za pospeševanje razvoja in podporo CS  
− preveliko število vključenih akterjev v 

postopkih priprave novih NPK – konsenz med 
partnerji je težko dosegljiv 

− indiferentnost/zavračanje CS s strani šolskega 
sistema pri upoštevanju neformalno in 
informalno pridobljenega znanja  

− omejen dostop do virov financiranja oz. 
nezadostna ponudba finančnih virov in načinov 
financiranja 

− stroškovna neprivlačnost za izvajalce in 
pobudnike novih NPK 

− obremenjenost sistema z administrativnimi 
ovirami. 

− verifikacija kompetenc je omejena s poklicnimi 
standardi oz. katalogi, vsa druga znanja in 
kompetence se ne da certificirati 

− certificiranje NPK ne zagotavlja razvoja 
splošnih kompetenc  

− neustrezna regionalna pokritost z mrežo 
izvajalcev in naborom možnih NPK 

− nekatere NPK še nimajo komisij in/ali 
svetovalcev 

− številni poklicni standardi so še brez katalogov 
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Tabela 6.1 – nadaljevanje 
Priložnosti (☺)    Nevarnosti (�) 

− strukturna neskladja na trgu dela  
− izobraževalni sistem, ki ni prilagojen potrebam 

gospodarstva in nizka uporabna vrednost 
znanja, pridobljenega v sekundarnem in 
terciarnem izobraževanju 

− možnost izboljšanja nespodbudne nacionalne 
statistike o kvalifikacijski strukturi delovne sile 

− večja motiviranost za učenje in lažji dostop za 
vrnitev v izobraževalni sistem (osipniki in 
drugi odrasli) 

− neizkoriščen potencial na področju tacitnih 
znanj 

− šoki na trgu dela – zavedanje o pomenu znanja 
− dvig kvalitete sistema izobraževanja in 

usposabljanja v smislu priznavanja neformalnih 
znanj in kompetenc 

− večja zainteresiranost dela gospodarstva, ki se 
sooča s pomanjkanjem delovne sile  

− s pomočjo CS bi pripomogli tudi k razvoju 
konkretne dejavnosti 

− razširjena dostopnost do interneta in pospešeno 
izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja IKT 

− dobro razvita mreža organizacij za 
usposabljanje in izobraževanje – potencialni 
izvajalci 

− pomanjkanje določenih profilov 
visokokvalificiranih delavcev na trgu dela 

− reforma regulatornega okvira, ki bo prispevala 
k dinamizaciji gospodarstva. 

− izkoriščanje članstva v EU, ki omogoča 
sodelovanje, črpanje znanja iz tujine in 
možnosti črpanja EU sredstev 

− večanje prilagodljivosti trga delovne sile s 
pomočjo večjih vlaganj v človeški kapital in 
uveljavljanjem koncepta VŽU 

− pomanjkanje koordinacije, sinergije in 
konsenza med ministrstvi  

− certifikati niso uvrščeni v tarifne razrede in 
kolektivne pogodbe 

− vpliv certifikatov na večjo zaposljivost v tujini 
še ni zaznan – možnost uveljavljanja 
certifikata v tujini ni preverjena 

− neusklajenost posameznih ministrstev 
− neodzivnost visokega šolstva 
− omejene možnosti financiranja CS 
− zniževanje sredstev za izobraževanje in 

usposabljanje v podjetjih 
− splošno zaostajanje za trendi razvoja 
− neintenzivno upravljanje s ČV v podjetjih  
− delež vključenih v VŽU upada, posebno 

problematičen je delež starejših in slabo 
izobraženih 

− nizka učinkovitost javne uprave 

 
Analiza SPIN bo učinkovita, če se njene rezultate prenese v strategije. Matrika 

SPIN ponuja v nadaljevanju štiri možne strategije (Hunger in Wheelen 2003, 5): 

− strategijo izkoristka prednosti za izrabo priložnosti, 
− strategijo izkoristka prednosti z odpravljanjem nevarnosti, 
− strategijo izrabe zunanjih priložnosti s premagovanjem slabosti, 
− strategijo zmanjševanja vpliva slabosti in odpravljanja nevarnosti. 

Menimo, da bi morali uporabiti strategijo zmanjševanja vpliva slabosti in izkoristka 
prednosti, ker je najprej treba harmonizirati notranje okolje CS. Številne prednosti CS 
niso dovolj uveljavljene oz. udejanjene, po drugi strani pa v zvezi s slabostmi 
pogrešamo konkretne, izdelane strategije blažitve in eliminiranja posameznih slabosti.  
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7 ZAKLJUČEK  

Od leta 2000 vsi strateški in razvojni dokumenti, ki naslavljajo vprašanje človeških 
resursov in delovanja trga dela, promovirajo pridobivanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij v certifikatnem sistemu kot pomemben ukrep za izboljševanje kvalifikacij in 
povečevanje zaposljivosti delovne sile, še posebej brezposelnih: Strategija ekonomskega 
razvoja Slo 2001–2006, Državni razvojni program do 2006, Strategija razvoja zaposlovanja 
in trga dela 2001–2006, Programi aktivne politike zaposlovanja, Strategija razvoja 
Slovenije 2005 itd. (Ivančič idr. 2007, 27) 

Čas je torej, da CS preide z načelne ravni v operativno skladno delujoč sistem, 
upoštevan v zakonodaji (po posameznih ministrstvih), kolektivnih pogodbah in pravnih 
aktih podjetij, z upravno organizacijsko jasno opredeljenimi pristojnostmi posameznih 
teles in organov, vzpostavljeno koordinacijo in dobrim komuniciranjem ter posledično s 
pozitivnimi rezultati na trgu delovne sile. CS bo uveljavljen, ko ga sprejmejo delodajalci 
(predvsem v smislu enakovrednosti s spričevali), posledično ga bodo tudi delojemalci. 
Uveljavljen bo, ko ga sprejmejo izobraževalne organizacije (predvsem v smislu 
možnosti ponovnega vstopanja v izobraževanje in prehajanja med sistemi in stopnjami 
izobraževanja) in ga ne obravnavajo več kot konkurenco, ampak kot komplement 
formalnemu sistemu izobraževanja. Vsekakor je to dolgotrajen proces, ker vključuje 
tudi zahtevne naloge na področju spreminjanja nekaterih ustaljenih vzorcev razmišljanja 
v družbi, zlasti v zvezi s priznavanjem izkustvenega učenja v preteklosti. Za ugled CS je 
ključnega pomena skrb za kakovost, to pa pomeni vzpostavitev in dosledno spoštovanje 
jasnih profesionalnih standardov pri vseh, ki izvajajo procese validacije in verifikacije 
znanj in spretnosti.  

V magistrski nalogi smo raziskali vlogo in pomen certificiranja NPK v RS. Namen 
naloge je bil v celoti dosežen. Ugotovili smo, da je certificiranje NPK najbolj 
uveljavljena oblika formalizacije znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z  
neformalnim in priložnostnim učenjem v RS. Prikazali smo presek stanja na področju 
razvoja certifikatnega sistema v RS, analizirali njegove strukturne značilnosti in 
ugotovili, da se njegove deklarirane prednosti ne odražajo dovolj v realnem okolju. 
Odzivnost ključnih deležnikov, delodajalcev in delojemalcev na CS, je skromna. S 
kvantitativno analizo anketnih podatkov smo ugotovili, da se deležniki načelno strinjajo, 
da certificiranje NPK prinaša vrsto prednosti tako za delodajalce kot za delojemalce in 
državo, ko pa gre za praktične implikacije, so zadržani. Vzrokov za to je več: 
neprepoznavnost certificiranja NPK, negativni image certifikatnega sistema, premajhna 
uveljavljenost oz. preverjenost njegovih učinkov, premajhna angažiranost in/ali 
nekooperativnost socialnih partnerjev, varovanje starih pozicij oz. privilegijev nekaterih 
ključnih akterjev iz preteklosti ter prešibka vloga samega skrbnika sistema certificiranja, 
tj. MDDSZ, kar vpliva na koherentnost in učinkovitost institucij v sklopu CS. 

Teoretična izhodišča so bila preverjena na primeru dejavnosti gostinstva in turizma 
in tako smo prišli do zaključkov, ki pomenijo znanstveni prispevek k razumevanju te 
problematike. Z anketno raziskavo na izbranem vzorcu delodajalcev in delojemalcev, 
statistično obdelavo podatkov, korelacijsko in multivariatno faktorsko analizo smo 
identificirali poglavitne dejavnike uspešnosti uvajanja sistema certificiranja NPK. Na 
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uspešnost sistema certificiranja NPK imajo statistično pozitiven vpliv zlasti njegova 
prepoznavnost, promocija, normativno upoštevanje, postopkovna in stroškovna 
učinkovitost ter prilagojenost NPK zahtevam trga. 

Prioritetne naloge v CS so po našem mnenju zlasti: promocija sistema certificiranja 
na vseh ravneh (branže, lokalna, regionalna, nacionalna raven). Naslednja naloga je 
krepitev zaupanja v CS, zlasti s pridobivanjem delodajalcev k sodelovanju in podpori 
CS, z aktivnostmi na kakovosti sistema in vzpostavitvijo zunanje evalvacije sistema. 
Tako bo tudi postopoma preseženo zavračanje priznavanja VŽU in CS v šolskem 
sistemu, zlasti na terciarni ravni (tudi zaradi negativnih demografskih trendov, ki bodo 
formalni sistem izobraževanja vzpodbudili k večji fleksibilnosti in odprtosti). CS 
potrebuje dodatne vire financiranja in treba jih je poiskati; zlasti možnosti v okviru ESS 
še niso izčrpane. Kot je pokazala faktorska analiza, je nujno v sistem vgraditi stalno 
sledenje trendom, dogajanju v stroki in dolgoročnim potrebam na trgu dela. Tu morajo 
svojo vlogo odigrati delodajalci, zbornice in sindikati. V vsaki dejavnosti so nekatera 
podjetja, ki lahko prispevajo k razvoju sistema in zgodnjem odkrivanju potreb po novih 
kvalifikacijah in ta je treba pridobiti za sodelovanje (trendsetters, opinion makers). Z 
organizacijskega vidika je v certifikatnem sistemu treba izpeljati nekaj administrativnih 
poenostavitev in vzpostaviti boljšo koordinacijo med posameznimi strokovnimi 
inštitucijami v CS. 

Pri interpretiranju rezultatov raziskave je treba upoštevati dejstvo, da je bila 
opravljena na namenskem vzorcu respondentov s področja turizem in gostinstvo. Naša 
spoznanja smo dopolnjevali tudi z empiričnimi spoznanji stroke, tj. rezultati drugih 
raziskav in prispevki strokovnjakov. Glede na posebnosti vzorčenja, vzorec in izvedbo 
anketiranja pa posploševanje na druga strokovna področja ni mogoče.  

To je prva raziskava, ki je zajela neposredne uporabnike CS, torej delodajalce in 
delojemalce, tokrat na primeru gostinstva in turizma. V nadaljevanju bi bilo treba 
sistematično obdelati tudi druga področja oz. opraviti celovito analizo poklicnih 
standardov in katalogov znanj in spretnosti po posameznih strokovnih področjih 
(preozko–preširoko–preveč–premalo). 

Nadalje predlagamo raziskave na področjih, kjer se zaznava, spremlja, vrednoti in 
nagrajuje kakovost CS, zajemajo pa zaposlenost, zaposljivost, plačni sistem in 
napredovanja. Treba je tudi raziskati, koliko so pridobljeni certifikati dejansko 
uveljavljeni in upoštevani v mednarodnem prostoru.  

Sistem certificiranja NPK lahko veliko prispeva k rešitvi problemov na trgu dela. 
Toda CS omogoča, da se posamezniku lahko verificira le kompetence, zajete v 
določenem standardu oz. katalogu. Vseh drugih znanj in kompetenc ne more uveljavljati 
kot kvalifikacijo, vsaj ne na nacionalni ravni. Za uveljavljanje vseh kompetenc 
posameznika, pridobljenih izven izobraževalnega sistema, bo morala država razviti še 
druge instrumente. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Poklicni standard Turistični informator/ka 
Priloga 2 Katalog standardov znanj in spretnosti Turistični informator/ka 
Priloga 3 Anketni vprašalnik (delodajalci) 
Priloga 4  Anketni vprašalnik (delojemalci)  
Priloga 5 Korelacijska matrika – delodajalci 
Priloga 6 Korelacijska matrika – delojemalci 
 
 





Priloga 1 

 

POKLICNI STANDARD 

Status: Objavljen,  77/06.08.2003  
1. Ime in koda poklicnega standarda    Turistični informator/turistična informatorka 8120.003.5.0 
2. Ime in koda poklica   Turistični informator/turistična informatorka (4221.01.1) 
Klasius-P:           Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno) (8120) 
Klasius-SRV:     Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000) 
3. Raven zahtevnosti:  (V) Bolj zahtevna dela 
4. Poklicne kompetence   
Kandidat: 
 

1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 
2. racionalno uporablja energijo, material in čas 
3. varuje zdravje in okolje 
4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje 
5. uporablja informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo 
6. komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami in poslovnimi partnerji 
7. komunicira s strankami v enem tujem jeziku aktivno in v dveh tujih jezikih pasivno 
8. predstavlja lokalne skupnosti, regije oziroma države v turistično-promocijskih aktivnostih 
9. svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe 
10. izvaja akcije pridobivanja gostov in poslovnih partnerjev 
11. oblikuje informativna gradiva za potrebe TIC-a 
12. oskrbuje stranke s promocijskim in informativnim materialom 
13. opravlja statistično analitična dela 

 
5. Opis poklicnega standarda 
Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja 

Analiza, 
načrtovanje in 

zbira podatke, informacije 
in dokumentacijo za 

− zbira in spremlja podatke 
− pripravi letni program dela v sodelovanju z vodstvom 
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Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja 

organizacija 
dela 

načrtovanje aktivnosti in 
dela 

− zbira podatke za pripravo informativnih materialov in računalniške baze podatkov 
− pripravlja informativne materiale za objave v različnih medijih 
− naroča promocijske materiale in preverja zaloge 
− ažurira podatke v bazah in informativnih materialih 
− zna uporabljati osnovne statistične publikacije 

dnevno pripravi delovno 
mesto 

− prevzame delo od prejšnjega dne 
− uredi panoje oz. stojala s promocijskim materialom 
− pregleduje elektronsko pošto in sporočila 
− uporablja osebni računalnik, programske pakete za urejanje besedil, tabel in baz podatkov 
− obvlada estetiko urejanja prodajnega (tržnega) prostora 

Priprava dela 
oz. delovnega 
mesta 

pripravi predstavitveno 
mesto na promocijskih 
aktivnostih na lokalnem, 
državnem in mednarodnem 
nivoju 

− uredi predstavitveno mesto s promocijskim materialom 
− uredi predstavitveno mesto za sprejem gostov 
− pripravi ustrezno tehnično in elektronsko opremo 
− postavi in uredi informacijsko promocijske prostore 
− pozna vrste sejmov, borz oz. drugih oblik za predstavitev turistične ponudbe 
− pozna cilje nastopov na sejmih in vlogo informatorja 
− pozna način načrtovanja in organizacije nastopov različnih institucij na sejmih, borzah in drugih 

predstavitvah 

oskrbuje stranke in druge 
ciljne javnosti s 
promocijskim in 
informativnim materialom 

− posreduje informacije preko različnih medijev in v različnih jezikih 
− redno obvešča o dogodkih vse ciljne javnosti 
− oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi sredstvi 
− posreduje informacije direktno gostom in strankam v različnih jezikih 
− pošilja informativno-promocijske materiale 
− preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov pri partnerjih 
− izmenjuje informativne materiale med TIC-i 
− pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi javnostmi 
− pozna medije, preko katerih se komunicira z različnimi javnostmi 
− pozna dejavnike turizma in njegove pojavne oblike 
− pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske 

značilnosti 

Operativna dela 

svetuje pri izbiri počitniških 
ciljev, produktov in drugih 
elementov ponudbe 

− nudi promocijsko-informativne storitve in materiale 
− izvaja promocijske aktivnosti za pridobivanje gostov 
− sprejema in obravnava pritožbe in pohvale 
− oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične ponudbe 
− posreduje informacije o ustreznih institucijah in kontaktnih osebah 
− ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične ponudbe Slovenije in jih zna posredovati 

vsem zainteresiranim 
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Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja 

− pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v turizmu 
− pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem 
− pozna psihologijo prodaje 
− obvlada pomen ustreznega govornega nastopa 
− obvlada pravila obnašanja v različnih situacijah 

opravlja statistično 
analitična dela 

− anketira in intervjuja stranke 
− zbira in spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu 
− pripravlja poročila za potrebe statističnih služb 
− pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah 
− pripravlja poročila o odzivih gostov 
− pripravlja letna poročila za ustanovitelja 
− pripravlja finančna poročila in načrte 
− pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, analize podatkov, interpretacije in 

prikazovanja podatkov 
− pozna osnove poslovne matematike 

predstavlja lokalne 
skupnosti, regije oziroma 
države na promocijskih 
dejavnostih 

− sprejema stranke 
− usmerja stranke 
− animira stranke 
− informira stranke 
− opazuje dogajanje na razstavnem prostoru 
− zaznava tržne priložnosti v okolju 
− pozna pomen marketinške filozofije in prakse, specifičnosti storitvenega marketinga, proces 

marketinškega načrtovanja in upravljanja 
− pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe 
− kandidat pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske značilnosti Slovenije 
− pozna naravno in kulturno dediščino in zakonodajo, ki jo ščiti 
− pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi 
− pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem, pomen ustreznega govornega 

nastopa in obvladanja pravil obnašanja v različnih situacijah 
− pozna pravila poslovnega bontona 

Komercialna 
dela 

prodaja turistične spominke 
in storitve 

− prodaja turistične spominke in storitve in ostale promocijske materiale 
− pridobiva informacije o poslovnih partnerjih 
− pozna predpise o prodaji in o varstvu potrošnikov 

Administrativna 
dela 

evidentira poslovne 
dokumente 

− ureja arhiv 
− vodi evidenco prejete in poslane pošte 
− vodi evidence razdeljenega in prodanega promocijskega materiala 
− pozna pravila ravnanja z dokumentarnim gradivom 
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Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja 

Zagotavljanje 
kakovosti 

kontrolira kvaliteto in 
kvantiteto dela v skladu z 
normativi in drugimi 
predpisi 

− zagotavlja kvaliteto lastnega dela 
− deluje v skladu z načeli etičnega kodeksa v turizmu 
− upošteva pravila za delo na sejmih 
− spremlja trende na turističnem tržišču 
− permanentno se izobražuje in si zagotavlja različne vire za pridobivanje znanj 
− kandidat osvoji vsebinske in tehnične elemente predstavljanja turistične ponudbe 
− pozna organizacijo takih predstavitev in pozna razlike med posameznimi predstavitvami 
− razvija zavest o narodni identiteti, kulturi in zgodovini 
− razvija zavest o odgovornosti za naravno okolje in nujnosti sonaravnega razvoja turizma 
− spodbuja potrebe po kakovostnem preživljanju prostega časa v turističnem okolju, potrebe po skrbi za 

zdravje in kulturni razvoj 

komunicira s strankami, z 
internimi in eksternimi 
javnostmi 

− daje jasne in točne informacije 
− aktivno (na višji ravni) se sporazumeva v enem tujem jeziku in pasivno (na osnovni ravni) v dveh tujih 

jezikih 
− ima razvite jezikovne spretnosti in sposobnost poslovnega komuniciranja v tujem jeziku 
− pozna pravila poslovnega komuniciranja 

Komunikacija 

komunicira z nosilci 
turističnih informacij 

− vzpostavlja in vzdržuje stike z viri informacij 
− vzdržuje stike z nosilci turistične ponudbe 
− vzdržuje stike z mediji 
− pozna temeljne elemente, potrebne za razumevanje osnovnih procesov v turističnem gospodarstvu, 

oblike ponudbe in glavne značilnosti posameznih turističnih organizacij 

Varovanje 
zdravja in 
okolja 

delo opravlja tako, da ne 
ogroža sebe ali svojih 
sodelavcev 

− dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu 
− pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu 
− pozna delovno zakonodajo 

 
6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda 

− Marija Rok, Turistica, Visoka šola za turizem Portorož 
− Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije 
− Mito Pretnar, GZS 
− Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo 
− Brina Čehovin, STO 
 

Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
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KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 

Status: OBJAVA V URADNEM LISTU RS  
 

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:  Turistični informator/informatorka  8120.003.5.1 

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo 
2.1 Strokovna znanja in spretnosti 
Glej poklicni standard Turistični informator/informatorka  8120.003.5.0 in točko 11 tega kataloga. 
2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo 
− znanja srednje splošne ali strokovne šole 
− znanje 1 tujega jezika na višji ravni 
− znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni 
3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe 
Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv Turistični tehnik / turistična 
tehtnica. 
4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:  opravljena storitev z ustnim zagovorom 
5. Merila preverjanja 
Merila, ki jih je treba upoštevati: 
− pripravo kandidata na delo 
− kakovost storitve: točnost, ažurnost, izčrpnost informacij 
− učinkovito komuniciranje s klientelo: prepričljivost, sposobnost pridobivanja gostov 
− govorni nastop kandidata: verbalno in neverbalno komuniciranje 
− upoštevanje pravil bontona in osebna urejenost kandidata 
− racionalno porabo materiala in časa 
− upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu 

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela 

Področje ocenjevanja Delež (%) 

načrtovanje in priprava naloge 10 

izvedba 60 

dokumentacija 0 

ustni zagovor 30 

 
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda 
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Turistični informator/turistična informatorka   4221.01 
7. Raven zahtevnosti dela:   V. 
8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami: Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami. 
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij 
Materialni pogoji 
− manjša predavalnica za simulacijo dela informatorja 
− osebni računalnik z internetom 
− statistične publikacije, obrazci 
Kadrovski pogoji (za ocenjevalce) 
− visokošolska ali višješolska znanja s področja družboslovja in 
− splošna znanja na nivoju splošne ali strokovne gimnazije z delovnimi izkušnjami na področju prezentacije turistične ponudbe obrata, kraja, države oz. regij 

ali 
− srednješolska znanja s področja ekonomije ali turizma z delovnimi izkušnjami na področju prezentacije turistične ponudbe obrata, kraja, države oz. regij 
10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov:   Ni časovne omejitve  
11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti 

Ključna dela        Znanja in spretnosti      Naloge za preverjanje 

oskrbuje stranke in druge ciljne 
javnosti s promocijskim in 
informativnim materialom 

− posreduje informacije preko različnih medijev in v različnih 
jezikih 

− redno obvešča o dogodkih vse ciljne javnosti 
− oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi 

sredstvi 
− posreduje informacije direktno gostom in strankam v 

različnih jezikih 
− pošilja informativno-promocijske materiale 
− preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov 

pri partnerjih 
− izmenjuje informativne materiale med TIC-i 
− pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi 

javnostmi 
− pozna medije, preko katerih se komunicira z različnimi 

javnostmi 
− pozna dejavnike turizma in njegove pojavne oblike 
− pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, 

zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske značilnosti 

− Pripravi informativno-promocijski tekst o določeni 
novosti v turistični ponudbi v okolju za objavo na spletnih 
straneh: 
◦ uporabi različna informativno-promocijska sredstva za 

določene turistične destinacije in proizvode 
◦ uporabi informacije različnih nosilcev turistične 

ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, 
združenj in medijev 

◦ oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi 
možne uporabnike 

− Pripravi tekst za medije, obvestilo o določeni prireditvi v 
okolju: 
◦ uporabi različna informativno-promocijska sredstva za 

določene turistične destinacije in proizvode 
◦ uporabi informacije različnih nosilcev turistične 

ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, 
združenj in medijev 

◦ oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi 
možne uporabnike 

− Oblikuje promocijsko-animacijski dopis, s katerim 
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odgovarjamo na povpraševanje določenega gosta po izbiri 
komisije: 
◦ uporabi različna informativno-promocijska sredstva za 

določene turistične destinacije in proizvode 
◦ uporabi informacije različnih nosilcev turistične 

ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, 
združenj in medijev 

◦ oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi 
možne uporabnike 

◦ sporočilo prilagodi različnim ciljnim skupinam 

svetuje pri izbiri počitniških ciljev, 
produktov in drugih elementov 
ponudbe 

− nudi promocijsko-informativne storitve in materiale 
− izvaja promocijske aktivnosti za pridobivanje gostov 
− sprejema in obravnava pritožbe in pohvale 
− oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične 

ponudbe 
− posreduje informacije o ustreznih institucijah in kontaktnih 

osebah 
− ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične 

ponudbe Slovenije in jih zna posredovati vsem 
zainteresiranim 

− pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v 
turizmu 

− pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in 
okoljem 

− pozna psihologijo prodaje 
− obvlada pomen ustreznega govornega nastopa 
− obvlada pravila obnašanja v različnih situacijah 

− Demonstrira pridobivanje gosta za ponudbo po izbiri 
komisije: 
◦ izbere ustrezna informativno-promocijska sredstva 
◦ predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in 

ažurnih informacij 
◦ ustrezno nastopi in upošteva pravila bontona 

opravlja statistično analitična dela − anketira in intervjuja stranke 
− zbira in spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in 

turističnem prometu 
− pripravlja poročila za potrebe statističnih služb 
− pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah 
− pripravlja poročila o odzivih gostov 
− pripravlja letna poročila za ustanovitelja 
− pripravlja finančna poročila in načrte 
− pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, 

analize podatkov, interpretacije in prikazovanja podatkov 
− pozna osnove poslovne matematike 

− Pripravi pisno poročilo o turističnih zmogljivostih in 
turističnem prometu v kraju ali državi za določeno 
obdobje: 
◦ zbere podatke iz ustreznih publikacij in drugih virov 
◦ izračuna izkoriščenosti zmogljivosti in povprečne dobe 

bivanja gostov 
◦ oblikuje podatke v tabelah in grafih za potrebe 

predstavitve 
◦ pripravi komentar 

predstavlja lokalne skupnosti, regije − sprejema stranke 
− usmerja stranke 

− Izvede nastop na stojnici/informacijskem pultu s 
predstavitvijo turističnega kraja v slovenskem ali tujem 
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oziroma države na promocijskih 
dejavnostih 

− animira stranke 
− informira stranke 
− opazuje dogajanje na razstavnem prostoru 
− zaznava tržne priložnosti v okolju 
− pozna pomen marketinške filozofije in prakse, specifičnosti 

storitvenega marketinga, proces marketinškega načrtovanja 
in upravljanja 

− pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe 
− kandidat pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske 

značilnosti Slovenije 
− pozna naravno in kulturno dediščino in zakonodajo, ki jo 

ščiti 
− pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi 
− pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in 

okoljem, pomen ustreznega govornega nastopa in obvladanja 
pravil obnašanja v različnih situacijah 

− pozna pravila poslovnega bontona 

jeziku: 
◦ pripravi stojnico z informativno-promocijskim 

materialom 
◦ sprejme gosta z upoštevanjem pravil bontona 
◦ predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in 

aktualnih informacij 
◦ prilagodi informacije potrebam gosta, da doseže čim 

večjo učinkovitost predstavitve 

 
12. Literatura, strokovno gradivo 
− D. Zorko: Uvod v turizem, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1996 
− J. Bogataj: Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana, 1992 
− Brezovec: Marketing v turizmu: izhodišča za razmišljanje in upravljanje, Turistica, Portorož, 2000 
− V. Peric: Zapisi s predavanj, Turistica Portorož 
− E. Osredečki: Nova kultura poslovnega komuniciranja, Oziris, Lesce, 1994 
− T. Zidar: Retorika, moč besed in argumentov, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996 
− Gosar, M. Jeršič, M. Krušič: Slovenija - turistični vodnik, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996 
− Statistične publikacije 
13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti 
− Marija Rok, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož,  
− Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije,  
− Miro Pretnar, GZS,  
− Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo,  
− Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI 
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VPRAŠALNIK 1 – ZA DELODAJALCE/ IZVAJALCE POSTOPKOV 
PREVERJANJ/ POBUDNIKE NPK  

1. Poklicna usposobljenost se dokazuje s spričevalom ali diplomo, lahko pa tudi s 
certifikatom NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - na ta način se priznavajo tudi 
znanja in spretnosti, ki so bili pridobljeni izven izobraževalnih programov. Ali poznate 
certificiranje NPK? (prosimo, označite ustrezen odgovor) 

� da � ne  

2. Ali poznate kakšno poklicno kvalifikacijo, za katero je možno pridobiti certifikat? 

� da � ne  
Če DA, prosimo, navedite katero (možnih je več navedb):  ………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

3. Ali se je vaša organizacija v sistem certificiranja NPK aktivno vključila? 

� da � ne  

4. Če NE, zakaj (možnih je več odgovorov): 

� nismo seznanjeni s to možnostjo  

� to ni v skladu z vizijo in cilji naše organizacije  

� imamo pomisleke do tovrstnega priznavanja znanj in spretnosti 

� priznavamo samo formalno pridobljeno izobrazbo 

� ker smo preobremenjeni z drugim delom  

� drugo: …………………………………………………………  

5. Če DA, v kateri vlogi (možnih je več odgovorov): 

� kot pobudnik za novo poklicno kvalifikacijo 

� kot izvajalec postopkov preverjanj in potrjevanj poklicnih kvalifikacij  

� zaposlene spodbujamo, da si pridobijo certifikate poklicnih kvalifikacij  

� certifikate NPK smo vgradili v akt o sistemizaciji  delovnih mest oz. opise delovnih 
mest  

� pri zaposlovanju novih kadrov upoštevamo tudi pridobljene certifikate  

� v zaposlitvenih oglasih navajamo med pogoji tudi certifikate (kjer obstajajo)  

� imamo tudi zaposlene z licenco za člane komisij, ki preverjajo kandidate za poklicne 
kvalifikacije 

� za zaposlene na delovnih mestih …………………….. so certifikati zakonsko 
predpisani, kar upoštevamo 

� drugo: ……………………………………………………………………... 

6. Kakšne so vaše izkušnje:  
(Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (prosimo, vpišite 
ustrezno številko v desni stolpec): 1 se sploh ne strinjam; 2 se ne strinjam; 3 ne 
morem se odločiti; 4 se strinjam; 5 se popolnoma strinjam.  
Če ste pobudnik za novo poklicno kvalifikacijo (če niste, lahko preskočite na 11. 
vprašanje) 

Z odzivnostjo Centra za poklicno izobraževanje (CPI) na našo pobudo za novo 
poklicno kvalifikacijo smo bili zadovoljni 

 

Na sestanku socialnih partnerjev je bila naša pobuda sprejeta  

Nekateri socialni partnerji so ji nasprotovali  

Moti nas, da je potrebno od pobude za novo poklicno kvalifikacijo do priprave 
kataloga standardov veliko vlaganj, ko pa je katalog sprejet, se za izvajanje preverjanj 
lahko prijavijo še drugi izvajalci postopkov  
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Kot izvajalci postopkov se pojavljajo nekatere organizacije, ki v naši stroki nimajo 
nobenih referenc oziroma izkušenj 

 

Institut izvajalca postopkov je povsem nepotreben člen v certifikatnem sistemu, ker 
poskrbi le za materialne pogoje za preverjanje in svetovanje kandidatom 

 

Za izvajanje postopkov certificiranja bi bili primernejši centri za ocenjevanje 
(assessment centri) z usposobljenimi kadri, poenoteno administrativno ureditvijo in 
stroškovno učinkovitostjo  

 

Vloge in odgovornosti posameznih teles in organizacij v sistemu certificiranja so 
včasih nejasne in nedorečene 

 

Organizacija ima od pobude za novo NPK do priprave katalogov veliko stroškov, ki 
jih mora pokriti sama 

 

Stroški v postopkih od pobude do priprave katalogov za nove poklicne kvalifikacije 
se povrnejo z izvajanjem postopkov preverjanja  

 

Stroški v postopkih od pobude do priprave katalogov za nove poklicne kvalifikacije 
se povrnejo le z izvajanjem programov usposabljanja kandidatov  

 

Pobudo za novo poklicno kvalifikacijo smo dali zato, da bi izvajali programe 
usposabljanj in jih nadgradili z javno listino 

 

 

7. Navedite morebitne druge razloge, zaradi katerih ste dali pobudo za novo poklicno 
kvalifikacijo: ……………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….………….. 

8. Delovanje sindikatov v certifikatnem sistemu ocenjujem kot: 

� zelo 
spodbujevalno 

� spodbujevalno 

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno  

9. Delovanje zbornic v certifikatnem sistemu ocenjujem kot:   

� zelo 
spodbujevalno 

� spodbujevalno 

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno    

10. Če ste imeli izkušnjo še s katerim od socialnih partnerjev, ocenite njegovo vlogo v 
certifikatnem sistemu.  
Delovanje …………………………………………………… ocenjujem kot: 
� zelo 

spodbujevalno   

� spodbujevalno  

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno 

11. Ste v javnosti zaznali kakšno promocijsko dejavnost/akcijo za sistem certificiranja?  

� da � ne  
Če ste odgovorili pritrdilno, prosimo, navedite, katero (možnih je več navedb):  
……………………………………………………………………………………… 

12. Ali poznate spletni naslov NRP- informacijsko središče za poklicne kvalifikacije: 

� da � ne 

13. Ste na strokovnih srečanjih, posvetih oz. konferencah zasledili kako predstavitev 
certificiranja poklicnih kvalifikacij?  

� da � ne 
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14. Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (v desni stolpec vpišite, 
prosimo, ustrezno številko): 1  se sploh ne strinjam; 2 se ne strinjam; 3 ne morem se 
odločiti; 4 se strinjam; 5  se popolnoma strinjam- 
Če ste izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij (če niste, 
lahko preskočite na 18. točko) 

Postopek naše registracije za izvajalca postopkov je potekal brez težav   

Predpisana metodologija zaračunavanja postopkov je stimulativna za nas izvajalce  

Izvajanje postopkov za priznavanje poklicne kvalifikacije je finančno povsem nedonosna 
dejavnost 

 

Postopke izvajamo predvsem za naše zaposlene  

V sistemu certificiranja sodelujemo, ker želimo prispevati k uveljavljanju in razvoju 
kadrovskih potencialov v stroki 

 

Zaračunavanje postopkov izvajanja preverjanj poklicnih kvalifikacij komaj pokrije 
stroške članov komisij 

 

Pričakovali smo, da bo izvajanje preverjanj prinašalo organizaciji dodatni prihodek   

Pokrivanje stroškov postopkov za nas ni pomembno  

Javnost je dovolj dobro informirana o možnosti certificiranja poklicnih kvalifikacij  

Za informacije in promocijo certifikatnega sistema skrbi država oziroma njeni organi   

Za promocijo in informiranje potencialnih kandidatov poskrbimo sami izvajalci 
postopkov 

 

15. Vlogo MDDSZ - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ocenjujemo kot:  

� zelo kooperativno 

� kooperativno   

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno 

16. Vlogo CPI - Centra za poklicno izobraževanje ocenjujemo kot:  

� zelo kooperativno 

� kooperativno 

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno  

17. Vlogo RIC – Republiškega izpitnega centra ocenjujemo kot:  

� zelo kooperativno 

� kooperativno 

� indiferentno 

� zaviralno 

� zelo zaviralno 

18. Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (v desni stolpec vpišite 
ustrezno številko): 1  se sploh ne strinjam; 2  se ne strinjam; 3  ne morem se odločiti; 4  se 
strinjam; 5  se popolnoma strinjam 
Na ta sklop vprašanj odgovarjate v vlogi delodajalca. 

Certificiranje poklicnih kvalifikacij prinaša delodajalcem večjo izbiro delovne sile    

Certificiranje poklicnih kvalifikacij pomeni za delodajalca nižje stroške za 
usposabljanje zaposlenih 

 

V naši organizaciji imamo težave s pridobivanjem ustreznih kadrov  

Za mnoga dela potrebujemo le sezonske delavce  

Področja certificiranja NPK so za nas aktualna predvsem, kjer zanje ne obstajajo 
formalni programi  izobraževanj  

 

V oglasih za zaposlitve navajamo predvsem zahtevano formalno izobrazbo  

V oglasih za zaposlitve navajamo tudi potrebna znanja in spretnosti, ki se lahko 
pridobijo izven šolskih sistemov 

 

V razpise delovnih mest vključujemo med pogoje tudi pridobljeni certifikat  
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Našim delavcem omogoča pridobljeni certifikat možnost napredovanja na delovnem 
mestu in v plačilnem razredu 

 

Nabor poklicnih kvalifikacij, ki se certificirajo, je povsem neustrezen našim aktualnim 
potrebam (nabor je v točki 22) 

 

Nabor poklicnih kvalifikacij, ki se certificirajo, ne sledi potrebam na trgu delovne sile  

Nabor poklicnih kvalifikacij, ki se certificirajo, ne sledi dogajanjem in trendom v 
turizmu in gostinstvu  

 

V gostinstvu in turizmu obstaja veliko delovnih mest, katera ne pokrivajo niti šolski 
programi niti certifikatni sistem 

 

Formalni programi izobraževanja ustrezajo našim potrebam  

Formalno izobraženi kadri so ob zaposlitvi dobro usposobljeni za delo  

Novozaposlene moramo sami dodatno usposabljati  

Zaposlene pošiljamo na razna dodatna usposabljanja   

V organizaciji imamo službo oz. delavca, ki skrbi za  izobraževanje zaposlenih  

Spričevalo ali diploma zbujata večje zaupanje kot certifikat   

Novozaposleni s formalno izobrazbo so v primerjavi  s kadri s certifikatom NPK bolj 
usposobljeni za delo 

 

Če bi morali zaposliti npr. animatorja ali dietnega kuharja, bi dali prednost kandidatu s 
spričevalom gostinsko-turistične šole 

 

Če bi morali zaposliti npr. animatorja ali dietnega kuharja, bi imel prednost kandidat s 
certifikatom za konkretno poklicno kvalifikacijo 

 

Prednost bi dali predvsem kandidatom z izkušnjami na tem področju dela, ne glede na 
izobrazbo ali pridobljeni certifikat  

 

 

19. Za katera delovna mesta v turizmu in gostinstvu imate v vaši organizaciji potrebe po 
delavcih, pa zanje ni ustreznih šolskih programov in ni možnosti certificiranja? 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

20. Za katera delovna mesta v vaši organizaciji opažate na trgu delovne sile največjo 
deficitarnost?  
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

21. Za katera delovna mesta v vaši organizaciji opažate na trgu delovne sile največjo 
suficitarnost?  
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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22. Spodaj so navedene poklicne kvalifikacije, za katere je možno pridobiti certifikat na 
področju gostinstva in turizma ter nekaj drugih, aktualnih za to dejavnost. Označite tiste, 
katere potrebujete oz. zaposlujete v vaši organizaciji (ne glede na trenutno stanje pokritosti s 
kadri). 

področje Gostinstvo 
� Catering manager 

� Dietni kuhar 

� Barman 

� Sommelier, vinski 
svetovalec 

� Pomočnik kuharja 

� Pomočnik 
natakarja 

področje Turizem  
� Krupje � Turistični 

animator 
� Turistični 

informator 

področje drugih osebnih storitev 
� Maser 

� Pediker 

� Maniker 

� Vizažist 

� Refleksoterapevt 

drugo 
� Vodja projekta 

� Varnostni tehnik  

 

� Varnostni 
manager  

� Knjigovodja 

� Izdelovalec kruha, 
potic, peciva in testenin 
na tradicionalni način 

23. Prosimo še za vaše podatke:  

Spol: 
� ženski � moški  

Področje dela v organizaciji: 
� lastnik 

� direktor 

� HR oddelek 

� drugo: ………………………………….. 
 

Stopnja vaše izobrazbe:  
� IV. ali manj 

� V. 

� VI. 

� VII. ali več 

Vaša organizacija je: 
� gospodarska družba 

� samostojni podjetnik 

� organizacija javnega sektorja 

� drugo 

Velikost organizacije:  
� majhna (do 50 

zaposlenih) 
� srednje velikosti 

(do 250) 
� velika (nad 250 

zaposlenih)   
 
Imate morebiti kakšne pripombe na anketni vprašalnik oziroma na samo tematiko? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE! 
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VPRAŠALNIK 2 – ZA DELOJEMALCE  

1. Poklicna usposobljenost se dokazuje s spričevalom ali diplomo, lahko pa tudi s 
certifikatom NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - na ta način se priznavajo tudi 
znanja in spretnosti, ki so bili pridobljeni izven izobraževalnih programov. Ali poznate 
certificiranje NPK? (Prosimo, označite ustrezen odgovor!) 

� da  � ne 

2. Ali poznate kakšno poklicno kvalifikacijo, za katero je možno pridobiti certifikat? 

� da  � ne  

Če DA, prosimo, navedite katero (možnih je več navedb): …………………………. 
……………………………………………………………………………………..… 

3. Ste se osebno vključili v sistem certificiranja poklicnih kvalifikacij? 

� da � se še odločam � ne 

4. Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (prosimo, v desni stolpec 
vpišite ustrezno številko): 1  se sploh ne strinjam; 2  se ne strinjam; 3  ne morem se odločiti; 
4  se strinjam; 5  se popolnoma strinjam. 

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so lahko dostopne  

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so enostavne  

Informacije o certificiranju poklicnih kvalifikacij so razumljive   

Ne poznam vseh prednosti certificiranja poklicnih kvalifikacij  

Za seznanjenost s certificiranjem  poklicnih kvalifikacij bi potreboval več informacij   

S certificiranjem poklicnih kvalifikacij so me seznanili na Zavodu za zaposlovanje  

Za certificiranje poklicnih kvalifikacij sem izvedel iz medijev  

Za certificiranje poklicnih kvalifikacij sem izvedel v podjetju  

Za certificiranjae poklicnih kvalifikacij sem izvedel iz informacij izvajalca preverjanj  

Za certificiranje poklicnih kvalifikacij sem izvedel  povsem naključno   
 

5. Ste  v javnosti zaznali kakšno promocijsko akcijo za certificiranje poklicnih kvalifikacij?  

� da � ne  
Če DA, prosimo, navedite katero (možnih je več navedb): ………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

6. Ali poznate spletni naslov NRP - informacijsko središče za poklicne kvalifikacije: 

� da � ne  

7. Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (prosimo, v desni stolpec 
vpišite ustrezno številko): 1  se sploh ne strinjam; 2  se ne strinjam; 3  ne morem se odločiti; 
4  se strinjam; 5  se popolnoma strinjam. 

Stroški certificiranja so visoki  

Stroške certificiranja sem (bom) pokril sam  

Stroške certificiranja mi je (bo) pokril delodajalec  

Stroške certificiranja mi je (bo) pokril Zavod za zaposlovanje  

Postopki za pridobitev certifikata so dokaj zapleteni   

V postopkih certificiranja sem dobro informiran in voden skozi posamezne faze  

Za pridobitev certifikata so me najprej napotili v program usposabljanja     
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8. Če niste imetnik certifikata ali če vas certificiranje ne zanima, preskočite na točko 11. Ostali 
označite strinjanje z naslednjimi trditvami: 1 se sploh ne strinjam; 2 se ne strinjam; 3 ne 
morem se odločiti; 4 se strinjam; 5 se popolnoma strinjam. 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker želim z javno listino potrditi znanja in 
sposobnosti, ki sem jih pridobil z delom 

 

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker sem po rednem izobraževanju pridobil še 
druga znanja in spretnosti, ki jih želim potrditi 

 

Za certificiranje sem se/bom odločil na pobudo nadrejenih  

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker je certifikat pogoj za zasedbo delovnega 
mesta 

 

Za certificiranje sem se/bom odločil na pobudo Zavoda za zaposlovanje  

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker prinaša večje možnosti zaposlitve  

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker mi prinaša možnost napredovanja  

Za certificiranje sem se/bom odločil, ker mi prinaša možnost samozaposlitve  

Certifikat omogoča posamezniku uveljavljanje v družbi  

Certifikat omogoča tudi lažjo zaposlitev v EU  

S pomočjo certifikata se nameravam ponovno vključiti v šolsko izobraževanje 
(pričakujem priznavanje določenih delov izobraževalnega programa)  

 

Nabor certifikatov poklicnih kvalifikacij za področje gostinstva in turizma je 
skromen (nabor je pri vprašanju 10) 

 

Nabor poklicnih kvalifikacij, ki jih je možno certificirati, ni v skladu z mojimi 
interesi 

 

Nabor poklicnih kvalifikacij, ki jih je možno certificirati, ne sledi dogajanju in 
trendom v turizmu in gostinstvu   

 

Šolski sistem daje potrebna znanja in veščine za večino poklicev v turizmu in 
gostinstvu  

 

 

9. Če ste si certifikat že pridobili, označite strinjanje z naslednjimi trditvami (ostali preskočite 
na točko 11): 1 se sploh ne strinjam; 2 se ne strinjam; 3 ne morem se odločiti; 4 se strinjam; 
5  se popolnoma strinjam. 

Moja pričakovanja so se po pridobitvi certifikata uresničila  

S pridobljenim certifikatom sem pridobil (novo) zaposlitev    

S pridobljenim certifikatom sem napredoval na boljše (bolje plačano) delovno mesto  

S pridobljenim certifikatom sem bolj konkurenčen na trgu delovne sile  

S pridobljenim certifikatom sem odprl lastno dejavnost  

Nameravam se potegovati še za kakšen drugi certifikat   

Izbor možnih certificiranih poklicnih kvalifikacij ustreza mojim željam in ambicijam 
(izbor je v točki 10) 

 

Certificiranje poklicnih kvalifikacij mi ustreza, ker omogoča napredovanje ne da bi 
se moral vrniti v šolske klopi 

 

Delodajalci ne poznajo prednosti certificiranih poklicnih kvalifikacij  

Moje izkušnje kažejo, da delodajalci višje vrednotijo spričevala kot pa certifikate   
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10. Če ste pridobili certifikat, označite, prosim, za katero poklicno kvalifikacijo: 

področje Gostinstvo 
� Catering manager 

� Dietni kuhar 

� Barman 

� Sommelier, vinski 
svetovalec 

� Pomočnik kuharja 

� Pomočnik 
natakarja 

področje Turizem 
� Krupje � Turistični 

animator 
� Turistični 

informator 

področje drugih osebnih storitev 
� Maser 

� Pediker 

� Maniker 

� Vizažist 

� Refleksoterapevt 

drugo 
� Vodja projekta 

� Varnostni tehnik  

 

� Varnostni manager 

� Knjigovodja 

� Izdelovalec kruha, potic, 
peciva, testenin na 
tradicionalen način 

 

11. Ali ste se po rednem izobraževanju še naprej izobraževali 

� da � ne  

Če NE, preskočite na  točko 13.  

Če DA, prosimo, označite na kakšen način (možnih je več odgovorov) 
� v šolskem sistemu 

� na tečajih, seminarjih, delavnicah  

� s samoučenjem, s pomočjo literature, 
interneta 

� drugo: …………………………… 

12. Kateri so vaši motivi za nadaljnje izobraževanje (možnih je več odgovorov):  

� menjava delovnega mesta oz. 
pridobitev zaposlitve 

� uspešnost pri delu, v stroki 

� višja plača 

� ohranitev delovnega mesta 

� zahteva delodajalca 

� želja po napredovanju 

� uveljavitev v okolju 

� veselje do učenja 

� drugo: ………………………… 
………………………………… 

13. Prosimo še za vaše podatke:  

Spol: 
� ženski � moški  

Stopnja izobrazbe: 
� III. ali manj 

� IV. 

� V. 

� VI. 

� VII. ali več 

Status: 
� zaposlen 

� samozaposlen 

� brezposeln 

� študent 

� drugo 
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Vaša organizacija je: 
� gospodarska družba 

� samostojni podjetnik 

� organizacija javnega sektorja 

� drugo 

 

Imate morebiti kakšne pripombe na anketni vprašalnik oziroma na samo tematiko? 
 ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………..…………………………………………….. 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE! 



 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Korelacijska matrika (delodajalci) Certificiranje 

PK prinaša 
delodajalcem 
večjo izbiro 
delovne sile 

Certificiranje 
PK pomeni za 
delodajalca 

nižje stroške za 
usposabljanje 
zaposlenih 

V razpise 
delovnih mest 
vključujemo 
med pogoje 
tudi pridobljeni 

certifikat 

Našim 
delavcem 
omogoča 
certifikat 

napredovanje 
na delovnem 
mestu in v plač. 

razredu 

Nabor NPK je 
povsem 

neustrezen 
našim 

aktualnim 
potrebam 

(nabor je v točki 
22) 

Nabor NPK ne 
sledi potrebam 
na trgu delovne 

sile 

Nabor NPK ne 
sledi 

dogajanjem in 
trendom v 
turizmu in 
gostinstvu 

V GT obstaja 
veliko delovnih 
mest, katera ne 
pokrivajo niti 
šolski programi 

niti CS 

Pearson Correlation 1 ,609** ,403** ,403** -,285** -,321** -,249* ,068 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,009 ,003 ,021 ,537 

Certificiranje poklicnih 
kvalifikacij prinaša 
delodajalcem večjo izbiro 
delovne sile  N 86 86 83 83 84 86 86 85 

Pearson Correlation ,609** 1 ,301** ,254* -,206 -,195 -,127 -,063 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,020 ,059 ,070 ,240 ,566 

Certificiranje poklicnih 
kvalifikacij pomeni za 
delodajalca nižje stroške 
za usposabljanje 
zaposlenih 

N 86 87 84 84 85 87 87 86 

Pearson Correlation ,403** ,301** 1 ,590** -,094 -,213 -,131 -,010 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005  ,000 ,403 ,051 ,236 ,928 

V razpise delovnih mest 
vključujemo med pogoje 
tudi pridobljeni certifikat 

N 83 84 84 82 82 84 84 84 

Pearson Correlation ,403** ,254* ,590** 1 -,085 -,029 -,002 ,107 

Sig. (2-tailed) ,000 ,020 ,000  ,444 ,793 ,988 ,337 

Našim delavcem omogoča 
certifikat možnost 
napredovanja na 
delovnem mestu in v plač.  
razredu 

N 83 84 82 84 83 84 84 83 

Pearson Correlation -,285** -,206 -,094 -,085 1 ,623** ,468** ,198 

Sig. (2-tailed) ,009 ,059 ,403 ,444  ,000 ,000 ,071 

Nabor NPK je povsem 
neustrezen našim 
aktualnim potrebam  

N 84 85 82 83 85 85 85 84 

Pearson Correlation -,321** -,195 -,213 -,029 ,623** 1 ,756** ,373** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,070 ,051 ,793 ,000  ,000 ,000 

Nabor NPK ne sledi 
potrebam na trgu delovne 
sile 

N 86 87 84 84 85 87 87 86 

Pearson Correlation -,249* -,127 -,131 -,002 ,468** ,756** 1 ,279** 

Sig. (2-tailed) ,021 ,240 ,236 ,988 ,000 ,000  ,009 

Nabor NPK ne sledi 
dogajanjem in trendom v 
GT 

N 86 87 84 84 85 87 87 86 

Pearson Correlation ,068 -,063 -,010 ,107 ,198 ,373** ,279** 1 

Sig. (2-tailed) ,537 ,566 ,928 ,337 ,071 ,000 ,009  

V GTobstaja veliko 
delovnih mest, katera ne 
pokrivajo niti šolski 
programi niti CS N 85 86 84 83 84 86 86 87 
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Korelacijska matrika (delojemalci) Ali poznate 

certificiranje 
NPK? 

Poznate kakšno 
NPK, za katero 
je možno 
pridobiti 
certifikat? 

Ste se osebno 
vključili v sistem 
certificiranja 
poklicnih 
kvalifikacij? 

Informacije o 
certificiranju 
poklicnih 

kvalifikacij so 
enostavne 

Informacije o 
certificiranju 
poklicnih 

kvalifikacij so 
razumljive 

Za seznanjenost 
s certificiranjem 
bi potreboval 
več informacij 

V postopkih 
certificiranja 
sem dobro 
informiran in 
voden skozi 

posamezne faze 

Za pridobitev 
certifikata so me 
najprej napotili v 

program 
usposabljanja 

Za certif. sem 
se/bom odločil, 
ker sem pridobil 
še druga znanja  
ki jih želim 
potrditi 

Pearson Correlation 1 ,643** ,489** -,292** -,361** ,273** -,285** -,102 -,349** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 ,004 ,004 ,318 ,006 

Ali poznate certificiranje 
NPK? 

N 117 113 115 111 111 111 101 98 61 

Pearson Correlation ,643** 1 ,570** -,168 -,207* ,155 -,255* -,012 -,349** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,080 ,031 ,108 ,011 ,904 ,007 

Poznate kakšno NPK, za 
katero je možno pridobiti 
certifikat? 

N 113 115 113 109 109 109 98 95 59 

Pearson Correlation ,489** ,570** 1 -,252** -,331** ,318** -,518** -,195 -,377** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,008 ,000 ,001 ,000 ,055 ,003 

Ste se osebno vključili v 
sistem certificiranja 
poklicnih kvalifikacij? 

N 115 113 117 111 111 111 100 97 59 

Pearson Correlation -,292** -,168 -,252** 1 ,711** -,327** ,323** ,356** ,366** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,080 ,008  ,000 ,000 ,001 ,000 ,004 

Informacije o certificiranju 
poklicnih kvalifikacij so 
enostavne 

N 111 109 111 113 113 113 99 97 60 

Pearson Correlation -,361** -,207* -,331** ,711** 1 -,220* ,479** ,362** ,283* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,031 ,000 ,000  ,019 ,000 ,000 ,028 

Informacije o certificiranju 
poklicnih kvalifikacij so 
razumljive  

N 111 109 111 113 113 113 99 97 60 

Pearson Correlation ,273** ,155 ,318** -,327** -,220* 1 -,111 -,008 -,234 

Sig. (2-tailed) ,004 ,108 ,001 ,000 ,019  ,272 ,937 ,071 

Za seznanjenost s 
certificiranjem  poklicnih 
kvalifikacij bi potreboval več 
informacij  N 111 109 111 113 113 113 99 97 60 

Pearson Correlation -,285** -,255* -,518** ,323** ,479** -,111 1 ,542** ,329** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,011 ,000 ,001 ,000 ,272  ,000 ,010 

V postopkih certificiranja 
sem dobro informiran in 
voden skozi posamezne 
faze N 101 98 100 99 99 99 102 99 61 

Pearson Correlation -,102 -,012 -,195 ,356** ,362** -,008 ,542** 1 ,204 

Sig. (2-tailed) ,318 ,904 ,055 ,000 ,000 ,937 ,000  ,118 

Za pridobitev certifikata so 
me najprej napotili v 
program usposabljanja    

N 98 95 97 97 97 97 99 99 60 

Pearson Correlation -,349** -,349** -,377** ,366** ,283* -,234 ,329** ,204 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,007 ,003 ,004 ,028 ,071 ,010 ,118  

Za certifi. sem se/bom 
odločil, ker sem po rednem 
izobraž. pridobil še druga 
znanja, ki jih želim potrditi N 61 59 59 60 60 60 61 60 61 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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