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Center RS za poklicno 
izobraževanje 
Priznavanje predhodnega učenja iz izkušenj je 
proces, ki daje ljudem vseh starosti iz različnih 
socialnih okolij možnost, da se jim priznajo 
učni dosežki, ki so jih pridobili zunaj šolskega 
procesa. Premik k priznavanju znanja, ki izhaja 
iz izkušenj, izvira iz spoznanja, da se vsak v 
času svojega življenja uči v različnih poklicnih in 
zasebnih okoljih. Vrednost življenjskih izkušenj, 
vključno z družinskim življenjem, prostovoljnim 
delom, delom v različnih združenjih in v 
prostem času, je tako priznana in ozaveščena. 
Razvoj na področju poklicnega izobraževanja 
in izobraževanja sploh je v zadnjih desetletjih 
v okviru uveljavitve koncepta vseživljenjskega 
učenja postavil v ospredje prav ugotavljanje 
in potrjevanje predhodnega znanja in učenja 
ne glede na učne izobraževalne poti in načine. 
Vsi pomembnejši mednarodni dokumenti na 
področju izobraževanja pa tudi politike in 
strategije trga dela vsaj posredno vključujejo 
tudi to področje.

V Sloveniji prve začetke ugotavljanja in 
potrjevanja neformalnega učenja najdemo v 
devetdesetih letih, ko so delovne organizacije z 
delom pridobljene izkušnje in znanja priznavale, 
s tem ko so delavcem omogočale napredovanje 
glede na novo pridobljeno usposobljenost. V 
nekaterih delovnih organizacijah so takim 
delavcem celo podelili spričevalo ustrezne 
stopnje. Delavca so spremljali in opazovali pri 
delu ter tako ugotavljali njegovo usposobljenost. 
Spričevalo je bilo interne veljave.

Kasnejše strukturne spremembe trga dela, 
spremembe v strukturi kvalifikacij in naglo 
naraščajoča brezposelnost, na katere se 
formalno poklicno izobraževanje ni moglo 
ustrezno in pravočasno odzvati, so vodile v 
nove razsežnosti na področju priznavanja 
neformalno pridobljenih znanj in izkušenj. Pod 
okriljem takratnega Ministrstva za delo, družino 

in socialne zadeve je namreč začel nastajati 
projekt razvoja sistema nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, ki je dobil leta 2000 s sprejetjem 
Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 
tudi zakonsko podlago. Zakon določa 
pristojnosti, ključne nosilce ter način njihovega 
delovanja v sistemu pridobivanja poklicnih 
kvalifikacij pa tudi izvedbo ključnih postopkov 
potrjevanja, ki omogočajo odraslim ovrednotiti 
in potrditi znanja, spretnosti in kompetence, 
pridobljene z delom ali neformalnim učenjem. 

Center RS za poklicno izobraževanje je v tem 
sistemu osrednja institucija, zadolžena, da na 
nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi 
partnerji pripravlja strokovne podlage in vodi 
ustrezne postopke pri pripravi NPK, ki so 
podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja 
neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc. 
Po desetih letih delovanja sistema nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij je Center RS za poklicno 
izobraževanje pripravil 275 katalogov za 
nacionalne poklicne kvalifikacije, v postopkih 
preverjanj in potrjevanj pa je bilo na podlagi 
številnih katalogov podeljenih že prek 70.000 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma 
javnoveljavnih listin, s katerimi posamezniki 
dokazujejo svojo usposobljenost za opravljanje 
določenega poklica.

Danes, po skoraj petnajst letih izvajanja sistema 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ugotavljamo, 
da je ta sistem najbolj uveljavljen način 
vrednotenja učinkov neformalnega učenja, ki je 
okvir tudi za nadaljnje dejavnosti pri razvoju 
celovitejših konceptov priznavanja neformalnega 
in priložnostnega učenja. 

Elido Bandelj,
direktor Centra RS za poklicno izobraževanje

1. Uvodne besede 1. Uvodne besede

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti je sistemsko odgovorno 
za izvajanje Zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah, ki je bil sprejet leta 2000. Je 
prvi zakon v Republiki Sloveniji, ki omogoča 
pridobitev javne listine (certifikata) o pridobljeni 
Nacionalni poklicni kvalifikaciji za znanja, 
spretnosti in kompetence, pridobljena izven 
formalnega sistema izobraževanja. 

Zakon torej omogoča formalno ovrednotenje 
in priznanje znanj, spretnosti in kompetenc, 
ki jih je posameznik pridobil z izkušnjami ter 
neformalnim in priložnostnim učenjem.  
S pridobljeno Nacionalno poklicno kvalifikacijo 
po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 
posameznik ne pridobi formalne izobrazbe, 
saj lahko to pridobi samo v javnoveljavnih 
izobraževalnih oziroma študijskih programih, 
sprejetih v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno, 
strokovno in visokošolsko izobraževanje, 
lahko pa dokazuje, da ima znanja, spretnosti 
in kompetence za opravljanje poklica ali 
posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica 
na določeni ravni zahtevnosti. Certifikat o 
pridobljeni Nacionalni poklicni kvalifikaciji 
se lahko upošteva tudi pri pridobivanju 
javnoveljavne izobrazbe ter tako posredno 
prispeva k skrajšanju formalnega izobraževanja. 

Pomen priznavanja neformalnega učenja 
za potrebe trga dela in tudi za nadaljnje 
(formalno) izobraževanje odražajo tudi 
priporočila Sveta Evropske unije o potrjevanju 
neformalnega in priložnostnega učenja, ki 
državam članicam priporočajo, da v skladu 
z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi 
najpozneje do leta 2018 vzpostavijo ureditev 

potrjevanja neformalnega in priložnostnega 
učenja. Nacionalne poklicne kvalifikacije 
dosegajo navedena priporočila na področju 
trga dela, kar pomeni, da smo neke minimalne 
»standarde« že dosegli, vendar pa je potrebno 
pri tem izpostaviti, da proces razvoja sistema ni 
sklenjen, saj ima lahko le celovit sistem koristi za 
posameznika, delodajalce in tudi širše družbeno 
okolje. Živimo namreč v obdobju, ko smo 
izpostavljeni nenehnemu učenju in pridobivanju 
znanja. Razvit in celovit sistem priznavanja 
neformalnega znanja in učenja, kot je npr. sistem 
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prispeva 
k spodbujanju vseživljenjskega učenja; ta pa 
k večjemu osebnostnemu in profesionalnemu 
razvoju posameznika, ki vodi v večjo mobilnost 
na trgu dela. 

Pomembno vlogo na področju razvoja in 
izvajanja sistema Nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij v Republiki Sloveniji imajo socialni 
partnerji, med katerimi je potrebno izpostaviti 
zlasti zbornice, združenja delodajalcev in 
poklicna združenja ter sindikate, ki aktivno 
sodelujejo tako pri predlaganju, oblikovanju in 
sprejemanju poklicnih standardov in katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti kot 
tudi na področju izvajanja samega postopka 
priznavanja (npr. kot izvajalci). Poklicni 
standardi in katalogi standardov strokovnih 
znanj in spretnosti morajo namreč odražati 
znanja, spretnosti in kompetence, ki jih trg dela 
in tudi razvoj gospodarstva potrebujeta. Zato je 
sodelovanje socialnih partnerjev ključno; njihovo 
vlogo pa bo potrebno v bodoče še okrepiti, saj 
bodo le tako Nacionalne poklicne kvalifikacije 
dosegle namen, ki ga imajo na trgu dela. 

dr. Anja Kopač Mrak, 
ministrica za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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Ljudje imamo veliko znanja, ki 
ga pridobimo na podlagi delovnih 
izkušenj in neformalnega učenja. 
Za našo družbo je pomembno, da 
»izbrska« to skrito znanje, ki je velik 
zaklad, ga prepozna in formalizira. 
Tako omogoči posameznikom 
opravljanje dela, za katerega so v 
resnici usposobljeni, hkrati pa ustrezni 
poklicni in osebnostni razvoj. 

Sistem NPK dopušča posameznikom, 
da svoje izkušnje in neformalno 
pridobljena znanja potrdijo, da ne 
izgubljajo dragocenega časa za učenje 
tistega, kar že znajo.

NPK dokazuje  
poklicno 
usposobljenost

2. NPK in prednosti za njihove imetnike

Pri pridobivanju NPK se lahko 
ovrednotijo in upoštevajo spretnosti 
ter znanja, ki jih je posameznik 
že pridobil med opravljanjem 
poklica, s prostovoljnim delom, 
prostočasnimi dejavnostmi, z 
udeležbo v neformalnih programih 
izobraževanja, s samoučenjem ipd. 

NPK lahko pridobijo odrasli, ki:

•	 so	v	življenju	pridobili	različne	
poklicne kompetence, ki niso 
priznane in ovrednotene;

•	 so	dopolnili	18	let,	ali	izjemoma	
mlajši, ki jim je potekel status 
vajenca ali dijaka in imajo ustrezne 
delovne izkušnje; 

•	 želijo	napredovati	na	poklicni	poti,	
ne da bi za to morali pridobiti tudi 
višjo raven poklicne izobrazbe, 
oziroma končati formalni 
izobraževalni program.

NPK prepozna  
znanje in
sposobnosti
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NPK  
odpira 
vrata

Kandidat z NPK ima več možnosti, 
da napreduje v poklicu ali najde 
zaposlitev. Prednosti so:  

•	 omogočeno	je	relativno	hitro	
pridobivanje javnoveljavnih listin 
za opravljanje poklica;

•	 zaradi	možnosti	upoštevanja	in	
priznavanja delovnih izkušenj in 
neformalnega učenja je omogočen 
osebni razvoj s poklicno kariero;

•	 posameznik	laže	prehaja	iz	ene	
dejavnosti ali enega podjetja v 
drugega, saj je NPK javnoveljavna 
listina;

•	 posameznik	je	na	trgu	dela	
konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot 
v državah EU;

•		posameznik	lahko	napreduje	v	
poklicni karieri tudi na isti stopnji 
izobrazbe, saj lahko pridobi 
javnoveljavno listino za opravljanje 
določenega poklica na višji ravni 
zahtevnosti del;

•	 posameznik	pridobi	osnovo	za	
morebitno nagrajevanje s strani 
podjetja;

•	 omogočeni	sta	večja	socialna	
vključenost in motivacija za 
nadaljnje izobraževanje.

Tudi podjetjem uporaba NPK 
prinaša številne prednosti, saj ponuja 
relativno hitro pridobivanje javnih 
listin za poklicno kvalifikacijo, kar 
omogoča podjetjem fleksibilnost 
pri internem kadrovanju že 
zaposlenih, možnost specializacij 
in prekvalifikacij, omogoča pa tudi 
možnost premagovanja kadrovskih 
omejitev (pomanjkanja javnih listin) 
pri iskanju novih sodelavcev.

2. NPK in prednosti za njihove imetnike 2. NPK in prednosti za njihove imetnike

Primerjava med   
NPK in formalno
izobrazbo

•		Z	NPK	posamezniki	izkazujejo	
poklicno usposobljenost za določen 
poklic na določeni ravni zahtevnosti 
del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.

•	 Pri	nekaterih	NPK	je	določena	
stopnja ali smer izobrazbe že 
predpogoj za pridobitev NPK. 

•	V	nekaterih	primerih	lahko	
posameznik pridobi tudi NPK 
na višji ravni zahtevnosti del od 
posameznikove dosežene stopnje 
izobrazbe.  
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Telekom Slovenije, d. d. 
Menimo, da v formalnih izobraževalnih 
ustanovah pridobljeno znanje ni zadostno za 
uspešno opravljanje dela, zato smo se poleg 
»tailor made« delavnic odločili, da nekaterim 
zaposlenim nudimo tudi usposabljanje za 
NPK teletržnik, s katerim pridobijo še uradni 
certifikat oz. dokazilo. 

Na NPK gledamo z dveh vidikov: 

• Za zaposlenega kot priložnost, ki jo je dobil 
posameznik, da pridobi javnoformalno 
dokazilo o pridobljenih kvalifikacijah (ki 
ga bo lahko uporabil tudi v bodoče na trgu 
delovne sile) ter kot načrtni razvoj lastnega 
znanja in kompetenc. 

• Z vidika podjetja pa menimo, da je 
pridobitev NPK potrditev, da ima zaposleni 
ustrezne kompetence za delo v Klicnem 
centru ter da svoje delo lahko kakovostneje 
in bolj strokovno opravlja. Zaposleni je 
s pridobljenim NPK za podjetje dodana 
vrednost na tržišču, saj tako omogoča višji 
nivo svojih storitev.

Lea Šmigoc, 
Služba za kadre 
Telekom Slovenije, d. d.

Mestni muzej Idrija  
Varovanje kulturne dediščine se ne sme dogajati 
samo v muzejih in pod okriljem etnoloških 
ali etnografskih prireditev, ampak je lahko in 
mora biti del vsakdanjika sodobnega življenja. 
Prav zato je živa dediščina tako pomembna 
in dragocena, saj se ohranja v okolju in ima 
svojo vlogo. Zato je tudi mesto posameznih 
rokodelstev in obrti pri ohranjanju kulturne 
dediščine tako v ospredju. Za njeno ohranjanje 
so nujno potrebni nosilci znanj. Védenja, ki so 
jih na različne načine pridobili od preteklih 
rodov, le oni lahko ustrezno prenašajo naprej. 
Žal so med nami le še redki poznavalci 
tradicionalnih tehnologij in delovnih postopkov, 
s tem pa tudi zadnji nosilci posameznih panog 
domače obrti. Ustreznega izobraževanja pa 
ni. Stari šolski programi so zamrli, sistem 
šolanja, ki se je končal v osrednji državni šoli za 
rokodelske dejavnosti, je že zdavnaj ukinjen in 
nadomestnega ni.

NPK omogoča, da mladi pridobijo znanje, ki ga 
sicer v drugih izobraževalnih programih ni moč 
pridobiti. Za mlade NPK pomeni spoznavanje 
korenin lastnega naroda ali prvi korak na 
poti k poklicu, za skupnost pa zagotovilo za 
ohranitev specifičnih znanj v domačem kraju in 
posamezni regiji. 

Ivana Leskovec, univ. dipl. etnologinja, 
direktorica  
Mestni muzej Idrija

HIT, d. d., Nova Gorica 
V podjetju smo se že leta zavedali, da so naši 
poklici v igralništvu zelo specifični. Zaposleni 
so na svojih področjih pridobivali vedno več 
znanj in spretnosti. Znotraj igralništva so 
postajali visoko strokovno usposobljeni, česar 
pa brez ustreznih dokazil niso mogli izkazovati. 
Vse bolj se je pojavljalo vprašanje, kako ob 
odhodu iz podjetja, napredovanjih, prijavah na 
razpisana prosta delovna mesta ipd. dokazovati 
novo pridobljena znanja. Prednost sistema 
NPK vidimo ravno v možnosti potrjevanja 
neformalno pridobljenih poklicnih znanj. 

Kandidati lahko na primer pri prijavi na 
razpisano prosto delovno mesto svoja znanja 
tudi dokazujejo z NPK-certifikatom, delodajalci 
pa dobimo dokazilo o usposobljenosti, kar nam 
olajša zaposlovanje. Nekaj bivših sodelavcev 
se je preizkusilo z iskanjem zaposlitve tudi v 
tujini. Svoja neformalno pridobljena znanja so 
dokazovali z NPK-certifikatom in na osnovi 
tega tudi pridobili zaposlitev.

Lilijana Vrban Onišak,  
Kadrovska služba 
HIT, d. d., Nova Gorica

Zavod za oskrbo na 
domu Ljubljana 
NPK sta možnost in priložnost za posameznika, 
da pridobi javnoveljavno listino o poklicni 
usposobljenosti na podlagi izkušenj, znanja 
in kompetenc, ki jih določa poklicni standard 
in jih ni moč pridobiti v sistemu rednega 
formalnega izobraževanja. Že zaposlenim z 
neustrezno oziroma pomanjkljivo izobrazbo 
omogoča pridobitev ustrezne usposobljenosti 
za ohranitev delovnega mesta. Nezaposlenim 
omogoča do- in prekvalifikacijo ter tako 
poveča njihovo možnost za zaposlitev, saj gre 
za poklicno kvalifikacijo, kjer so še odprte 
možnosti zaposlovanja. 

Širše je sistem NPK na področju socialne 
oskrbe na domu omogočil profesionalizacijo 
poklica in dvig kvalitete izvajanja storitev. Na 
trgu delovne sile omogoča hitrejše in cenejše 
oblikovanje ustreznih kadrov ter tako relativno 
hiter odziv na potrebe trga dela. Sistem NPK 
uresničuje sodobne koncepte vseživljenjskega 
učenja in odpira možnosti zaposlovanja 
delavcem iz težje zaposljivih skupin.

Laura Perko,  
vodja organizacijske enote 
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
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Salon dobrega počutja 
Lučka 
Ponudniki in izvajalci storitev welnessa 
moramo najprej sami stremeti k pridobivanju 
strokovnega znanja in izkušenj. In prav v tem 
naj bi bilo osnovno poslanstvo NPK. Ker na tem 
področju v Sloveniji (še) nimamo formalnega 
izobraževanja, je odgovornost izvajalcev NPK 
še toliko večja. Za delodajalca je strokovno 
podkovan in dobro usposobljen kader izjemno 
pomemben. Zato delodajalci v NPK vsekakor 
vidimo več prednosti:  

•  enostavnejšo selekcijo pri izbiri kadra, 

•  delavci s pridobljenim certifikatom NPK 
imajo zahtevane kompetence, izkušnje in 
znanje za konkretno delovno mesto,

•   pridobljeni NPK zagotavlja večjo kakovost in 
strokovnost posameznikovega dela, 

•   delodajalec, ki ima zaposlene delavce 
s pridobljenim certifikatom NPK, ima 
konkurečno prednost na tržišču, saj bo s tem 
zagotavljal visoko kakovost svojih storitev,

•  dejstvo, da storitev opravljajo delavci s 
pridobljenim certifikatom NPK, naj bi 
uporabniku welness storitev zagotavlja 
kakovostno in varno opravljeno storitev.

Jelka Lenič, 
samostojni podjetnik 
Salon dobrega počutja Lučka

ENRAS, d. o. o, 
računovodski servis  
Računovodski servisi imajo v svojem kolektivu 
običajno sodelavce, ki imajo za sabo nekaj 
kilometrine. Predhodne izkušnje res štejejo. 
Postopek pridobivanja NPK je v nečem 
le drugačen. Vsebuje sestavljanje zbirne 
mape (potrdila o izobraževanjih, dokazila 
o udeležbi na seminarjih, ostala priporočila 
in priznanja …), kar le dodatno potrjuje, 
da so posameznikove predhodne izkušnje in 
pridobljena znanja zelo pomembna. 

Prednost usposabljanja za NPK računovodja 
vidim v tem, da s celovitostjo znanj poglobi 
in nadgradi formalno izobrazbo. Dokazuje 
delovno in strokovno usposobljenost, potrebno 
za celovito in samostojno opravljanje poklica. 
Kakovost opravljenih storitev se tako le 
povišuje. Tudi v samem poklicu z nazivom NPK 
računovodja lahko postaneš bolj prepoznaven. 
Prepoznavnost v računovodstvu pa je v 
današnjem tempu življenja zelo pomembna. 

Jana Gospeti,  
direktorica 
Računovodski servis ENRAS, d. o. o.

EMO – Orodjarna 
Podjetja so bila pred velikim izzivom. Za 
uresničitev strategij prodora na zunanje 
trge in zadovoljitev zahtevnih kupcev je 
bilo potrebno reorganizirati vse resurse. Da 
bi dosegli konkurenčno sposobnost, tržno 
zanimivost in poslovno uspešnost, smo morali 
močno investirati v nove tehnologije, opremo, 
računalniške programe, informacijsko-
komunikacijsko opremo ter dvig strokovne 
usposobljenosti zaposlenih.

Zaradi zgoraj navedenega je moralo podjetje 
v svojih letnih strateških planih in ciljih 
načrtovati tudi nove kompetence. Pridobivanje 
NPK za opravljanje poklicnih potreb 
gospodarstva ima več prednosti. Podjetja 
lahko hitro dousposobijo kader in uskladijo 
potrebe po novih spoznanjih in kompetencah. 
Zaposleni pa pridobijo javno listino, s katero 
pridobijo konkurenčno sposobnost zaposlitve in 
dodatni argument za stimulativni del osebnega 
dohodka. Istočasno postanejo prilagodljiva 
delovna pomoč.

mag. Stanko Stepišnik,  
nekdanji direktor  
EMO – Orodjarna

Center domače  
in umetnostne obrti, 
zavod Marianum Veržej 
Večina rokodelcev se veščin priuči od staršev, 
sorodnikov, bližnjih, s čimer pa ne pridobi 
veljavne listine, da rokodelsko obrt resnično 
obvlada. NPK, ki ga posameznik lahko pridobi 
na podlagi certificiranja, ima velik pomen za 
posameznika in potencialnega delodajalca. Z 
NPK rokodelci lahko pridobijo formalni poklic, 
kar prispeva k zaposlitvi in ohranjanju kulturne 
dediščine. Zavedamo se, da so prav poklici s 
področja ohranjanja kulturne dediščine lahko 
izziv in način življenja ter se lahko povsem 
enakovredno merijo z vsemi drugimi poklici.

Janez Krnc, 
vodja Centra DUO 
Zavod Marianum Veržej

GIPS, Gradbeništvo 
Manjša podjetja si prizadevamo za pridobitev 
delovne sile, ki bi bila že usposobljena in nam 
je ne bi bilo treba pred zaposlitvijo dodatno 
preskušati. Delodajalci bi se morali zavzemati, 
da bi bil sistem pridobivanja certifikatov NPK 
primerno ovrednoten.

Zdenka Kračun,  
samostojni podjetnik 
GIPS
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GGP, gozdno 
gospodarstvo Postojna  
Ob uvedbi sistema NPK v Sloveniji naše 
podjetje za delo v gozdarstvu ni zaposlovalo 
neustreznih kvalificiranih delavcev. Smo 
pa v tem sistemu prepoznali priložnost, da 
s primernim pristopom med potencialnimi 
kandidati za zaposlitev dobimo nove, ustrezno 
usposobljene delavce za varno in učinkovito 
delo v gozdu.

Prednost sistema NPK za naše podjetje je tudi 
v tem, da lahko, če se pokažeta potreba in 
interes, posamezne delavce dokvalificiramo, 
oziroma s pridobitvijo ustrezne kvalifikacije 
prerazporedimo na drugo delovno mesto. Tako 
lahko izkoristimo zmogljivosti tistih zaposlenih, 
ki imajo znanja in spretnosti za opravljanje več 
različnih del in opravil.

Razgovori z zaposlenimi, ki so pridobili NPK, 
potrjujejo umestnost uvedbe tega sistema. Vsi, 
ki smo jih zaposlili in jim omogočili pridobitev 
NPK, so namreč želeli delati v gozdu, vendar 
kljub znanju in spretnostim zaradi zakonskih 
določil tega niso smeli. Prednost vidijo tudi v 
tem, da lahko pridobijo več poklicev za različna 
delovna mesta. Tako pridobljena univerzalnost 
je tudi prednost pri ohranjanju zaposlitve ali 
iskanju nove. 

Evgen Požar, 
Tehnični sektor za analizo delovnih procesov 
GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d. o. o.

Letrika, d. d. 
Zahteve po konkurenčnosti na tujih trgih 
in razmere na trgu delovne sile v domačem 
okolju so pripeljale do vpeljave sistema 
NPK v industriji. Posodabljanje proizvodnje 
z novo tehnologijo je zahtevalo vse več 
strokovno usposobljenih ljudi. Na podlagi 
analiz izobrazbene strukture zaposlenih smo 
ugotovili, da obstaja izobrazbeni primanjkljaj 
poklicev III. in IV. stopnje strojne smeri, in 
sicer v proizvodnji in na delovnih mestih, ki 
so s proizvodnjo povezana. Neskladnost med 
dejansko in zahtevano izobrazbo je vključevala 
skoraj četrtino vseh zaposlenih. Še bolj se je ta 
razkorak pokazal, ko se je povečala prodaja 
in je s tem začelo primanjkovati strokovne 
delovne sile s področja strojništva. Ti razlogi so 
pripeljali do preoblikovanja internih predpisov 
in vpeljave NPK.

Prednosti NPK s stališča našega podjetja so 
pridobitev poklica za tiste, ki ga nimajo, in hitra 
prekvalifikacija tistih, ki že imajo poklic, saj si 
z NPK pridobijo potrebna znanja. Posamezniki 
pa pridobijo tudi možnost napredovanja na 
delovnem mestu, ker smo NPK umestili v 
sistemizacijo delovnih mest.

Edvard Gal, 
Področje za kadrovanje in razvoj ljudi 
Letrika, d. d.

KRKA, d. d. 
V Krki smo dolgo iskali najustreznejšo obliko 
preverjanja in potrjevanja znanja za sodelavce, 
ki so si veliko neformalnega znanja, spretnosti 
in izkušenj pridobili na delovnem mestu. 
Možnost za vpeljavo novosti je prinesel Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2000). Po 
sprejetju zakona se nam je v praksi odprla nova 
sistemska pot preverjanja in potrjevanja znanj, 
spretnosti, veščin in kompetenc, ki jih zaposleni 
sodelavec potrebuje za opravljanje določene 
vrste del na konkretnem delovnem mestu. 
Prednosti sistema NPK za Krko in posameznika:  

•  najnovejša znanja, spretnosti in veščine, 
pridobljene na delovnem mestu, 

•  prenos znanj s predavatelji iz neposredne 
prakse in pomoč mentorjev na delovnih 
mestih kandidatov,

•	 		lažje	povezovanje	znanja	med	teorijo	in	
prakso ter večja fleksibilnost, 

•   pridobitev znanj za točno določeno delo, 

•  hitro prilagajanje sodelavcev na spremembe 
v delovnem procesu,

•  krajši čas usposabljanja,

•	 manjši	stroški,

•   za sodelavce preko agencij možnost 
zaposlitve za nedoločen čas,

•	 napredovanje	na	delovnem	mestu	v	višji	
plačilni razred.

Poudarili bi, da vsa leta nismo nikoli odpuščali 
sodelavcev, ampak smo njihovo zaposljivost 
in mobilnost povečali z dopolnjevanjem 

znanja iz farmacevtike, s prekvalifikacijo 
in dokvalifikacijo za delo. V novi sistem 
vključujemo tudi zaposlene preko agencij, ki 
so s tem pridobili možnost prehoda v redno 
zaposlitev v Krko, kar predstavlja tudi prispevek 
k večji zunanji in notranji mobilnosti delavcev.

Petra Novak Tekavčič, 
Izobraževanje in razvoj kadrov 
KRKA, d. d.

Cankarjev dom 
Vrednost sistema NPK je tudi v tem, da lahko 
dokaj hitro odgovorimo na tehnološki razvoj 
v svetu in kreiramo popolnoma nove poklice. 
To velja posebej za tista strokovna področja, ki 
so vezana na tehnološki razvoj v svetu, zlasti 
na področju razvoja digitalnih tehnologij 
(multimedija, kino …). Tako danes lahko 
bistveno hitreje odgovorimo tudi na dogajanja 
na mednarodnem trgu. Poleg možnosti 
sprotnega prilagajanja zahtevam tržišča glede 
kadrov pa lahko uspešno rešujemo tudi problem 
motivacije zaposlenih v poklicih tehnične 
izvedbe programa v kulturi, predvsem zaradi 
razlike med tistimi, ki izpolnjujejo formalne 
pogoje izobrazbe in tistimi, ki so do izredno 
visoke strokovne usposobljenosti prišli le z 
delovnimi izkušnjami.

Saša Kranjc, 
nekdanji tehnični direktor  
Cankarjev dom
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Podeželsko razvojno 
jedro – Pomelaj, zadruga 
za razvoj podeželja 
V okviru rokodelskih dejavnosti so velike 
priložnosti za podeželsko prebivalstvo, da 
svoja znanja na tem področju potrdi, overi 
in pridobi NPK-certifikat. Tako se povečajo 
priložnosti za zaposlovanje in tudi pridobivanje 
dodatnega dohodka na podeželju. Posredno 
pa se s tem tudi ohranja naravna in kulturna 
dediščina. Z dvigom pomena, veljavnosti in 
teže NPK lahko pričakujemo tudi večji pomen 
rokodelskih dejavnosti in navsezadnje tudi 
ohranjanje dediščine, ki je lahko tudi ena 
od alternativnih zaposlitvenih priložnosti 
predvsem na podeželju. V Pomurju, ki je 
trenutno v nezavidljivem položaju na področju 
kmetijstva, glede na možnosti zaposlovanja 
in siceršnjo gospodarsko situacijo, je lahko 
rokodelstvo ena od velikih priložnosti, saj 
lahko vpliva na več segmentov, kot so turizem, 
kmetijstvo, obrtništvo na podeželju, seveda ob 
podpori razvojnih in gospodarskih institucij 
ter lokalnih skupnosti. Vsi ti dejavniki skupaj 
pa lahko pripomorejo k večjemu zanimanju 
za tradicionalne dejavnosti na podeželju, s 
pravim pristopom pa tudi k večjemu zanimanju 
prebivalstva za pridobivanje NPK.

Dragica Horvat,  
direktorica 
Zadruga za razvoj podeželja – Pomelaj

Radiotelevizija Slovenija 
Pridobitev verificirane listine na VI. stopnji 
zahtevnosti v sorazmerno kratkem času in z 
majhnim materialnim vložkom (sodelavci RTV 
Slovenija so prispevali le polovico zakonsko 
opredeljene višine kotizacije) je nedvomno 
eden od pomembnejših prispevkov NPK. Še 
pomembnejši pa je psihološki učinek, saj listina 
imetnikom daje večjo samozavest, večjo delovno 
in socialno varnost, da o večji kadrovski 
mobilnosti delojemalcev ne govorimo. Ko bo 
končan tudi proces kreditnega ovrednotenja 
katalogov, pa bo za mnoge veliko lažji tudi 
prehod v redne izobraževalne procese.

Delodajalcem pa je NPK v sorazmerno kratkem 
času in ob zelo majhnem materialnem vložku 
bistveno zvišal strokovno in kompetenčno 
strukturo zaposlenih. Omogočanje pridobitve 
verificirane listine je predvsem starejša 
populacija sodelavcev sprejela izrazito 
pozitivno. Zato NPK lahko štejemo med 
elemente vseživljenjskega učenja oziroma 
»age menagementa«. Pa pri vsem tem ne gre 
samo za ureditev njihovega delovnega statusa, 
pomembnejša je zagotovitev razmer, ki bodo 
omogočale večjo motiviranost in notranjo 
kadrovsko mobilnost in ne nazadnje tudi 
zaposlovanje novih sodelavcev.

Marjan Kralj, 
Izobraževalno središče  
RTV Slovenija

Slovenska vojska  
V naborniški vojski smo opravljanje različnih 
dolžnosti in nalog zadovoljivo okvalificirali in 
poimenovali z vojaško-evidenčnimi dolžnostmi. 
Za poklicno opravljanje teh del in dolžnosti pa 
potrebujemo tako v organizaciji kot z vidika 
posameznika nekaj več. To smo v Slovenski 
vojski zagotovili šele z NPK. Priprava številnih 
NPK s področja vojaščin je potekala kot 
podprojekt v okviru profesionalizacije Slovenske 
vojske. Bistven del k tej odločitvi je narekovalo 
tudi preoblikovanje Slovenske vojske in njeno 
vključevanje v mednarodne integracije, kjer 
se je pokazala potreba po večji normativni 
ureditvi poklicnega opravljanja dela. 

Področje NPK je bilo potrebno tudi urediti, 
da bi s tem zaposlenim omogočili družbeno 
veljavnost poklicnih dolžnosti v Slovenski vojski 
in mednarodno primerljivost. 

Pripadniki Slovenske vojske se tudi stalno 
izobražujejo in usposabljajo za različna dela 
in naloge ter s tem pridobivajo dodatna nova 
znanja in usposobljenost. NPK nam s tem 
omogočajo certificiranje vseh pridobljenih znanj 
in njihovo primerljivost s poklici v civilni sferi. 

Jože Majcenovič, 
polkovnik v pokoju

Zasebno varovanje  
Za NPK smo se na Ministrstvu za notranje 
zadeve odločili, ker v Republiki Sloveniji področje 
zasebnega varovanja ni bilo urejeno s formalnim 
področjem izobraževanja za pridobitev potrebnih 
poklicnih kompetenc. Zaradi eksternosti 
postopkov preverjanja in potrjevanja NPK v 
sistemu NPK smo kmalu ugotovili, da je hkrati 
dosežena tudi večja kvaliteta pri pridobivanju 
kvalifikacij s področja zasebnega varovanja.

Celotni sistem ugotavljanja in potrjevanja znanja 
za varnostno osebje je usklajen z Zakonom o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja 
postopek, telesa in organizacije, pristojne za 
ugotavljanje in potrjevanje znanja. Namen 
te rešitve je bil tudi uvesti ustrezne programe 
strokovnih priprav na preverjanje in potrjevanje 
posameznih NPK, oziroma obvezno strokovno 
usposabljanje ter preverjanje znanja za 
ugotovitev strokovne usposobljenosti kandidatov 
za poklic varnostnega osebja. Zaradi posebnosti 
in občutljivosti poklicev s tega delovnega področja 
je zelo pomembno in prav tako zakonsko 
regulirano tudi obvezno dodatno oziroma 
obdobno preverjanje strokovne usposobljenosti.

Ne glede na obveznost usposabljanja in 
izpopolnjevanja pred pridobitvijo NPK s 
področja varovanja pa obstoječi sistem še vedno 
omogoča priznavanje in potrjevanje neformalno 
pridobljenih strokovnih znanj in spretnosti, navad, 
ravnanj za opravljanje delovnih nalog v različnih 
okoliščinah dejavnosti zasebnega varovanja. 

Simon Savski, vodja Sektorja za zasebno varstvo in 
občinsko redarstvo  
Ministrstvo za notranje zadeve
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Sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij  
in ključni izzivi  
politike trga dela 

Trg dela označujejo hitre spremembe, ki 
so tesno povezane s sodobnimi razvojnimi 
smernicami, od tehnoloških in globalizacijskih 
do demografskih in podnebnih. Spreminja 
se panožna struktura dejavnosti, vsebina del 
znotraj organizacije ali podjetja, spreminjajo se 
poklici in oblike zaposlitev. Zaradi stopnjevanja 
konkurenčnosti mnoga delovna mesta 
izgubljamo, a hkrati nastajajo nova. Trg dela 
je vse bolj dinamičen in vse manj predvidljiv 
družbeni prostor. Zato je osrednje vprašanje 
vseh, ki smo s trgom dela povezani, kako 
spremembe obvladovati in se nanje pripravljati, 
da nas ne prehitijo in ne presenetijo. 

Ustrezni odgovori in odzivi na to vprašanje so že 
postali pogoj za dostojno preživetje posameznika 
ter gospodarski in socialni razvoj družbe. Na 
preizkušnji so ukrepi državnih politik, zlasti 
na področjih zaposlovanja, izobraževanja 
in usposabljanja. Ciljem in usmeritvam, 
ki se kot najboljše prakse vse od leta 1997 
sistematično povzemajo v smernicah evropske 
strategije zaposlovanja, sledimo tudi pri nas. 
To so usmeritve, ki poudarjajo zaposlitveno 
mobilnost in učinkovito posredovanje zaposlitev, 
ohranjanje in povečevanje zaposljivosti, 
vseživljenjsko učenje, aktivno staranje, varno 
prožnost in socialno vključenost čim večjega 
dela prebivalstva. S katerimi ukrepi in programi 

ter s kakšnimi operativnimi pristopi te strateške 
usmeritve prevajati v prakso, pa sestavlja – 
bolj kot kadar koli poprej – sklop vprašanj, ki 
pojasnjuje razlike v uspešnosti obvladovanja 
sprememb na trgu dela med državami. Pred 
skoraj desetletjem uvedeni sistem pridobivanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij je nedvomno 
ena od sistemskih rešitev, ki je v Sloveniji 
ustrezen odgovor navedenim razvojnim izzivom.

S sistemom nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
smo namreč nepreklicno sprejeli dejstvo, da 
posameznik svoja znanja poglablja in širi v 
vseh delovnih okoljih in pravilom tudi zunaj 
njih skozi celotno delovno aktivno življenje, 
da so ta znanja še kako relevantna za trg dela 
ter da delodajalci ustreznost delavcev vse bolj 
presojajo glede na specifična znanja, veščine in 
kompetence, ki si jih pridobivamo implicitno –  
z izkušnjami v konkretnih delovnih in socialnih 
okoljih. Vrednotenje in priznavanje teh znanj v 
certifikatnem sistemu ima vsaj tri pomembne 
učinke: skrit potencial znanja se na trgu 
dela spreminja v transparentnega, vidnega; 
posamezniku je olajšana poklicna, zaposlitvena 
in socialna mobilnost; delodajalcu pa se 
skrajšuje čas in znižujejo stroški rekrutiranja 
pravih ljudi na prava delovna mesta. 

Na ta način tudi v zavodu za zaposlovanje 
učinkoviteje izvajamo posredovanje zaposlitev 
in odpravljamo kratkoročna neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem. V postopke 
posredovanja zaposlitev so NPK vgrajeni kot 
pomembno merilo povezovanja med iskalci 
zaposlitve, brezposelnimi osebami in prostimi 
delovnimi mesti. Postopki priznavanja 

NPK, vključno s programi usposabljanja 
za manjkajoča znanja, pa so sestavni del 
aktivne politike zaposlovanja. S tem številnim 
brezposelnim pomagamo načrtovati nove 
zaposlitvene cilje in poiskati nove delodajalce. 
Dodana vrednost vključenosti NPK v 
programe zaposlovanja je tudi v tem, da lahko 
iz vrst brezposelnih uspešneje pokrivamo 
deficitarna poklicna področja, za katera je 
priliv diplomantov iz rednega izobraževanja 
že dolgo premajhen ali pa je že povsem 
usahnil. Povečevanje števila brezposelnih, 
ki se vključujejo v postopke za pridobitev 
NPK, dokazuje, da certifikatni sistem postaja 
pomembna sistemska ureditev, s pomočjo 
katere se zavod za zaposlovanje hitreje in 
pravočasno odziva na potrebe trga dela.

Ob že doseženem pa ne gre spregledati potrebe 
po bistveno večjem izkoriščanju certifikatnega 
sistema v prihodnje. Nujne in dobrodošle 
bi bile sistemske spodbude, ki bi jasno 
povezale certifikatni sistem z ohranjanjem 
in povečevanjem zaposljivosti že zaposlenih 
ter spodbude, ki bi v certifikatni sistem 
množično usmerile delavce na ekonomsko ali 
tehnološko ogroženih delovnih mestih. Pogoj 
za izvajanje tovrstnih, proaktivno naravnanih 
ukrepov pa je vsakomur dostopno karierno 
informiranje in svetovanje. Zaposlenim, 
iskalcem zaposlitve in brezposelnim morajo biti 
na voljo samopostrežna orodja in profesionalna 
pomoč pri prepoznavanju individualnih znanj 
in kompetenc ter pri sprejemanju kariernih 
odločitev. Brez krepitve tovrstne infrastrukture, 
ki bo uporabljala posodobljene svetovalne 
metode in pripomočke, se ekonomski in socialni 

potencial NPK ne bo mogel udejanjiti. Zato nas 
na tem področju čaka še veliko dela. 

Sonja Pirher,
Zavod RS za zaposlovanje
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Združenje svobodnih 
sindikatov Slovenije 

Dosedanja vloga sindikatov v sistemu 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je omejila 
na sodelovanje pri obravnavi zakonov in 
drugih sistemskih rešitev, na sodelovanje v 
odborih za poklicne standarde in spodbujanje 
vseživljenjskega učenja, zlasti pri pridobivanju 
kvalifikacij za potrebe dela. Prav poklicni 
standardi kot naročilo oziroma izhodišče 
za pripravo izobraževalnih programov in 
katalogov standardov poklicnih znanj in 
spretnosti so pomemben element, pri katerem 
lahko socialni partnerji, tudi sindikati, vplivajo 
na določanje ravni zahtevnosti izobrazbe, 
širino poklicne kvalifikacije, povezovanje 
kvalifikacij v poklic in njegovo poimenovanje 
ter mednarodno relevantnost in primerljivost.

Poklicni standardi so tudi podlaga za sistem 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, s katerim 
odrasli posamezniki lahko pridobijo javno 
veljavno dokazilo o poklicni, strokovni 
oziroma delovni kvalifikaciji. Sindikati kot 
predstavniki interesov delavcev v sistem 
preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij 
niso neposredno vključeni, čeprav v svojih 
stališčih in dejavnostih podpirajo stalno 
strokovno izpopolnjevanje in nadaljnje 
usposabljanje zaposlenih ter s tem njihovo večjo 
konkurenčnost na delovnem mestu in trgu dela. 

Po sprejemu Zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah leta 2000 se je formalno uveljavil 
sistem NPK, vendar je bila velika večina 

pridobljenih certifikatov namenjena reguliranim 
poklicem oziroma kvalifikacijam. Posamezniki 
so se odločali za pridobitev certifikata zato, ker 
so to od njih zahtevali predpisi in da so lahko 
pridobili ali ohranili delo. Nacionalna poklicna 
kvalifikacija, ki jo naročamo s poklicnim 
standardom, pa za posameznika ni vedno 
pomenila napredovanja v službi ali na delovnem 
mestu. Delodajalci in sindikati v večini primerov 
v kolektivnih pogodbah NPK niso vrednotili kot 
podlage za višjo plačo. Plačni sistem, ne samo 
v javnem, temveč tudi realnem sektorju, tako 
v večji meri še vedno temelji le na pridobljenih 
stopnjah splošne ali strokovne izobrazbe, zato 
se marsikomu zastavlja vprašanje smiselnosti 
potrjevanja poklicnih znanj in pridobitve NPK, 
zlasti če je to povezano s stroški.

Na drugi strani se je ob nastopu gospodarske 
krize in valu odpuščanj močno povečalo število 
usposabljanj na delovnem mestu, ki jih izvajajo 
delodajalci ali drugi izvajalci. Vsekakor 
sindikati, razen na načelni politični ravni, na 
tovrstna usposabljanja nimajo nobenega vpliva 
oziroma vsaj možnosti ocenjevanja rezultatov 
tovrstnih usposabljanj, ki so zagotovo potrebna. 
Zastavlja pa se vprašanje, ali ne bi kazalo 
v določeni meri poleg potreb delodajalcev 
upoštevati tudi želje delavcev in te pospešeno 
usmerjati v pridobitev transparentnih NPK, 
s katerimi bi se laže odzivali na zahteve 
tehnoloških sprememb in zahtev trga dela tako 
doma kot v EU.

Pri oblikovanju poklicnih standardov, ki so 
podlaga za certificiranje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij se sindikati prav gotovo najpogosteje 

srečujejo s problemom, kako določiti, katere 
so poklicne kvalifikacije, ki so in bodo iskane 
na trgu dela. Kljub metodologiji strokovnih 
institucij je v določenih sektorjih težko ugotoviti 
dejansko potrebo po strokovnih znanjih, ki 
bodo dolgoročno prispevala h gospodarski rasti. 
Sistem poklicnega izobraževanja sicer gradi na 
ključnih kvalifikacijah kot temelju za poklicno 
izobrazbo, vendar zlasti delodajalci terjajo 
strokovno kompetenco absolventov poklicnega 
izobraževanja. Za primerljivost strokovnih 
kompetenc, določanje ravni zahtevnosti, 
opis ključnih del, znanj in spretnosti ter 
ugotavljanje usmeritev potrebnih znanj na trgu 
dela je bila smiselna  priprava nacionalnega 
ogrodja kvalifikacij, v katerega so umeščene 
tudi nacionalne poklicne kvalifikacije. Pri 
pripravi nacionalnega ogrodja kvalifikacij smo 
sodelovali tudi predstavniki sindikatov.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
ne sme in ne more nadomestiti obveznega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja za 
mladino. Potreben pa je kot komplementarni 
sistem za vseživljenjsko pridobivanje novih 
znanj in kompetenc za zaposlene in vse, ki 
so izpadli iz izobraževanja ter si želijo kot 
odrasli pridobiti kvalifikacije na kateri koli 
ravni izobraževanja. Nacionalna poklicna 
kvalifikacija zato ne sme biti omejena samo na 
področja, za katera ni izobraževanja, temveč 
mora omogočati stalno nadgradnjo znanj in 
kompetenc in biti podlaga za napredovanje v 
poklicu ali na delovnem mestu.

Sindikati soglašajo, da morajo vse poklicne 
kvalifikacije, ki jih zahteva neko delo, najti 

svoje vrednotenje v plačnem sistemu, tako 
v realnem kot javnem sektorju. Dosežena 
formalna izobrazba je lahko pogoj za zasedbo 
delovnega mesta, dosežene javnoveljavne 
kvalifikacije pa se morajo kazati v višini plače 
posameznika, kar bo delavce motiviralo za 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 
Poklicno izobraževanje in nacionalne poklicne 
kvalifikacije naj se upoštevajo pri prehodu na 
višje stopnje izobraževanja.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je 
v prihodnje treba dograjevati tako, da bo 
mogoče priznati oziroma potrditi vse formalno, 
neformalno in priložnostno pridobljene splošne 
in poklicne kompetence. Sistem potrjevanja 
kvalifikacij mora biti čim bolj enostaven in 
transparenten. 

Sprejetje Slovenskega ogrodja kvalifikacij 
(SOK), ki služi kot instrument za razvrščanje 
kvalifikacij glede na dogovorjena merila za 
dosežene ravni učnih izidov, je zelo pomembno. 
Šele uveljavitev Slovenskega ogrodja kvalifikacij 
bo omogočila preglednost, boljši dostop, 
napredovanje in kakovost kvalifikacije glede 
na zahteve trga dela in zahteve civilne družbe 
ter zagotovila primerljivost s kvalifikacijami v 
državah EU. 

Vladimir Tkalec,
generalni sekretar KSJS
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Stalne spremembe v sistemu 
zaposlovanja in dela zahtevajo od 
ljudi usposobljenost za delo na čim 
več različnih področjih. To omogoča 
fleksibilno razporejanje na različna 
dela v podjetjih ter olajšuje prehode 
med podjetji. Hkrati se v kontekstu 
vseživljenjskega učenja vse bolj 
zavedamo, da so tradicionalna 
izobraževalna okolja samo ena 
od številnih in različnih okolij, ki 
omogočajo izobraževanje in učenje, in 
da včasih niti niso najpomembnejša. 
Zato se vse bolj poudarja razvijanje 
poti za fleksibilnejše pristope, ki 
omogočajo priznavanje in vrednotenje 
vsega izobraževanja in učenja, ne 
glede na načine in učna okolja. V 
Sloveniji je že dobro desetletje razvit 

sistem ugotavljanja in potrjevanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
ki predstavlja fleksibilen pristop k 
pridobivanju poklicnih kvalifikacij 
glede na potrebe trga dela ter 
poenostavlja njihovo posodabljanje in 
nadgrajevanje. 

Sistem pridobivanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij omogoča 
dokazovanje usposobljenosti na 
javnoveljaven način, zato povečuje 
zaposljivost in možnosti za razvoj 
kariere tudi v razmerah in časih, ko je 
zaposlitev nestabilna in negotova, kar 
je tipično za krizna obdobja. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije 
ne temeljijo zgolj na znanju in 
spretnostih, pridobljenih v šolskem 

NPK spodbuja
motivacijo odraslih za 
vključevanje v izobraževanje

5. Zaključna misel

izobraževanju. V postopku 
ugotavljanja in potrjevanja se 
upoštevajo vse znanje in vse 
spretnosti, torej tudi vse tisto, 
kar se pridobiva v različnih 
nešolskih oblikah izobraževanja, s 
samoučenjem, z delovnimi izkušnjami 
in s sodelovanjem v različnih 
prostočasnih in drugih dejavnostih. 
Vključitev v postopek potrjevanja 
ne zahteva predhodne vključitve v 
izobraževalni program. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije 
ne nadomeščajo formalne 
izobrazbe, pač pa so – skupaj z 
doseženo formalno izobrazbo – za 
posameznika konkurenčna prednost 
pri zaposlovanju in pri poklicnem 
napredovanju. S prepoznavanjem 
že doseženih znanj, spretnosti 
in kompetenc in z njihovim 
ovrednotenjem glede na poklicne 
standarde, pripravljene v sodelovanju 
s predstavniki gospodarstva, so 
tudi dobra podlaga za racionalno 
načrtovanje individualne poklicne 

kariere. Priznavanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij v formalnem 
izobraževanju – ob ustreznem 
kariernem svetovanju – olajšuje 
vrnitev v izobraževanje, ga skrajša in 
poceni. Z načrtnim pridobivanjem in 
kombinacijo nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij je mogoče v določenih 
okoliščinah postopno izboljšati tudi 
stopnjo formalne izobrazbe. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije 
zagotavljajo pomembne prednosti tudi 
delodajalcem. Vidnost vsega znanja in 
spretnosti zaposlenih omogoča boljše 
usklajevanje delavcev in delovnih 
mest in s tem boljšo izkoriščenost 
znanja in večjo produktivnost. Prav 
tako nacionalne poklicne kvalifikacije 
pocenijo kadrovanje novih delavcev, 
saj nadomeščajo postopke preverjanja 
o usposobljenosti iskalcev zaposlitve, 
prispevajo pa tudi k učinkovitejšemu 
načrtovanju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. 

Angelca Ivančič,  
Andragoški center Slovenije



Brošura je nastala v okviru operacije 
Posodobitev in širitev poklicnih standardov in 
katalogov, ki jo delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, 1. Razvojne prioritete 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
ter 1.2 prednostne usmeritve Usposabljanje in 
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. 
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Kam po  
podrobnejše
informacije
Za podrobnejše informacije
o Nacionalnih poklicnih  
kvalifikacijah se obrnite na  
eno od spodnjih povezav: 

•		Nacionalne	poklicne	 
 kvalifikacije (www.npk.si)

•		Nacionalno	informacijsko	 
 središče (www.nrpslo.org)

•		Center	RS	za	poklicno	 	
 izobraževanje (www.cpi.si)

•		Državni	izpitni	center	 
 (www.ric.si)

•		Zavod	RS	za	zaposlovanje 
 (www.ess.gov.si)

•		Andragoški	center	RS	 
 (www.acs.si)

•		Ministrstvo	za	delo,	družino, 
 socialne zadeve in enake  
 možnosti (www.mddsz.gov.si)

Center RS za poklicno izobraževanje / CPI

Kajuhova 32 U, Ljubljana
Telefon: 01/58-64-200
Fax: 01/54-22-045
E-pošta: npk@cpi.si


