UNI VE RZA V L JUB LJ ANI
FI LO ZO FS KA F AKU LT E T A
ODDE LE K Z A P E DAGOGI KO I N AND R AGOGI KO

DIPLOMSKO DELO

IZVAJANJE NACIONALNIH POKLICNIH
KVALIFIKACIJ NA GZS CENTRU ZA
POSLOVNO USPOSABLJANJE

LJUB LJ AN A, 2 01 0

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

AN A ŽE MV A

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

DIPLOMSKO DELO

IZVAJANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ NA
GZS CENTRU ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Študijski program:
pedagogika – andragoška smer

Mentor: izr. prof. dr. JANKO MURŠAK

ANA ŽEMVA

LJUBLJANA, 2010

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

"T ud i k apl ja i z dol be k ame n;
n e z močj o, te mve č z v z trajn os tjo ."
(lat i ns ki re k)

ZA HV AL A

R ad a b i se zah va l il a m ent orju iz r. p rof . d r. Jan ku Mu rš aku z a s trok ov no
p o m o č pr i di pl om ski na l ogi in doc . d r. Jas ni M až gon za pregle d e mp iričn eg a
d el a .
Z a hv al j uj em s e tudi gospod u Jane zu D ekl ev i, d irek t orju GZS Cen tra z a
p o sl o vno usp osa bl j an je, i n v s em os t alim z ap osle ni m n a G ZS Ce nt ru za
p o sl o vno uspos a bl j a nj e z a vs o p om oč.
N a k oncu bi se ra da za hva li la še dru ži ni in p ri jat e lj em, k i so v es čas ve rje li
v am e .

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

POVZETEK

V moji diplomski nalogi sem želela predstaviti, kako pomembno je vrednotenje
neformalnega in priložnostnega učenja. Dandanes vse evropske države vključujejo
koncept vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja v svoje politične razprave
in zakonodajo. Opisala sem 4 sisteme vrednotenja neformalnega in priložnostnega
učenja: na Irskem, v Franciji, na Norveškem in na Škotskem. Nato sem predstavila,
kako je to področje urejeno v Sloveniji. Največ pozornosti sem posvetila nacionalnim
poklicnim kvalifikacijam (NPK). Predstavila sem postopek preverjanja in potrjevanja
NPK. Pozornost sem posvetila tudi vsem, ki so vključeni v ta proces; kandidatom,
izvajalcem preverjanja in potrjevanja NPK, komisiji za preverjanje in potrjevanje NPK
in svetovalcem. Nato sem predstavila institucije, ki so odgovorne za naš sistem NPK, to
so Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje
(CPI) … Predstavila sem tudi prednosti in pomanjkljivosti NPK. V empiričnem delu
sem predstavila analizo ankete, ki je bila izvedena med kandidati, ki so na GZS CPU
opravili NPK v gradbeništvu, NPK Voznik/voznica v cestnem prometu, NPK Vodja
projektov, NPK Modni stilist/stilistka, NPK Knjigovodja/knjigovodkinja in NPK
Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode, NPK
Vodja delovne skupine v proizvodnji.

Ključne besede: neformalno izobraževanje, nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK),
preverjanje in potrjevanje NPK, certifikat, svetovalec, portfolijo, GZS Center za
poslovno usposabljanje
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ABSTRACT

In my thesis I wanted to present how important is the validation of non-formal and
informal learning. Nowadays all European countries try to involve the concept of
validation of non-formal and informal learning in their political debates and legislation.
I have described 4 systems of validation of non-formal and informal learning: in
Ireland, France, Norway and in Scotland. Than I have presented how this area is
regulated in Slovenia. Here I have paid the most attention to national professional
qualification (NPQs). I have presented the procedure of assessment and recognition of
NPQs. I have also focused on all who are included in this process: candidates,
institutions performing the examinations and the verification of NPQs, commission for
the examinations and the verification of NPQs and counsellors. Then I have presented
institutions which are responsible for our system of NPQ, such as The Ministry of
Labour, Family and Social Affairs, The National Institute for Vocational Education and
Training… Further on I have also pointed out the advantages and disadvantages of
NPQs. The empirical part of my thesis consist of the analysis of the survey carried out
among candidates with NPQs in civil engineering (field of constructing), NPQ Driver in
road transport, NPQ Project manager, NPQ Fashion stylist, NPQ Bookkeeper, NPQ
accountant for small businesses, private entrepreneurs and institutes, NPQ Manager of
working group in production who obtained the certificate on the Chamber of Commerce
an industry of Slovenia Institute for business education.

Key words: Non-formal learning, national vocational qualification or national
professional qualification (NPQ), assessment and recognition of NPQs, a certificate,
counsellor, portfolio, Chamber of Commerce and industry of Slovenia Institute for
business education
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1 UVOD
Danes je pomembna sestavina uspešne družbe vseživljenjsko učenje, ki pa ni omejeno
zgolj na formalno izobraževanje, ampak vključuje še neformalno in priložnostno
pridobivanje znanj in spretnosti. "Brez formalnega učenja v naši kulturi človek ne more
postati razvit človek. Brez neformalnega in priložnostnega učenja pa človek sploh ne
more postati človek." (Kačič 2008, str. 12). Misel lepo ponazarja, kakšen pomen ima
neformalno učenje. Kot zapiše že Jelenc (1982, str. 190) je neformalno izobraževanje
tako različno, kot je različno življenje samo. Prilagaja se potrebam in možnostim
posameznika, skupin in družbe, spreminja se v skladu z razvojem družb v različnih
delih sveta, zadostiti mora splošnim in posebnim potrebam ter zahtevam, ki nenehno
rastejo in se spreminjajo. Prav zaradi tega ne smemo dovoliti, da bi ga kar tako prezrli,
saj neprepoznavno in neizkoriščeno pomeni veliko osebno, gospodarsko in družbeno
izgubo. Treba je vzpostaviti temelje, ki bodo omogočili, da nevidno znanje postane
vidno oziroma ustrezno vrednoteno in cenjeno.

V svoji diplomski nalogi bom tako predstavila, kakšen odnos imajo do neformalnega in
priložnostnega učenja različne države in na kakšne načine poskušajo tako pridobljeno
znanje vrednotiti. Za svoje izhodišče bom vzela štiri evropske države: Irsko, Francijo,
Norveško in Škotsko. Nato bom predstavila še priznavanje neformalnega znanja v
Sloveniji. V Sloveniji je trenutno najbolj uveljavljen način vrednotenja učinkov
neformalnega učenja preko certifikatnega sistema, ki ga je formalno v naš prostor
uvedel Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Zakon o NPK) iz leta 2000. Zakon
poudarja pomen učnih dosežkov, ne glede na to, v kakšni obliki so bila znanja in
spretnosti pridobljena. Skratka omogoča, da odrasli z delovnimi izkušnjami, a brez
javnih spričeval, skozi postopek preverjanja in potrjevanja pridobijo javno veljavno
listino, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje nekega poklica. Poleg Zakona o NPK
bom predstavila še druge zakonske podlage, ki so bolj ali manj vplivale na nastanek in
razvoj certifikatnega sistema, kot ga poznamo danes. Ker se certifikatni sistem izvaja že
10 let, sem se v svoji diplomski nalogi osredotočila tudi na to, do katere mere se je
sistem razvil, kako se sistem umešča v širši okvir vrednotenja in priznavanja
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj ter v sistem poklicnega izobraževanja in

1
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

usposabljanja, kako sistem zagotavlja kakovost procesov in rezultatov ter s tem
zaupanje javnosti in verodostojnost podeljenih certifikatov.

Opisala bom faze postopka pridobivanja NPK in različne poti za pridobivanje NPK.
Predstavila bom tudi vse akterje, ki sodelujejo v sistemu potrjevanja in preverjanja
NPK, in sicer kandidata, izvajalca in komisijo. Veliko pozornosti bom posvetila tudi
svetovalcu in pomenu svetovanja pri postopku pridobivanja NPK. Svetovalec za NPK je
namreč pomemben člen, ki kandidata informira, mu svetuje in pomaga pri zbiranju
dokazil o znanjih in spretnostih, ki so ključnega pomena za vrednotenje njegovega
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Na ta način kandidat lažje oblikuje
svoj portfolijo – zbirno mapo posameznikovih dosežkov in izkušenj, pridobljenih na
različne načine. Opisala bom, kako je portfolijo sestavljen in kateri so obvezni in
neobvezni elementi, ter kriterije, po katerih ga komisija vrednoti.

V diplomi bom predstavila tudi temeljne institucije, ki so soodgovorne za sistem NPK.
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja se po svoji naravi uvršča na področje
učenja in izobraževanja ter na področje trga dela in zaposlovanja, zato je kar nekaj
institucij, ki vsaka na svoj način skrbi za sistem. Naj omenim samo nekaj ključnih:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje
(CPI), Andragoški center RS (ACS), Državni izpitni center (RIC), Zavod RS za
zaposlovanje …

Certifikatni sistem ima na eni strani veliko zagovornikov, na drugi pa veliko tistih, ki se
s trenutno ureditvijo priznavanja in potrjevanja NPK ne strinjajo. V enem izmed
poglavij bom tako osvetlila prednosti in pomanjkljivosti, ki jih s seboj prinaša
certifikatni sistem.

Za konec teoretičnega dela bom predstavila institucijo GZS Center za poslovno
usposabljanje, v kateri sem tudi sama dalj časa sodelovala pri postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK kot svetovalka in tehnično-administrativna pomoč. Predstavila bom,
katere NPK si na GZS CPU kandidati lahko pridobijo, koliko je bilo že izdanih
certifikatov, za katere NPK se kandidati najbolj odločajo … Svoj teoretični del bom
zaključila s praktičnimi primeri iz moje prakse in predstavitvijo ter ugotovitvami
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različnih raziskav, ki so bile v Sloveniji izvedene na področju priznavanja in potrjevanja
NPK.
V empiričnem delu bom poskušala raziskati, kako na izvajanje postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK na GZS Centru za poslovno usposabljanje gledajo udeleženci, ki so
tam pridobili certifikat o NPK. Ugotoviti želim, kakšni so motivi za njihovo pridobitev
NPK in kakšne so bile dejanske spremembe v njihovem karieri po pridobitvi certifikata
NPK. Poleg tega bi rada ugotovila, ali so bili udeleženci zadovoljni z informiranostjo in
svetovanjem v povezavi z NPK ter zakaj so kot izvajalca izbrali ravno to institucijo.

3
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

2 TEORETIČNI DEL
2.1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE TER VREDNOTENJE
NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA
ZNANJA IN KOMPETENC
Koncept vseživljenjskega učenja1 ni nov produkt, ampak je njegove posamezne
komponente mogoče prepoznati že v antični Grčiji, srednjem veku, še zlasti pa pri
Komenskem, pri katerem že zasledimo začetke konceptualizacije vseživljenjskega
učenja (Vidmar 2006, str. 33). V svojem delu Pampaedia podaja svoje poglede na
vzgojo in izobraževanje kot kontinuiran ciklus, ki poteka in mora potekati vse od rojstva
do smrti. Poudarjal je prostovoljno učenje in izobraževanje, posebno še po zaključku
formalnega šolanja, kar je še danes eden izmed temeljnih postulatov sodobne teorije
vseživljenjskega učenja. V svojem konceptu je predvideval nujno formalno
izobraževanje do 25. leta, kasneje pa učenje, ki bi ga danes imenovali neformalno in
informalno učenje (prav tam, str. 50–52). Pomemben mejnik v razvoju koncepta
vseživljenjskega učenja pa zagotovo predstavlja dokument iz leta 2000, Memorandum o
vseživljenjskem učenju, katerega namen je "spodbuditi vseevropsko diskusijo o
vseobsežni strategiji pri uvajanju vseživljenjskega učenja na individualni in
institucionalni ravni ter na vseh področjih javnega in zasebnega življenja"
(Memorandum o … 2000, str. 3). Poudarja, da bi vsi, ki živijo v Evropi, morali imeti

1

Že v sami definiciji pojma vseživljenjsko učenje lahko opazimo, da je vseživljenjsko učenje več kot le
začetno šolanje, ki temelji le na formalnem izobraževanju. Opredelimo ga lahko kot "Izobraževalno
politiko, ki poudarja, da se ljudje neprenehoma izobražujejo/učijo, in to tudi po času formalnega
izobraževanja/šolanja; vključuje izobraževanje in učenje v sistemu formalnega izobraževanja in zunaj
njega," in drugič kot "Sistem, ki posamezniku ponuja možnosti, da vse svoje življenje odkriva in
zadovoljuje vse svoje potrebe po učenju in izobraževanju." (Muršak 2002, str. 157–158). Gre za "koncept,
po katerem izobraževanje ni enkrat za vselej dana izkušnja omejena na začetni, v otroštvu potekajoči
ciklus izobraževanja, temveč je proces, ki se mora nadaljevati vse življenje. Življenje samo je trajajoči
učni proces, toda vsak človek potrebuje tudi posebne priložnosti za nadaljnje in novo izobraževanje, tako
poklicno kot tudi splošno, da bi lahko sledil tehnološkim in družbenim spremembam, da bi se lahko
prilagajal spremembam v svojem, osebnem življenju in tako dosegel vse zmožnosti za osebni razvoj.
Vseživljenjsko učenje obsega tako posameznikovo namerno kot tudi priložnostno učenje in pridobivanje
izkušenj." (Jelenc 1991, str 73–74). Evropska komisija in njene članice so v okviru Evropske strategije
zaposlovanja opredelile vseživljenjsko učenje kot "namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da se
izboljšajo znanje, spretnosti in veščine."(Memorandum 2000 str. 3). Svet Evrope je leta 2004
vseživljenjsko učenje opredelil kot "vsesplošno izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje ter
usposabljanje, neformalno izobraževanje in informalno učenje, ki poteka v življenju, njegov rezultat pa je
izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc v osebni, državljanski socialni/ali zaposlitveni perspektivi".
(Vidmar 2006, str. 36–37).
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enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega in gospodarskega življenja in
da aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske bodočnosti (prav tam, str. 3).
Memorandum je sprva predvideval, da bi ga bilo mogoče v celoti realizirati do leta
2010. Čeprav so se države članice EU prizadevale čim bolj približati priporočilom
Memoranduma in je leto 2010 že tu, še vedno ne moremo trditi, da je celotna realizacija
uspela. Že D. Hrovatič (2006, str. 5) poudarja, da so države Evropske unije
preambiciozno postavljen cilj dojele v letu 2004 in so spremenile določen časoven okvir
v nedoločen čas. Bistvo cilja pa je ostalo nespremenjeno, in sicer da gospodarstvo
Evropske unije potrebuje znanje, zato je pomen razvoja družbe znanja toliko večji.

Do uvedbe Memoranduma je v političnem razmišljanju prevladovalo predvsem
formalno učenje2. Kontinuum vseživljenjskega učenja pa bolj izpostavlja neformalno3
in informalno4 (priložnostno) učenje. Neformalno učenje po definiciji ostaja zunaj šol,
kolidžev, centrov za usposabljanje in univerz. V Memorandumu je tudi poudarjeno, da
se nanj po navadi ne gleda kot na "resnično" učenje in da njegovi dosežki nimajo
vrednosti na trgu dela. Neformalno učenje je tako resnično podcenjeno (Memorandum o
… 2000, str. 8–9). Pomen neformalnega izobraževanja poudarja že Jelenc (1994, str.
66). Meni, da pomen in uporabnost neformalnega izobraževanja še lahko povečamo, in
sicer z vpeljavo "sprotnega ugotavljanja in potrjevanja znanja. To bo omogočilo
dopolnitev možnosti, ki jih daje formalno izobraževanje, s tistimi, ki jih sprotno in vse
življenje dajeta neformalno in aformalno izobraževanje in učenje" (prav tam, str. 66).
Zato je pomembno zlasti četrto ključno sporočilo Memoranduma, ki govori o
vrednotenju učenja in se nanaša na pomen izboljšanja poti, s katerimi razumemo in
ocenjujemo udeležbo in dosežke, še posebno v neformalnem in priložnostnem učenju.
"Absolutno pomembno je, da razvijemo visoko kvaliteten sistem ugotavljanja in
priznavanja predhodnega in izkustvenega učenja (Accreditation of Prior and

2

Formalno učenje se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje in vodi do priznanih diplom
in kvalifikacij (Memorandum 2000 str. 8).
3
Neformalno učenje se odvija zunaj glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi
do formaliziranih certifikatov. Neformalno učenje je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, z
aktivnostmi organizacij in skupin civilne družbe (kot so mladinske organizacije, sindikati in politične
stranke). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot
komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja (npr. ure umetnosti, glasbe, športa, zasebne
inštrukcije kot priprava za izpite)." (Memorandum 2000, str. 8)
4
Informalno (priložnostno) učenje je naravni spremljevalec vsakdanjega življenja. Za razliko od
formalnega in neformalnega učenja za to učenje ni nujno, da je namerno. Zato ni nujno, da ga prepoznajo
celo posamezniki sami kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim
(Memorandum 2000, str. 8).
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Experiential Learning – APEL) in promoviramo njegovo uporabo v različnih
okoliščinah. Delodajalce in tiste, ki sprejemajo v izobraževanje in usposabljanje, je
treba prepričati o vrednosti te vrste certificiranja. Sistem APEL ocenjuje in priznava
obstoječe znanje posameznika, spretnosti in izkušnje, ki so pridobljene v daljšem
obdobju in v različnih okoliščinah, vključujoč neformalne in informalne (priložnostne)
okoliščine. Uporabljene metode lahko odkrijejo spretnosti in sposobnosti, za katere
posamezniki morda niti niso sami vedeli, da jih imajo in da jih lahko ponudijo
delodajalcem. Sam proces zahteva aktivno udeležbo kandidata, ki že sama po sebi
dviguje posameznikovo samozavest in samopodobo." (Memorandum o … 2000, str.
15–16). Realizacija tako široko zapisanega cilja je gotovo ena od težavnejših nalog, saj
posega v bistvo sistema ugotavljanja, potrjevanja in vrednotenja neformalno in
informalno pridobljenega znanja. Ta sistem je v večini evropskih držav še v razvoju.
Primeri so različni, opazujemo pa lahko dve težnji (Muršak 2006a, str. 23). Prva od njih
gradi na priznavanju sposobnosti posameznika ne glede na to, ali ustrezajo nekemu
vnaprej postavljenemu in opisanemu sistemu znanj, spretnosti in kompetenc5, ki bi
ustrezale določeni kvalifikaciji na nivoju nacionalne kvalifikacijske sheme. Namen je
zbrati in pregledno opisati znanja, spretnosti in kompetence posameznika, ki so
natančna informacija delodajalcu, ne nazadnje pa tudi posamezniku samemu. Druga
težnja pa temelji na pristopu, ki postavlja nacionalni okvir ali merila, ki jih določa
nacionalna kvalifikacijska shema, in ki priznava kvalifikacije glede na vnaprej
postavljene standarde (Muršak 2004a, str. 48).

5

Kompetenca: Definicija kompetenc se razlikuje od avtorja do avtorja. Dejstvo, da ni enotne definicije,
dokazuje že Glossary of Labour Market Terms and Standards and Curriclum Development Terms, ki
kompetence opredeli na štiri načine in v tem smislu ločuje štiri modele kompetenc. Prvi je model
kompetenc, ki temelji na osebnostnih lastnostih posameznika. Kompetence predstavljajo osebnostne
lastnosti in izkušnje, ki jih ima posameznik, znanja, spretnosti, izobrazbene in druge osebne
karakteristike, ki omogočajo posameznikovo učinkovito delovanje. Drugi model kompetenc temelji na
delovnih nalogah. Kompetence predstavljajo zmožnost uporabiti specifično znanje in spretnosti za
izvedbo predvidljivih delovnih nalog in aktivnosti ter hkrati prevzeti odgovornost za to določeno delo.
Tretji model kompetenc temelji na predvidenem rezultatu ali produkciji. Kompetence so opredeljene kot
zmožnost doseči cilje in izdelati neki izdelek ali storitev. Četrti model kompetenc pa temelji na
upravljanju dela oziroma njegovih rezultatov. Kompetence se razumejo kot zmožnost zadostiti vsem
zahtevam neke delovne vloge, kot jih izražajo pričakovanja delodajalcev, v smislu celostnega razvoja
zmožnosti za "dobro" ali "najboljšo" prakso, kot jo razume fizično in socialno okolje, v katerem delo
poteka. (prim. Muršak 2001, str. 72–73; Glossary of … 1997, str. 102–103). Lahko jo opredelimo tudi
kot zmožnost, sposobnost nekaj dobro ali učinkovito opraviti, oziroma kot zmožnost, sposobnost zadostiti
zahtevam za določeno zaposlitev (ustrezati pogojem zaposlitve) ali kot zmožnost, sposobnost zadovoljiti
ali ustrezno opravljati specifične vloge v delovnem procesu (Muršak 2002, str. 53–54). Najpogosteje pa je
kompetenca definirana kot sposobnost posameznika, da se uspešno sooča z zahtevami delovnega ali
socialnega okolja, pri čemer je treba poudariti, da pri tem ne gre za prirojene sposobnosti, pač pa za
sposobnosti, ki so rezultat razvoja in jih posameznik pridobi v različnih življenjskih okoliščinah,
najintenzivneje pa v procesu učenja in izobraževanja (Muršak 2006a, str. 14).
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Priznavanje prej pridobljenega znanja in kompetenc lahko v tem smislu ločimo v dva
temeljna modela. Drugi se veže na izobraževalni sistem, prvi pa ostaja vezan na trg dela
in poklice, ki niso vezani na formalno izobraževanje. Drugi tip vzame kot izhodišče
nekaj različnih poklicev in predpostavlja, da mora posameznik v celoti zadostiti
zahtevam v naprej določenega poklicnega standarda. To vodi v bolj ali manj statičen
pogled na znanje, če pa nasprotno vzamemo kot izhodišče posameznikovo poklicno pot,
lahko rečemo, da to vključuje bolj dinamičen pogled na znanje. V idealnem smislu so
potemtakem posameznikove kompetence (ki se ne ujemajo z določenimi statičnimi
standardi) tisto, kar je pomembno (Muršak 2006b, str. 18–19). Vztrajati moramo pri
tem, da se neformalno in priložnostno znanje ne spreminja zato, da bi ga vrednotili.
Poudarja, da morata neformalno in priložnostno učenje ostati enako sproščena, enako
nenačrtovana in enako nenamerna, kot sta bila. Ustrezno pa je treba prilagoditi
vrednotenje, da zajamemo ves spekter naučenega."Vrednotenje oz. merjenje mora biti
posebej prilagojeno obliki učenja, " pa če prav bi bilo "… najpreprosteje vrednotenje
neformalnega učenja izpeljati enako kot vrednotenje formalnega učenja – s pisnimi in
ustnimi preizkusi znanja oz. izpiti, ki preverjajo obvladovanje določenih dogovorjenih
standardov znanja"(Kozoderc 2006, str. 53).

Neformalno pridobljeno znanje ima v družbi neprecenljivo vrednost in je obvezno
dopolnilo k formalnemu znanju. Neprepoznavno in neizrabljeno pomeni veliko
gospodarsko izgubo (Kelava 2006b, str. 91). Vemo, da so neformalno in informalno
pridobljena znanja in kompetence "pogoj za razvoj kariere in ohranjanje/povečanje
zaposljivosti posameznika, še več, komparativna prednost podjetja ali posameznika
postaja vse bolj tisto znanje in kompetence, ki se razvijejo zunaj organiziranih oblik
izobraževanja in usposabljanja. Tržne zakonitosti, ki se uveljavljajo na področju trga
znanja, se ne končajo pri organiziranih oblikah, pač pa prav tako stopajo v interne in
eksterne trge dela. Po drugi strani pa smo videli, da je učenje/izobraževanje postalo
imperativ za posameznikovo preživetje na trgu dela. Vprašanje certificiranja kompetenc
pomeni istočasno tudi možnost regulacije trga in zaščite nosilcev kompetenc. Zadnje pa
ni cilj delodajalcev, zato je nujno, da se vzpostavijo mehanizmi regulacije. To je
mogoče doseči le, če se uveljavi model vseživljenjskega učenja," ki bo ponujal takšne
izobraževalne možnosti, ki sicer ne bi bile dostopne (Muršak 2006a, str. 29).
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Ureditev priznavanja in prepoznavanja neformalno pridobljenega znanja vsaka država
ureja po svoje. V nadaljevanju bom nekaj različnih strategij priznavanja tudi podrobneje
predstavila.

2.2 PRIZNAVANJE NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNO
PRIDOBLJENEGA ZNANJA V TUJIH DRŽAVAH
Izkustvena znanja so stara skoraj toliko kot človek, vendar niso bila vseskozi
sistematično urejena. Sistematično urejanje in priznavanje sega v ZDA6 v sedemdeseta
leta,

v

Evropi

pa

v

osemdeseta

leta

prejšnjega

stoletja

(http://www.ric.si/kvalifikacije/splosne_informacije). Danes priznavanje neformalnega
in priložnostno pridobljenega znanja postaja sestavni del nacionalnih strategij
vseživljenjskega učenja. Večina evropskih držav daje vedno večji pomen vrednotenju
znanja, pridobljenega izven formalnega izobraževanja, na primer ob delu, v prostem
času in doma. Kljub temu lahko opazimo, da se evropske države na področju
priznavanja neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja lotevajo različnih
strategij. Nekatere šele proučujejo možnosti za sistemsko ureditev, druge pa so področje
priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja že sistemsko uredile. Nekatere
države s sprejetimi zakoni in smernicami aktivno spodbujajo priznavanje neformalnega
in priložnostnega učenja, druge ga dovoljujejo, a ga ne regulirajo. V nekaterih državah
obstaja za to zakonska podlaga, v drugih ne (Validation of non-formal … 2007, str. 5–
6).

Države so v različnih fazah praktičnega uvajanja sistema priznavanja neformalno in
priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc v sistem izobraževanja in
usposabljanja. Ob koncu leta 2007 so glede na stopnjo, ki so jo dosegle pri uvajanju
tega sistema, države razdelili v tri glavne skupine: Najprej so tu države, v katerih je
postopek že dobro vpeljan in urejen ter se posamezniki že vključujejo vanj (primeri
takih držav: Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska, Norveška,
Portugalska, Slovenija, Romunija, Španija, Velika Britanija). Potem so tu države, v
6

Ivančič (1992, str. 71) poudari, da so v ZDA začetki uveljavljanja sistema ugotavljanja in ocenjevanja
znanja povezani z vpeljavo izbirnih predmetov ali vsebin študija in z uvedbo točkovnega sistema,
katerega posebna vrednost je ta, da omogoča upoštevanje znanja, ki je pridobljeno po različnih poteh.
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katerih se postopki razvijajo, pravne podlage so vzpostavljene, vendar se posamezniki
še ne vključujejo vanje (Avstrija, Češka, Islandija, Italija, Nemčija, Madžarska, Litva,
Luksemburg, Malta, Poljska, Švedska). Nenazadnje pa še tiste države, v katerih se na
tem področju še ne dogaja veliko in so v začetni fazi razvoja (Bolgarija, Hrvaška, Ciper,
Grčija, Latvija, Liechtenstein, Slovaška in Turčija).

Po mnenju držav, ki so take sisteme že vpeljale, ima priznavanje neformalnega
izobraževanja in priložnostnega učenja številne pozitivne učinke: posameznike
motivira, da se vključijo v formalno izobraževanje, med zaposlenimi poveča motivacijo
in zanimanje za udeležbo v ponujenih usposabljanjih in organiziranih izobraževanjih v
podjetju, s skrajšanjem časa učenja, ki ga omogoča, postane program dostopnejši
posameznikom. Ti se namreč zaradi službenih ali drugih obveznosti težko odločijo za
formalno izobraževanje, znižajo pa se tudi stroški (prav tam, str. 24–32).

V nadaljevanju bom nekoliko bolj podrobno predstavila nekaj sistemov preverjanja in
potrjevanja predhodno pridobljenega znanja, in sicer na

Irskem, v Franciji, na

Norveškem in Škotskem.

2.2.1 Irska
Poklicno izobraževanje in usposabljanje na Irskem nista strogo ločena na začetno in
nadaljevalno. V vladni politiki ju prepoznamo v treh skupinah programov: za mlade in
študente, za brezposelne (mlade in starejše) ter za zaposlene. S tem se tudi težišče
odgovornosti prenaša s podjetij na državo, vsaj v obliki določenih spodbud
delodajalcem za tovrstno izobraževanje in usposabljanje. Tako država kot socialni
partnerji imajo enako stališče glede prednostnih področij razvoja: razvoj in
implementacija nacionalnega okvira kvalifikacij, zagotavljanje temeljnih spretnosti za
vse, zagotavljanje obsežnega in koherentnega svetovanja in informiranj, ukrepanje v
zvezi z dostopom do (izobraževalnih) storitev financiranja ter spodbujanje boljših učnih
možnosti na delovnem mestu ter za zaposlene sploh. Na Irskem so bile prav zaradi
dejstva, da ni enotnega in splošnega okvira za vrednotenje in certificiranje, storjeni trije
koraki: ustanovitev nacionalnega irskega urada za kvalifikacije (National Qualifications
Authority of Ireland), spodbujanje priznavanja kvalifikacij ter priznavanje predhodnega
učenja. Nacionalni irski urad za kvalifikacije ima tri osnovne naloge: uvesti in
vzdrževati okvir kvalifikacij, ki temelji na standardih znanja, spretnosti ali kompetenc,
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ne glede na to, kje, kdaj ali kako si jih udeleženci pridobijo; spodbujati vseživljenjsko
učenje s promocijo dostopa, prehodov in napredovanja za vse udeležence, tudi za tiste s
posebnimi potrebami; uvesti in podpirati vzdrževanje in izboljševanje standardov za
certifikate v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zunaj univerz ter povezovanje z
ustanovami zunaj države za vzajemno transnacionalno priznavanje certifikatov (Kelava
2006a, str. 67–68).

Irski model priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti se začne s
pregledom in presojo dokumentov. Najprej kandidat določi kvalifikacijo, za katero
namerava doseči priznanje kompetence, in se nato prepustiti presoji teh spretnosti. V tej
fazi so uporabljene različne metodologije, izid pa je enak: kandidat oblikuje seznam
področij prepoznavanja, ki jih lahko dokaže s priznavanjem, morda pa tudi seznam
področij, ki bi zahtevala še dodatno usposabljanje. Naslednja faza vključuje formalno
dokumentacijo področij, ki jo predloži kandidat (tak primer je portfolijo), in morda
dodatno ocenjevanje (klasični testi). Zadnja faza pa vključuje ocenjevalca, ki mora biti
strokovnjak za področje, za katerega se ocenjuje kandidata. Ocenjevalec tako na podlagi
predložene dokumentacije in drugih dokazov presodi, ali kandidat izpolnjuje zahtevane
standarde. Ocenjevanje lahko vključuje tudi intervju s kandidatom ali obisk na
delovnem mestu, to pa je odvisno od vsakega posameznega primera ter od značilnosti
poklicnega področja, ki se presoja (Bjørnåvold 2000, str. 110–111).

Na Irskem pričakujejo, da bo nacionalni okvir kvalifikacij spodbudil prožnost in
preglednost sistema kvalifikacij. Doseči želijo temeljni cilj, ki je "priznavanje vseh
učnih dosežkov s spodbujanjem drugih poti do kvalifikacij in z uveljavljanjem
priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja" (Predlog Zakona … 2009, str. 9).
Irska na področju priznavanja ni nedejavna, vidimo pa, da se nacionalni okvir
kvalifikacij, ki ga šele vpeljujejo, še razvija, zato ne moremo poznati in predvideti vseh
njegovih učinkov. Prihodnost bo pokazala, kako uspešno bodo pokrita tudi do zdaj še
nedotaknjena področja/panoge, tako da bo treba prav tako razmisliti o uravnoteževanju
formalno pridobljenih in dokazljivih znanj ter znanj, ki ostajajo v neformalnem zaledju
in je nanje šele treba pokazati ter jih identificirati in ustrezno izrabiti (Kelava 2006a, str.
69–70).
Glede na to, kako ima Irska urejeno vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja, jo
uvrščamo v isto skupino kot Veliko Britanijo in Nizozemsko. Gre za modulariziran in
10
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fleksibilen model, ki lahko zadosti tako potrebam javnih kot zasebnih področij,
področju posameznikov in podjetij. Ta model je celo jasen in odkrit primer sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na kompetencah in je povezan s
storilnostjo ter je usmerjen v output (Bjornavold 2002, str. 23). Po tem modelu se je
med drugim zgledovala tudi Slovenija in prenesla model NPK7 v svoj koncept sistema
izobraževanja. Nekatere države se modelu NPK želijo izogniti. Pri tem opozarjajo na
napake, ki jih lahko prinese prevelika modularizacija, saj je le-ta gotovo ena od slabosti
ali vsaj pasti tega sistema (Kelava 2006a, str. 75).

Ta sistem se je moral od začetka soočati z izzivi, kot je priznavanje najrazličnejših
učnih poti, kar je pripeljalo do pristopov, kot sta priznavanje predhodnega učenja in
priznavanje predhodnega izkustvenega učenja. Razvoj obojega je pomembno vplival na
razvoj evropskih

metodologij za prepoznavanje,

ocenjevanje

in

priznavanje

neformalnega učenja. Kljub razširjenosti ima takšen sistem tudi pomanjkljivosti. Razvoj
spremenljivega kvalifikacijskega standarda se zdi pri tem najresnejša ovira. Dokler naj
bi ocenjevanje temeljilo na kriterijih, je odločilna kakovost standardov. Tako britanska
izkušnja kaže na težavno ohranjanje ravnotežja med preveč splošnimi in preveč
specifičnimi opisi ter definicijami kompetenc (prav tam, str. 75).

2.2.2 Francija
V Franciji po pridobljenem prvem poklicu obstajajo možnosti za širjenje poklicne
izobrazbe v nadaljevalnem izobraževanju, ki ga omogoča certifikatni sistem in spada v
pristojnost državnega sekretariata8 za poklicno izobraževanje. Nadaljevalno poklicno
izobraževanje v Franciji pomeni vsebinsko izpopolnitev dosežene temeljne poklicne ali
kvalifikacijske stopnje. V prvi vrsti je to izobraževanje namenjeno zaposlenim,
odgovarja pa tudi na potrebe posebnim skupinam prebivalstva brez kvalifikacij ali težko
zaposljivim (Predlog Zakona … 2009, str. 4). Tega vidika izobraževanja ali
usposabljanja ne urejajo šolski zakoni, temveč predpisi, za katere je pristojno
ministrstvo za delo, ki jih oblikuje na podlagi socialnopartnerskega dialoga (Colardyn in
Bjornavold 2004, str. 80).

7

Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) opredelimo kot delovno poklicno oziroma strokovno
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica
na določeni ravni zahtevnosti (Zakon o NPK 2007, 2. člen).
8
Državni sekretariat je bil ustanovljen kot oddelek ministrstva za delo.
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Hvala Kamenšček (2008, str. 81) Francijo označi kot najbolj napredno evropsko državo
na področju sistemskega razvoja priznavanja in vrednotenja neformalnega znanja v
razmerju do pridobivanja poklicnih in akademskih kvalifikacij. Meni, da razloge za to
lahko najdemo v pravnih podlagah, v vsebinski reformi izobraževalnega sistema, ki
spodbuja vzajemnost sistema neformalnega in formalnega izobraževanja do enotnih
učnih izidov, v različnih možnostih financiranja nadaljnjega poklicnega izobraževanja,
v

vključevanju

zasebnega

sektorja

v

izobraževalno

mrežo

in

v

razvoju

socialnopartnerskega dialoga. Da je Francija najnaprednejša evropska država v
prepoznavanju, ocenjevanju in priznavanju neformalnega učenja opaža tudi Kelava
(2006b, str. 100). Meni, da gre za državo, od katere so se učile mnoge druge države.
Francija predvsem z odpiranjem nacionalnih poklicnih sistemov izobraževanja in
usposabljanja omogoča posameznikom, da si lahko po sistemu priznavanja
neformalnega znanja pridobijo poklicne certifikate. Francoski sistem iz leta 1985 je bil
prvi evropski poskus sploh, da bi vzpostavili sistem prepoznavanja in ocenjevanja
neformalnega in izkustvenega učenja. S tem sistemom bilan de competence je Francija
podprla prepoznavanje in ocenjevanje poklicnih kompetenc tako pri zaposlenih kot pri
delodajalcih (prav tam, str. 100–101). Hvala Kamenšček (2008, str. 84) modelu bilan de
competence prepisuje velik pomen, saj le-ta omogoča razvoj sistema vrednotenja,
priznavanje in potrjevanje poklicnih kompetenc, pridobljenih v neformalnih oblikah
učenja. V dodatku k Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000) je model bilan des
compétences (poslovenjeno bilanca sposobnosti) predstavljen kot eden izmed primerov
"dobre prakse", to je projektov ali pobud, ki so pokazali možen pristop za udejanjanje
vseživljenjskega učenja v prakso. Cilj je zaposlenemu omogočiti, da spozna njegove
strokovne in osebne sposobnosti, motivacijo in zmožnosti, da bi lahko pospešil tako
svoje strokovne kot tudi izobraževalne načrte in kariero. Bilanca sposobnosti je
"nacionalen sistem, opredeljen in uporabljen v skladu z nacionalno zakonodajo.
Osredotoča se na posameznika in podjetja. Ideja je, da tako delodajalcu kot
zaposlenemu da povratno informacijo o vprašanjih sposobnosti pri podpori nadaljnjega
učenja ali razvoja kariere. Bilanca sposobnosti ne stremi k formalnemu priznavanju
sposobnosti glede na standard kvalifikacije." (Memorandum 2000, str. 29). Kot sem že
omenila v uvodnem delu diplomske naloge, tak sistem gradi na priznavanju sposobnosti
posameznika ne glede na to, ali ustrezajo nekemu vnaprej postavljenemu in opisanemu
sistemu znanj, spretnosti in kompetenc, ki bi ustrezale določeni kvalifikaciji na nivoju
nacionalne kvalifikacijske sheme. Namen je zbrati in pregledno opisati znanja,
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spretnosti in kompetence posameznika, ki so natančna informacija delodajalcu, ne
nazadnje pa tudi posamezniku samemu (Muršak 2004a, str. 48).

Drugi velik korak Francozov je bilo odpiranje nacionalnega sistema poklicnega
izobraževanja in usposabljanja za poklicne certifikate, pridobljene zunaj njega. Ta
zakon iz leta 1992 omogoča povezavo neformalnega priznavanja delovnih izkušenj z
nacionalno kvalifikacijsko strukturo na osnovi pridobitve javno veljavnih listin –
diplom in certifikatov (Kelava 2006b, str. 101).

Pomembno prelomnico predstavlja Zakon o socialni modernizaciji iz leta 2002. Sistem
priznavanja kompetenc (bilan de competence) posamezniku ni dopuščal pridobivanja
formalne izobrazbe. Običajno so tovrstne kompetence priznavali le v delovnem okolju
ne glede na to, kako so bile pridobljene. Bile so težje prenosljive iz enega delovnega
okolja v drugega. Francoski strokovnjaki za poklicno in strokovno izobraževanje so
menili, da postopek ne omogoča dovolj priznavanja širokih palet neformalno
pridobljenih znanj in spretnosti, da so takšna znanja premalo upoštevana, premalo
cenjena, čeprav so zelo dragocena. Produkt takšnega razmišljanja je prav omenjeni
zakon iz leta 2002, ki naravnost zapoveduje izobraževalnim krogom, naj priznajo
tovrstna znanja in spretnosti ter postopek ustrezno vpeljejo v svojih izobraževalnih
okoljih. S tem zakonom je bilo takšno priznavanje odrejeno za vse ravni strokovnega in
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, skratka za vsa področja in ravni, kjer je
možno pridobiti delovne izkušnje tudi brez formalnega spričevala. Izjeme so splošna
gimnazijska matura, fakulteta za farmacijo in medicinska fakulteta. Povsod drugje, kjer
je mogoče sodelovati, asistirati ali v celoti opravljati neko delo (vsaj tri leta) brez
zaključene formalne izobrazbe, pa je ta postopek dopusten. Upoštevati je treba tako
redne kot pogodbene zaposlitve, ki omogočajo pridobivanje izkušenjskih znanj, enako
pa tudi vse prostovoljne in ljubiteljske dejavnosti. Pomembno je, da obstaja tretja oseba
(običajno delodajalec), ki lahko potrdi, da je nekdo določene delovne izkušnje v resnici
pridobil. Zato seveda tukaj ne pridejo v poštev ljubiteljske dejavnosti, ki jih je človek
počel v samoti in kjer ne more pokazati vidnih rezultatov (Jelenc 2004, str. 18). Na eni
strani se zakon tako usmerja k posamezniku (Zakon je vsakemu posamezniku dodelil
novo pravico: certifikat kot potrditev pridobljenih izkušenj. Odslej se lahko vsakomur,
ki ima vsaj triletne izkušnje v povezavi z določenim certifikatom, priznajo pridobljene
poklicne in/ali osebne izkušnje, ki pripomorejo k pridobitvi celotnega certifikata.) in na
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drugi strani k organom, ustanovam, ki izdajajo certifikate (Zakon o socialni
modernizaciji omogoča potrditev pridobljenih izkušenj kot način za pridobitev vseh vrst
diplom, nazivov in certifikatov o poklicni kvalifikaciji, ki so vpisani na državnem
seznamu poklicnih certifikatov (RNCP). Izdajatelji certifikatov morajo zagotoviti
enakovrednost certifikatov, ki jih podeljujejo, ne glede na to, kako je bil certifikat
pridobljen. Dostop do certifikata s pomočjo potrditve pridobljenih izkušenj zagotavlja
strokovna institucija CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle) –
njena temeljna naloga je širiti podatke o certifikatih s pomočjo seznama RNCP
(Répertoire national des certifications professionnelles) (Hvala Kamenšček 2008, str.
86–87).

Certifikate v Franciji lahko razvrstimo v tri večje kategorije: V prvi kategoriji so zbrane
državne diplome, ki jih izdaja država in so zasnovane po mnenju posvetovalnih teles.
Diplome se ustvarijo z uredbami in odloki, ki so objavljeni v uradnem listu. Na državni
seznam poklicnih certifikatov (RNCP) so vpisane po zakonu. Drugo kategorijo
sestavljajo diplome in nazivi, ki jih v svojem imenu izdajo druga ministrstva (obramba,
kultura …), konzularne ustanove (trgovske in industrijske zbornice, poklicne zbornice),
javne ali zasebne. Ti certifikati se lahko vpišejo na seznam RNCP, ko jih prouči in o
njih poda mnenje CNCP. Tako je stopnja certifikatov uradno priznana s strani države, v
uradnem listu pa se izda odlok o vpisu na seznam RNCP. Tretjo kategorijo sestavljajo
certifikati o poklicnih kvalifikacijah (CQP), ki se izdelajo in izdajo pod okriljem
poklicnih strok. Ti certifikati se lahko na seznam RNCP vpišejo na podlagi prošnje
zadevnih strok, ki jo prouči in o njej poda mnenje CNCP. V uradnem listu se objavi
odlok o vpisu. V vseh treh primerih certifikat potrjuje določeno kvalifikacijo, torej
sposobnosti za opravljanje poklicnih dejavnosti v različnih delovnih okoliščinah, z
različnimi stopnjami odgovornosti, ki so določene v gradivu o certifikatu (prav tam, str.
88).

Postopek vrednotenja dosežkov, pridobljenih z izkušnjami, se v Franciji imenuje
Validation des Acquis de I´Expérience´ ali na kratko VAE. Organizacija postopka je v
nekaterih stvareh podobna našemu postopku priznavanja neformalno, naključno ali
priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti, v drugih pa se spet razlikuje. Ključna
razlika je v tem, da je pri nas sistem zaenkrat vpeljan le na področju pridobivanja
poklicnih kvalifikacij, v Franciji pa praktično deluje v vseh porah izobraževanja. V
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Franciji imajo za vrednotenje dosežkov, pridobljenih z izkušnjami, posebej
usposobljene člane izpitne komisije na nacionalni ravni. Komisijo za vsako preverjanje
sestavljata najmanj dva strokovnjaka s področja, ki ga preverjajo, in dva pedagoška
delavca, lahko pa šteje komisija tudi do dvanajst članov. V postopek so obvezno
vključeni tudi svetovalci, ki jih v Franciji imenujejo spremljevalci. Po izobrazbi so
psihologi, ki se posebej usposabljajo za sodelovanje v postopku VAE (Jelenc 2004, str.
19).

Prvi stik s kandidatom opravijo tako imenovani informatorji, ki tistim, ki se želijo
vključiti v sistem, podrobno razložijo vse potrebno. Informatorji delujejo tudi kot
spodbujevalci, ki poiščejo neozaveščene posameznike, oziroma

v postopek VAE

usmerjajo prosilce pomoči, iskalce zaposlitve … Ljudje namreč te možnosti še ne
poznajo ali pa se ne zavedajo vrednosti znanj in spretnosti, pridobljenih z delovnimi
izkušnjami. Ko so kandidati seznanjeni s postopkom, jih prevzame spremljevalec.
Francozi so za pomoč pri pripravi portfolija za vsa področja in ravni pripravili posebne
knjižice z velikim številom vprašanj, ki se ukvarjajo z najmanjšimi podrobnostmi
(primer vprašanja za vodja nekega področja: kolikokrat je vodil sestanke, razporejal
delo podrejenim, kaj se je na takšnih sestankih dogajalo …). Šele ko kandidat in
spremljevalec izpolnita te knjižice, se sporazumeta o tem, kje in kakšna dokazila bo
kandidat pridobil in s tem dokazal, da je vse to počel. Kandidat izpolni tudi štiri strani
dolg formular, kjer opravi tako imenovano samo-analizo; gre za nekakšen CV. Po
zaključenem delu s spremljevalcem se vsa ta dokumentacija preda ocenjevalcem, ki
presodijo, ali bodo kandidatom podelili naziv v celoti ali le delno. Tudi, če je bila
kandidatu izobrazba v celoti priznana, mora na razgovor h komisiji. Pomembno pa je to,
da iz potrdil ni razvidno, da je kandidat pridobil diplomo po takšni alternativni poti.
Listina je enaka tisti, ki jo dobijo kandidati, ki so bili vključeni v redno formalno šolanje
(prav tam, str. 19–20).

Postopek VAE izvajajo na nacionalni ravni v različnih ustanovah: ministrstvo za delo,
gospodarska zbornica … Tudi postopek informiranja in spremljanja se opravlja na
najrazličnejših mestih: ministrstvih, zbornicah, zavodih za zaposlovanje, svetovalnih
centrih, izobraževalnih ustanovah …(prav tam, str. 20).
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V Franciji si prizadevajo, da certifikatna listina ne bo konkurenca listinam pridobljenim
v formalnem izobraževanju, ampak da jih bo dopolnjevala (Merle 1997, str. 45).
Francoski strokovnjaki s področja izobraževanja poudarjajo, da bo certifikatno
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja spretnosti in kompetenc brezhibno
zaživelo, le s pravo politično voljo in več finančnimi sredstvi (Hvala Kamenšček 2008,
str. 93).

2.2.3 Norveška
Konec devetdesetih let preteklega stoletja je na Norveškem potekala kompetenčna
reforma, ki je zajela tako formalno kot neformalno in priložnostno učenje in
izobraževanje. Eden izmed ciljev kompetenčne reforme je bil oblikovati nacionalni
sistem za validacijo neformalnega in priložnostnega učenja odraslih. Norveški
parlament je takrat predlagal vladi, da bi oblikovali sistem, ki bi odraslim omogočal
dokumentirati njihove kompetence, ne da bi morali ti opravljati tradicionalno testiranje.
Ta pobuda dejansko predstavlja začetek projekta validacije. Temeljni razlogi za
oblikovanje in uvajanje tovrstnega sistema so bili predvsem: staranje populacije in
pomanjkanje mlajšega delovnega kadra, spodbujanje ustreznega vrednotenja na različne
načine pridobljenih kompetenc, ki predstavljajo največjo konkurenčno prednost in
omejevanje nezaposlenosti prebivalstva. Pri kompetenčni reformi je imela pomembno
vlogo nacionalna ustanova za izobraževanje odraslih, imenovana VOX, ki je imela
nalogo vpeljati prioritete reforme v izobraževalno prakso (Mlinar 2008, str. 94–99).

V projektu validacije na Norveškem sodelujejo predstavniki izobraževanja, socialnih
partnerjev, organizacij, predstavniki nekaj ministrstev in sektorja za prostovoljno delo.
Le-ti sodelujejo pri načrtovanju, vodenju in izvajanju projekta. Na Norveškem
ugotavljajo, da sistem validacije koristi posamezniku na vseh področjih udejstvovanja,
torej pri delu, izobraževanju in prostovoljnem delu. Sistem omogoča osebnostni razvoj,
razvoj kariere, posameznik lahko pridobi certifikat in navsezadnje izboljša svoj
materialni položaj, saj sistemu vrednotenja sledi tudi urejanje sistema plačila
zaposlenih. Poleg tega je posameznikom, ki se ponovno vključujejo v izobraževanje in
usposabljanje, omogočena individualizacija izobraževalnih programov – ti so namreč
oblikovani tako, da upoštevajo že pridobljene kompetence odraslih posameznikov (prav
tam, str. 100).
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2.2.3.1 Nacionalni sistem validacije neformalno in priložnostno pridobljenih
kompetenc –dokumentiranje kompetenc
Dokumentiranje kompetenc zajema tako formalno izobraževanje kot tudi usposabljanje,
ki ga organizira delodajalec, ter nenazadnje še spretnosti in znanje, ki jih kandidat ne
more izkazati z dokazili (prostovoljno delo, priložnostno učenje). V teoriji
dokumentacija kompetenc zajema še nedokumentirane družbene in organizacijske
kompetence ter osebnostne kvalitete. V praksi validacije le-te niso vključene (niti v
dokumentaciji), ker jih je izjemno težko ugotoviti in ovrednotiti. Cilj validacije, na
različne načine pridobljenih kompetenc, je oblikovati model priznane dokumentacije
kompetenc, ki se zahtevajo za delo in življenje. S pomočjo dokumentacije o
individualnih kompetencah, pridobljenih na delovnem mestu, želijo vsi sodelujoči v
sistemu potrjevanja poudariti pomen sistema za posameznika in za podjetje. Tovrstni
sistem spodbuja zaposlene, da pridobivajo novo znanje in sposobnosti ter da
izboljšujejo kvalifikacije. Poleg tega sistem pripomore k načrtovanju izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih tako v podjetju kot zunaj njega (prav tam, str. 101).

Dokumentacija o kompetencah mora biti preprosta in transparentna, uporabna za vsa
podjetja (majhna, srednje velika in velika), priznana in prenosljiva med podjetji.
Sestavljena je iz dveh sklopov: iz življenjepisa, ki vsebuje podatke o kompetencah,
pridobljenih v vsakodnevnih življenjskih situacijah (pridobljene priložnostno – ne na
delovnem mestu) in iz podatkov o kompetencah, pridobljenih na delovnem mestu (oris
odgovornosti ter strokovnih in socialnih spretnosti). To dokumentacijo potrdi
delodajalec. Opisana dokumentacija nastaja v delovni organizaciji, v kateri je
posameznik zaposlen. Kompetence mora opredeliti in opisati posameznik sam, njegovi
nadrejeni v podjetju pa so pristojni, da navedeno ocenijo in potrdijo. Dokumentacija je
last posameznika, podjetje jo lahko uporabi za svoje potrebe – analize (prav tam, str.
102).

Sistem validacije, kot ga poznajo na Norveškem, obsega poleg dokumentacije o
delovnih kompetencah tudi dokumentacijo o priložnostno pridobljenih kompetencah
(kompetence, pridobljene v vsakodnevnih življenjskih situacijah in ob prostovoljnih
dejavnostih). Tovrstna dokumentacija se nanaša predvsem na prostovoljne dejavnosti, ki
potekajo v sklopu nevladnih organizacij. Dokumentacija za izkazovanje kompetenc,
pridobljenih s pomočjo prostovoljnega dela in priložnostnega učenja, je sestavljena iz
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obrazca, ki je podoben obrazcu za izkazovanje kompetenc, pridobljenih z delom: prvi
del obrazca predstavlja življenjepis, ki vsebuje podatke o posamezniku in podatke o
njegovih dejavnostih, pri katerih je sodeloval v vsakdanjih življenjskih situacijah,
kompetence posameznika so na tem mestu opisane posredno; drugi del obrazca se
osredotoča na posameznikove kompetence in jih opisuje neposredno (socialne
kompetence, komunikacijske spretnosti ter stališča posameznika). Obrazec v celoti
izpolni kandidat, je njegova last in ga tudi sam podpiše. Ta obrazec za dokazovanje
kompetenc so razvili v organizaciji VOFO (krovna organizacija za področje
prostovoljnega dela in neformalnega izobraževanja odraslih), ki za vse kandidate
organizira tudi študijske krožke, na katerih razpravljajo, kako izpolniti dokumentacijo.
VOFO želi sistem validacije uporabiti predvsem pri iskanju zaposlitve (z dokumentacijo
posamezniki izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti) in pri zviševanju samopodobe
posameznika (prav tam, str. 102).

Tovrstna dokumentacija se torej lahko uporablja v različnih okoliščinah. Posameznik na
ta način dobi celosten pregled lastnih izkušenj in kompetenc, poleg tega pa mu tovrsten
način beleženja kompetenc omogoča, da se nauči izražati kompetence, bodisi ustno ali v
pisni obliki. Uporabna je tudi, ko se posamezniki želijo vključiti v višješolsko,
visokošolsko ali univerzitetno izobraževanje, ne da bi izpolnjevali vstopne izobrazbene
pogoje. Uporablja se lahko tudi na trgu dela, predvsem ko posameznik išče zaposlitev,
kot priprava na razgovor za zaposlitev, ob spremembi položaja v podjetju oziroma ko
lahko posameznika na podlagi tako izkazanih kompetenc razporedijo na novo delovno
nalogo (prav tam, str. 103).

2.2.3.2 Nacionalni sistem validacije neformalno in priložnostno pridobljenih
kompetenc – pridobitev izobrazbe
Sistem validacije neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc je namenjen vsem
odraslim, ki želijo kompetence dokumentirati in potrditi, ne glede na to, ali to želijo
storiti v odnosu do izobraževalnega sistema, do delovnega mesta ali organizacijskih
aktivnosti. V tem sistemu so zajeti tudi odrasli imigranti (Pettersen 2002, str. 1).

Pravica posameznikov do validacije njihovega neformalnega učenja je na Norveškem
določena z zakonodajo in sporazumi, pri čemer posamezniki pri pripravljanju potrebne
dokumentacije

in

validaciji

neformalno

pridobljenih

kompetenc
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sodelujejo

prostovoljno. Dokumentacija je posameznikova last. Posamezniki si lahko z validacijo
neformalno pridobljenih kompetenc pridobijo srednješolsko izobrazbo. Če se
posameznikove kompetence ujemajo s kompetencami, določenimi v nacionalnem
kurikulumu za določen srednješolski izobraževalni program, posameznik pridobi
spričevalo srednje šole, ki je enakovredno spričevalu, pridobljenemu v rednem šolanju.

Nacionalni

postopek

validacije

neformalno

pridobljenih

kompetenc

zajema:

informiranje, vodenje oziroma usmerjanje, seznam spretnosti, identifikacijo spretnosti,
ocenjevanje, dokumentiranje na nacionalni ravni (Mlinar 2008, str. 105).

Metode ocenjevanja posameznikovih neformalno pridobljenih kompetenc na ravni
srednješolskega izobraževanja so (Nilsen Mohan 2008, str. 16): metoda dialoga
(Ocenjevalec prek diskusije ugotavlja, ali posameznik ima kompetence, ki so z
nacionalnim

kurikulumom

zahtevane

za

določeno

srednješolsko

izobrazbo.);

ocenjevanje portfolija (Gre za presojanje pisne dokumentacije glede na kompetence,
zahtevane z nacionalnim kurikulumom.); poklicno testiranje (Posameznik v konkretni
delovni situaciji izkaže vse sposobnosti za posamezno področje).

Ocenjevalci v sistemu validacije neformalno pridobljenih kompetenc na ravni
srednješolske izobrazbe so lahko strokovnjaki s trga dela, člani izpitnih komisij ali
učitelji, zaposleni v programih srednjega strokovnega izobraževanja. Na Norveškem
imajo program usposabljanja za ocenjevalce, usposabljanje pa obsega vsebine, ki se
nanašajo na ocenjevanje tako teoretičnega kot praktičnega znanja in kompetenc. Poleg
tega pa sem spadajo še vsebine, ki se nanašajo na zakonodajo, predpise, terminologijo,
izbor in uporabo metod in pripomočkov za ocenjevanje … (prav tam, str. 17).

Nacionalni sistem za dokumentiranje in validacijo neformalno pridobljenih kompetenc
obsega poleg srednješolske tudi višje stopnje. Univerze in višje strokovne šole morajo
ocenjevati kompetence kandidatov, ki se želijo vključiti v višješolsko izobraževanje in
so starejši od 25 let ter ne izpolnjujejo formalnih vpisnih pogojev (zahtevane stopnje
izobrazbe).

Proces validacije kompetenc,

potrebnih za vstop v višješolsko

izobraževanje, opravlja na višjih šolah in univerzah posebna »porota« (sestavljajo jo
zaposleni). Posameznik, ki dobi dovoljenje za vpis, opravlja prvo leto študija kot
poskusno leto. Če poskusno leto uspešno sklene, lahko nadaljuje študij. V postopku
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validacije uporabljajo porote različne metode ocenjevanja, ki niso točno določene in jih
višješolski in univerzitetni zavodi izbirajo avtonomno (Mlinar 2008, str. 106).

Kelava (2006b, str. 99–100) opaža, da je na Norveškem vprašanje neformalnega učenja
v ospredju razprav o izobraževanju in usposabljanju, prav tako pa je predmet
pomembnih institucionalnih eksperimentov in reform z vidnimi posledicami.

2.2.4 Škotska
Prav tako kot druge prej opisane države, tudi Škotska spada med tiste države, ki imajo
področje preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja zelo dobro razvito
(Žnidaršič, H., Vuković, A. (ur.) 2008, str. 28). Škotski sistem preverjanja in
priznavanja predhodno pridobljenega znanja (Recognition of prior Learning – RPL)
uporabnikom ponuja možnost osebnega ali kariernega načrta in podpore pri prehodu
med neformalnim in formalnim znanjem ali možnost pridobitve kreditnih točk za vstop
v izobraževalni program ali za priznanje delov izobraževalnih programov. Osebni ali
karierni razvoj se osredotoča na formativno9 priznavanje neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja (Gre za podporo trajnemu učnemu procesu ob identifikaciji učne
poti.). Rezultati formativnega priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega
znanja so lahko kartiranje/pregled/oris znanj in uvrstitev znanja kandidata v kontekst
SCQF (The Schottish Credit and Qualification Framework) kot del izobraževalnega
svetovanja ali osebnega izobraževalnega načrta. Pridobitev kreditnih točk pa se
osredotoča na pogoje za vstop v izobraževanje ali za priznanje dela ali celote
formalnega izobraževalnega programa. Sumativno 10 priznavanje neformalno in
priložnostno pridobljenega znanja vključuje formalno preverjanje predhodnega znanja
in pridobljenih izkušenj kot del sistema za določitev kreditnih točk. (Priznanje kreditnih
točk za določen izobraževalni program v okviru priznavanja neformalno in priložnostno

9

Za ugotavljanje in vrednotenje znanj, spretnosti, kompetenc lahko uporabljamo različne pristope.
Glavna dva sta formativni in sumativni pristop. Formativni pristop je zasnovan kot decentraliziran in
raznolik instrument za ugotavljanje povratnih informacij in podpore pri učenju, izogiba pa se povezanosti
s podeljevanjem formalnih kvalifikacij. (Žnidaršič, H., Vuković, A. (ur.) 2008, str. 25–26).
10
Čeprav je proces priznavanja znanja v neformalnem in priložnostnem izobraževanju oblikovan tako, da
je bolj občutljiv na potrebe posameznika, je zaradi statusa in zaupanja nujno potrebno, da sumativni
elementi priznavanja temeljijo na standardih, ki se uporabljajo pri sumativnem vrednotenju v formalnem
izobraževanju. Sumativni pristop se uporablja pogosteje. Namen ali rezultat identifikacije in preverjanja
neformalno pridobljenega znanja je formalno priznan certifikat ali kvalifikacija. Velikokrat se formativni
in sumativni pristop povezujeta (prav tam, str. 26).
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pridobljenega znanja ima enako vrednost kot izobrazba, pridobljena v formalnem
izobraževalnem sistemu.) (Recognition of … 2005, str. 4–5).

Za nekatere uporabnike je proces formativnega priznavanja neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja le priprava na vstop v sumativno priznavanje neformalno in
priložnostno pridobljenega znanja (prav tam, str. 5).

Škotski sistem priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja poskuša
upoštevati nekaj ključnih načel. Na primer kandidat mora v procesu priznavanja
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja sodelovati prostovoljno, njegove
potrebe in razlogi morajo biti najvišje vodilo; priznavanje neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja mora biti dostopno vsem; spodbuja naj se uporaba različnih
pristopov, tako podpore kot preverjanja; pri upravljanju procesa priznavanja neformalno
in priložnostno pridobljenega znanja je treba zagotoviti zaupanje v rezultate; vloge in
odgovornosti kandidatov in izvajalcev morajo biti jasno definirane; osebje, ki upravlja
in/ali podpira proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja,
mora biti usposobljeno in imeti ustrezno podporo; prav tako je treba spodbujati
povezave med izvajalci programov, institucijami in nacionalnimi telesi; sodelovanje
mora zaobjemati izmenjavo primerov dobre prakse, študij primerov ter pristopov pri
podpori in preverjanju … (Žnidaršič, H., Vuković, A. (ur.) 2008, str. 30).

Proces preverjanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (NIPPZ) na
Škotskem poteka prek ključnih korakov. Najprej je tu začetno svetovanje glede procesa
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. (V tem koraku gre za
informiranje in svetovanje o načelih, procesu, postopkih in stroških. Kandidat mora
dobro razumeti vsako fazo procesa ter imeti jasne, uresničljive cilje in pričakovanja
glede rezultatov. Informacije se lahko podajajo v pisani/natisnjeni/elektronski obliki
ali/in v razgovoru.). Naslednji korak je podpora kandidatom v procesu reflektiranja,
identificiranja znanja, spretnosti, kompetenc, pridobljenih z izkušnjami. Kandidate se
podpira tudi pri izbiri in predstavitvi ustreznih dokazil in identifikaciji področij za
nadaljnje učenje. Podpora se lahko zagotavlja z individualnimi sestanki ali v procesu
skupinskega informiranja in svetovanja. Kandidatom se nudi pomoč v pisni ali
elektronski obliki. Sledi korak, ki so ga poimenovali mehanizmi za zbiranje in
predstavitev dokazil o znanju. Na Škotskem zagovarjajo, da naj bodo mehanizmi, če se
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le da, enostavni. Sem spadajo na primer refleksivno poročilo, projektno delo,
strukturirani intervju/ustni izpit, preverjanje na zahtevo, simulacije/opazovanje prakse,
beleženje rezultatov učenja, obstoječe ocene/evalvacije izkušenj, temelječih na delu,
profiliranje (izdelani profili na delovnih mestih v podjetjih), dokazila o prostovoljnih
izkušnjah in učenju, europass življenjepis in europass jezikovni potni list, portfolijo.
Nato sledi proces priznavanja znanja:
a.) za osebni ali karierni razvoj


načrtovanje osebnega izobraževalnega načrta

b.) za pridobitev kreditnih točk (pridobitev, nadgradnja izobrazbe) – za vstop v
izobraževanje ali za priznanje delov izobraževalnega programa


preverjanje, kreditne točke, proces vstopa v izobraževalni program

Pri presoji zadostnosti in primernosti predstavljenih dokazil sledijo nekaterim opornih
točkam za:
– sprejemljivost, zadovoljivost: ali je primerna povezava med predstavljenimi dokazili
in rezultati učenja in ali so dokazila zanesljiva in veljavna,
– zadostnost: ali imajo predstavljena dokazila, vključno z refleksivnim poročilom,
zadostno širino in globino za demonstracijo učnih dosežkov oziroma podeljenih
kompetenc,
– avtentičnost: ali so dokazila nedvomno rezultat znanja samega uporabnika/kandidata,
– ažurnost: se preverja res samo trenutno znanje ali pa mora uporabnik predstaviti tudi
dokaze, da je svoja znanja »posodabljal«/obnavljal, če so pridobljene izkušnje že v
»daljni preteklosti«.
Sledi proces spremljave v procesu priznavanja neformalno

in priložnostno

pridobljenega znanja (NIPPZ). Proces spremljave in poročanja pri postopkih
priznavanja NIPPZ mora biti jasno definiran in vključen v obstoječe sisteme
zagotavljanja in izboljšanja kakovosti odgovornega telesa. Indikatorji za spremljavo so:
število vključenih uporabnikov, stopnja uspešnosti, evalvacija izkušenj uporabnikov in
koliko časa so porabili za procese priznavanja NIPPZ, evalvacija izkušenj osebja in
koliko časa so porabili za procese priznavanja NIPPZ, za podporo in upravljanje …
Zadnja dva koraka pa sta podpora osebju, ki izvaja preverjanje NIPPZ, in integracija
ukrepov v obstoječe sisteme zagotavljanja kakovosti (prav tam, str. 30–31).

V nadaljevanju bom predstavila, kako imamo področje priznavanja NIPPZ urejeno v
Sloveniji.
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2.3 PRIZNAVANJA NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNO
PRIDOBLJENEGA ZNANJA V SLOVENIJI
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja je eno izmed orodij za dvigovanje
izobrazbene ravni, saj gre za formalno priznavanje obstoječih izkušenj. Pri tem se ne le
popravlja slika o usposobljenosti na trgu dela, ampak se z možnostjo priznavanja
neformalno pridobljenega znanja posameznikom povečuje tudi motivacija za nadaljnje
vključevanje v izobraževanje. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja je eden
izmed načinov izpolnjevanja ciljev, h katerim je Slovenija zavezana tudi kot članica
Evropske unije. Z urejenim in kar najbolj razvejanim sistemom priznavanja neformalno
pridobljenega znanja se lahko rešuje tudi del problematike najrazličnejših ciljnih skupin,
kot so brezposelni, socialno izključeni, tisti z nizko izobrazbo, neustrezno usposobljeni
glede na zahteve delovnih mest … (Kelava, 2006c, str. 83–84).

Pavlin in Svetlik (2007 str. 36–37) ugotavljata, da trenutno v Sloveniji obstaja več
načinov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. Kot prvo je tu certifikatni11
sistem poklicnih kvalifikacij. Gre za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij12 v skladu z Zakonom o NPK, ki temeljijo na nacionalnih poklicnih
standardih. Nato omenjata 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. Sledijo še preverjanje oziroma
potrjevanje znanja jezikov, ki temeljijo na nacionalnih standardih; priznavanje znanja
pri posameznih ministrstvih na osnovi področnih zakonov; priznavanje znanja pri
zbornicah in priznavanja znanja pri delodajalcih. Sama se bom v nadaljevanju
diplomske naloge posvetila predvsem certifikatnemu sistemu, saj kot zapiše Černoša
(2008, str. 5), gre v Sloveniji za trenutno najbolj uveljavljen način vrednotenja učinkov
neformalnega učenja, ki daje podlago tudi za nadaljnje aktivnosti pri razvoju
celovitejših konceptov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja.
11

Certifikat je potrdilo (javna listina, op. A. Ž.) o doseženi poklicni kvalifikaciji v sistemu nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Pridobi se po postopku, ki ga določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah,
in daje nacionalno poklicno kvalifikacijo, ne pa tudi poklicne izobrazbe. Za sistem certificiranja se
uporablja tudi izraz certifikatni sistem. (Muršak 2002, str. 16).
12
Pri preverjanju in potrjevanju NPK gre za vse metode in postopke za formalno vrednotenje znanj,
spretnosti in izkušenj, ki vodijo do podelitve certifikata. V postopku preverjanja kandidat neposredno,
pred komisijo dokazuje znanja in spretnosti, potrjevanje pa je postopek, ko komisija ugotavlja znanja in
spretnosti na podlagi listin, ki jih kandidat predloži v portfoliju (Drofenik (ur.) 2008, str. 74 –75).
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2.4 RAZVOJ CERTIFIKATNEGA SISTEMA TER NJEGOVA
POLITIČNA IN ZAKONSKA PODLAGA
V 90. letih prejšnjega stoletja so se v slovenskem prostoru vse jasneje oblikovali
predlogi za razvoj sistema, ki bo omogočal pridobivanje NPK zunaj formalnega
šolskega sistema. Utemeljeni so bili z naslednjimi razlogi:
– velik delež brezposelnih in skoraj polovica iskalcev zaposlitve brez izobrazbe ter tudi
brez formalno priznane kvalifikacije,
– potreba po povezovanju poklicnega izobraževanja mladine in odraslih v enoten sistem
vseživljenjskega učenja,
– problem relativno visokega šolskega osipa, možnost pridobitve delne oz. ožje
poklicne kvalifikacije z vidika zaposljivosti in vključevanje na trg dela ter ponovna
možnost vključevanja v izobraževalni sistem ter pridobitev stopnje izobrazbe,
– potreba po stalnem in neposrednem povezovanju s trgom dela in delodajalci,
– potreba po večji preglednosti in primerljivosti poklicnih kvalifikacij in listin v
slovenskem in evropskem prostoru,
– potreba po zmanjšanju stroškov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter po
vrednotenju nedokončanega izobraževanja (Kunčič idr. 2008a, str. 69–70).

Leta 1994 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) začelo razvoj in
uveljavljenje certifikatnega sistema in izdelana je bila študija Kvalifikacije v
certifikatnem sistemu (Ivančič 1995a). Cilj tega projekta je bil razviti postopek
pridobivanja certifikatov o poklicnih kvalifikacijah in ga uspešno vpeljati v prakso
(Ivančič 2000, str. 9).

Temelji NPK so bili postavljeni vzporedno s prenovo šolskega sistema leta 1996 s
sprejemom nove šolske zakonodaje13. Sprejet je bil krovni Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje ter izobraževanja (1996), ki ureja pogoje za opravljanje ter določa
način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja tudi za poklicno in strokovno
izobraževanje ter izobraževanje odraslih. V zakonu omenjeni ključni cilji vzgoje in
izobraževanja v RS, ki so imeli vpliv tudi na kasnejši razvoj NPK, so zagotovo:

13

Strokovna podlaga novi šolski zakonodaji je bila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (1995).V
njej so opisani glavni razlogi za spremembe v poklicnem izobraževanju odraslih.
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spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in uveljavljanje možnosti izbire na vseh
ravneh vzgoje in izobraževanja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje ter
izobraževanja v 2. členu kot cilj vzgoje in izobraževanja navaja tudi omogočanje
vključevanja v procese evropskega povezovanja ter omogočanje vzgoje in
izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika …

Poleg Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanja je bil v istem letu
sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996). Kunčič idr. (2008a, str.
70) omenjajo, da je bil koncept poklicnega in strokovnega izobraževanja takrat
zasnovan kot nujni sestavni del vseživljenjskega izobraževanja, pri čemer je bilo treba
opredeliti še povezavo med formalnim in neformalnim izobraževanjem.

Ne smemo pa pozabiti niti na Zakon o izobraževanju odraslih (1996), ki v kontekstu
certificiranja kvalifikacij v 2. členu navaja naslednja načela:
– vseživljenjsko izobraževanje,
– svobodo in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblike, sredstev in metod
izobraževanja odraslih,
– v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo, doseganje enakih
standardov kot v izobraževanju mladine.

Ignjatović (2000, str. 23) poudarja, da je sredi devetdesetih let potekala prenova sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v celovit in odprt izobraževalni sistem, ki naj
bi se odzival na spremenjeno socialno in ekonomsko okolje v Sloveniji. Meni, da je
reforma realizirala zastavljene cilje, kot so socialno partnerstvo, moderni izobraževalni
programi, dualni sistem, izboljšana povezava med teorijo in prakso, višje in
visokošolsko poklicno izobraževanje ter razvoj podpornih strokovnih institucij.

Začetek realizacije sistema pridobivanja NPK sega v leto 1999, ko še ni bilo sprejetega
samostojnega zakona, ki bi urejal to področje. Začetki so tako temeljili na Zakonu o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (1997) in Pravilniku o postopku
za pridobitev poklicnih kvalifikacij (1999), s katerim je MDDSZ želelo omogočiti
brezposelnim, da certificirajo svoje neformalno znanje in spretnosti oziroma znanje,
pridobljeno z usposabljanjem za trg dela. Pravilnik je opredeljeval, kdo si lahko pridobi
poklicno kvalifikacijo in posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti
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poklicno kvalifikacijo. Sem spadajo predhodna izobrazba in psihofizične sposobnosti
ter kar je najpomembneje za razvoj NPK, omenja že tudi, da je treba upoštevati
delovno-praktične ali življenjske izkušnje (prav tam, 10. člen). Je pa pravilnik jasno
razlikoval med kvalifikacijami, pridobljenimi na šolski osnovi, in kvalifikacijami,
pridobljenimi s certificiranjem (Svetlik 2000). Omenjeni pravilnik je določil postopek
za pridobitev NPK do sprejetja Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2000).

Projekt, ki je močno pospešil uvajanje certifikatov v prakso, je bil projekt Phare Mocca
1998–2000. Šlo je za projekt o posodabljanju izobraževalnih programov, razvoju
certifikatnega sistema in preverjanju kakovosti v poklicnem izobraževanju za mlade in
odrasle. Sodelovanje v programu Phare Mocca je tako dalo pomembno strokovno
podporo snovalcem sistemskih rešitev pri pripravi certifikatnega sistema poklicnih
kvalifikacij. Opravljene so bile temeljite študije teoretskega ozadja in mednarodne
primerjave, na podlagi katerih je bil sprejet krovni zakon. Program Phare Mocca je bil
skupen projekt takratnega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, vsebinski nosilec pa je bil Center RS za poklicno
izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) (Krajnc (ur.) 2000, str. 5).

Nove razsežnosti je v razvoj poklicnih kvalifikacij vnesla Lizbonska strategija, sprejeta
leta 2000, katere glavni cilj je bil, da bi EU v desetih letih postala najbolj konkurenčno
in dinamično na znanju temelječe gospodarsko področje na svetu, ki bo sposobno trajne
gospodarske rasti, z novimi, kvalitetnimi delovnimi mesti in boljšo socialno kohezijo
(Lisbon European … 2000, 5. točka). V 25. točki se Lizbonska strategija nanaša na
potrebo po prilagajanju evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja zahtevam
družbe znanja in zahtevam po izboljšanih ravneh in kakovosti zaposlitve. Tako naj bi
ponudili priložnost za učenje in usposabljanje različnim ciljnim skupinam v različnih
obdobjih njihovega življenja: mladim, brezposelnim odraslim in tistim, katerih
zaposlitev je ogrožena zaradi neustreznosti njihovih spretnosti, ki jo hitre spremembe
povečujejo. Novi pristop naj bi tako imel tri glavne komponente: razvoj lokalnih učnih
centrov, promocijo novih temeljnih spretnosti, posebej v informacijski tehnologiji, in
vse boljšo preglednost kvalifikacij (prav tam, 25. točka). Opazimo lahko, da Lizbonska
strategija predvideva znatno zvišanje izobrazbene in kvalifikacijske ravni prebivalstva
Evrope. Eden izmed mehanizmov za doseganje tega cilja pa je zagotovo vpeljava
postopkov preverjanja in potrjevanja pridobljenega znanja po neformalni poti. Vpliv
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Lizbonske strategije je zagotovo opazen v razvoju našega certifikatnega sistema, saj se
v Sloveniji postopki preverjanja in potrjevanja neformalnega in priložnostno
pridobljenega znanja nanašajo predvsem na sistem preverjanja in potrjevanja NPK.

Smernice razvoju NPK daje tudi najpomembnejši del Lizbonske strategije, to je
Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000), ki med drugim poudarja potrebo po
večjih vlaganjih v človeške vire (prav tam, str. 12–13), izboljšanju pristopov pri
vrednotenju učnih dosežkov, pridobljenih v neformalnem učenju (prav tam, str. 16), in
zagotavljanju dostopa do informiranja in svetovanja (prav tam, str. 17–18), vse to je za
sistem preverjanja in potrjevanja poklicnih

kvalifikacij izjemno

pomembno.

Memorandum je v strokovnih krogih naletel na veliko podporo, kljub temu pa vsem
smernicam iz Memoranduma ni sledil razvoj našega sistema NPK. Ni upošteval zlasti
prvega sporočila Memoranduma, ki pravi, da je treba: "… zagotoviti splošen in nenehen
dostop do učenja za pridobitev ali obnavljanje spretnosti, ki so potrebne za nenehno
sodelovanje v družbi znanja" (prav tam, str. 11). Memorandum zagovarja, da morajo
biti tistim, ki iz kateregakoli razloga še niso dosegli praga ustreznih temeljnih
spretnosti, "nenehno ponujane možnosti, da to storijo, ne glede na to, kako pogosto jim
to ni uspelo ali kako pogosto niso izkoristili tega, kar jim je bilo ponujeno" (prav tam,
str. 11). Področja neformalnega učenja morajo tu odigrati pomembno vlogo. Vse to
zahteva zagotovitev visokokvalitetnih učnih izkušenj in učnih dosežkov za čim več
ljudi. Prav tako zahteva nenehno preverjanje stopnje dogovorjenih temeljnih spretnosti,
da bo to, kar se ponuja izobraževalno, ustrezalo tistemu, kar je ekonomsko in družbeno
potrebno (prav tam str. 12). Naš certifikatni sistem pa se je bolj kot na celovitem
razvoju posameznika in njegovih temeljnih spretnosti osnoval na ozkih spretnostih, ki
so orientirane zgolj na trenutne razmere na trgu dela.

Sistem preverjanja in potrjevanja NPK je v slovenski prostor formalno uvedel Zakon o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) (2000). Zakon določa postopek priprave
standardov strokovnih znanj in spretnosti ter preverjanje in potrjevanje le-teh oziroma
povedano natančneje: Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah "ureja postopek in
telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih
standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter pogoje in
postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij" (Zakon o NPK 2007, 1. člen).

27
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Zakon poudarja pomen učnih dosežkov, ne glede na to, v kakšni obliki so bila znanja in
spretnosti pridobljena. (Šlander in Demirtshyan 2007a, str. 20). Kunčič idr. (2008a, str.
70) poudarjajo, da je ZNPK pomenil prvi korak v smeri reševanja neskladij med
iskanimi in obstoječimi znanji in veščinami na trgu dela.

Leto kasneje so bila v Sloveniji sprejeta nova Izhodišča za pripravo izobraževalnih
programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja (2001), ki so v slovenski prostor uvedla poklicne standarde,
ki so povezovalni člen poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.

Razvoj certifikatnega sistema je podpiral Nacionalni program razvoja trga dela do leta
2006 (2001), katerega cilj je razvoj kulture vseživljenjskega učenja (prav tam, točka
2.4.2.2.) in zagotavljanje visoke stopnje zaposlenosti (prav tam, točka 2.4.2.1.). Med
ukrepi za uresničevanje teh ciljev izpostavlja razvoj sistema potrjevanja po neformalnih
poteh pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc (pridobivanje certifikatov o NPK)
(prav tam, točka 2.4.2.2).

Pomembno spodbudo razvoju je dalo tudi nekaj evropskih dokumentov. Eden izmed
takih je leta 2002 sprejeta Kopenhagenska deklaracija, ki poudarja pomen vključenosti
in povezanosti različnih držav, socialnih partnerjev in Evropske komisije v sistemu
poklicnega izobraževanja (Copenhagen Declaration 2002, str. 3). Še zlasti je pomembna
prednostna naloga, ki jo poudarja: razvoj informiranja in svetovanja v poklicnem
izobraževanju in zaposlovanju, predvsem kar zadeva dostop do izobraževanja,
prenosljivost ter priznavanje kompetenc in kvalifikacij v podporo poklicne in
geografske mobilnosti državljanov Evrope ter priznavanje kompetenc in kvalifikacij
med stopnjami in državami, promocija transparentnosti, razvoj referenčnih stopenj,
skupnih načel certificiranja (prav tam, str. 2).

Leto kasneje je Evropska komisija pripravila dokument z naslovom Skupna načela za
vrednotenje neformalnega učenja. Dokument poudarja, da je treba razviti poti za
formalno vrednotenje neformalnega učenja. Nacionalni sistemi in pristopi so se razvili
ločeno drug od drugega in jih je težko povezovati. Treba je razviti kredibilen sistem
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tako, da bodo podjetja, šole in drugi uporabniki zaupali rezultatom procesa vrednotenja
(Šlander 2006a, str. 158).

Področja vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se dotika še en evropski
dokument, in sicer leta 2004 sprejet Maastrichtski komunike, ki izpostavlja kar nekaj
prednostnih nalog. Naj jih naštejem le nekaj:
– Uporaba skupnih inštrumentov, referenc in načel za podporo reformi in nadaljnjemu
razvoju sistemov poklicnega izobraževanja: transparentnost kvalifikacij (europass),
poklicno svetovanje, zagotavljanje kakovosti, ugotavljanje in vrednotenje neformalnega
in priložnostnega učenja.
– Razvoj sistemov poklicnega izobraževanja za zadovoljevanje potreb tistih oseb ali
skupin, ki jim grozi brezposelnost ali socialna izključenost.
– Povečevanje ugleda in kakovost poklicnega izobraževanja s sistematično vključitvijo
vseh ključnih partnerjev v razvojne dosežke na nacionalni in lokalni ravni, zlasti glede
zagotavljanja kakovosti (Maastricht Communiqué 2004, str. 2–3).

V Sloveniji pa je bil leta 2004 pripravljen Državni razvojni programu RS za obdobje
2007–2013, v katerem so med aktivnostmi za zvišanje izobrazbene oziroma
kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva med drugimi predvidene naslednje:
povečanje dostopnosti izobraževanja na regionalni ravni na vseh ravneh poklicnega in
strokovnega izobraževanja in NPK, zmanjšanje šolske neuspešnosti in osipa, povečanje
izpopolnjevanja in usposabljanja na delovnem mestu, povečana vključenost starejših v
vseživljenjsko učenje, vključevanje ranljivih skupin v izobraževanje ...
V njem je zapisano, da sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij z vključenostjo v
mrežo nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik ter s partnerstvom pri oblikovanju leteh prispeva k uresničevanju politik razvoja človeških virov in spodbuja vseživljenjsko
učenje (Državni razvojni … 2004, str. 20).

"Ugotovitve v Evropi kažejo, da so postavljeni standardi pogosto preozki in ne
vključujejo znanja, pridobljenega zunaj šole." (Predlog Zakona o … 2006, str. 2). Na
osnovi evropskih in lastnih izkušenj na področju certificiranja je tudi Slovenija začela
preoblikovanje svojega sistema. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje je leta 2005 sprejel »Poročilo o uvajanju certifikatnega sistema 2000–
2004«, ki so ga pripravili Center RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center in
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Poročilo izpostavlja predvsem
pospešitev procesa imenovanja članov komisij, spremljanje certifikatnega sistema,
evalviranje certifikatnega sistema, pripravo poklicnih katalogov na podlagi potrjenega
poklicnega standarda brez ponovnega uradnega predloga zbornic, oblikovanje
strokovnih skupin za devet strokovnih področij, ki naj bi bile povezane z
izobraževalnim sistemom, razvoj modela preverjanja in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, certificiranje na visoki stopnji (to je na VII. stopnji) kvalifikacij,
umestitev certifikatov v tarifne razrede in v odpiranje dejavnosti (prav tam, str. 3).

Za doseganje ciljev Lizbonske strategije na področju izobraževanja morajo države
članice uveljaviti skupne instrumente, s katerimi se zagotavlja transparentnost
doseganja poklicnih zmožnosti, horizontalna in vertikalna prehodnost, priznavanje
formalnega in neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. Zato je v
Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o NPK (2006) poudarjeno, da
je treba razviti tak sistem certificiranja, ki bo vreden zaupanja posameznikov in države
in ki bo omogočal pridobivanje kreditnih točk v izobraževalnem sistemu, višjo plačo v
sistemu zaposlovanja in mednarodno mobilnost. Poleg tega poudarja, da morajo vsi
socialni partnerji skupaj in učinkovito prispevati k uresničitvi vseživljenjskega učenja
tako, da bosta dosežena skupni interes in skupna odgovornost tako delodajalcev kot
delojemalcev za razvoj kompetenc, pridobivanje kvalifikacij in promocijo le-tega. V
Predlogu Zakona je partnerstvo razširjeno na zbornice, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, na poklicna združenja,
neprofitne organizacije, sindikate in pristojna ministrstva, vse v okviru področnih
odborov za poklicne standarde. Uveljavljanje vseživljenjskega učenja, priznavanje tudi
neformalno priložnostno pridobljenega znanja, uveljavljanje zbirne mape (portfolija)
kot instrumenta za načrtovanje lastne poklicne kariere postavlja zahtevo po novi
zakonski opredelitvi svetovanja v procesu in izvajanju postopka preverjanja pri
izvajalcu, ki je vpisan v register izvajalcev (prav tam, str. 4–5).

Temu so v letu 2006 sledile spremembe in dopolnitve Zakona o NPK. Glavne
spremembe so bile:
– Kreditno vrednotenje poklicnih standardov in poklicnih katalogov po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (ECTS).
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– Komisije za preverjanje in potrjevanje NPK imenuje minister na podlagi javnega
razpisa, razen za vojaške poklice, kjer jih imenuje na predlog ministra za obrambo.
– V komisiji ne sme biti več kot en član, ki je kandidata usposabljal.
– Register izvajalcev postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK se je prenesel na
Državni izpitni center.
– Partnerstvo je dodatno razširjeno še na združenja delodajalcev, poklicna združenja,
neprofitne organizacije v okviru področnih odborov za poklicne standarde.
– Možnost za kvalifikacije na visokošolski stopnji (7. stopnja).
– Dodatni pogoji za člane komisij.
– Uničenje in izguba certifikata (Sedej idr. 2009, str. 9).

V zakonu so bile sprejete tudi spremembe glede uporabe terminologije. Strokovni
termin nomenklatura poklicev, ki je bil pri nas v uporabi, je bil za države članice
Evropske unije popolnoma nerazumljiv. Tako se namesto nomenklature poklicev uvaja
poklicni standard14 (Skuber 2007, str. 2).

Šlander in Demirtshyan (2007a, str. 21) poudarita, da s spremembami in dopolnitvami
ta zakon določa pravni okvir za uresničevanje že prej navedenih evropskih dokumentov,
predvsem pa pospešuje nadaljnji razvoj sistema na osnovi izkušenj v naši državi.
Predvidevali sta, da se bodo pozitivni učinki, ki jih prinaša spremenjen in dopolnjen
ZNPK, odražali na več področjih: Tako bo zakon pomenil na področju celotne države
izboljšanje kvalifikacijske strukture, zmanjšanje strukturnega neskladja, transparentnost
poklicnih kvalifikacij, spodbujanje socialnega partnerstva, zmanjšanje socialne
izključenosti (prav tam, str. 21). Za posameznike bo zakon prinesel nove možnosti
verifikacije znanj, spretnosti in zmožnosti, ki so jih že pridobili, nove možnosti za
razvoj poklicne kariere, izboljšanje konkurenčnosti in mobilnosti na nacionalnem in
evropskem trgu dela, povečanje možnosti samozaposlovanja, izziv za težje zaposljive
posameznike, večjo socialno vključenost in motivacijo za nadaljnje učenje. Tudi za
gospodarstvo nov zakon pomeni izboljšano kvalifikacijsko strukturo, povečano
kvaliteto dela in večjo konkurenčno prednost podjetij, hiter odziv na potrebe,
14

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi: ime in koda poklica, raven zahtevnosti, poklicne
kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področje dela, ključna dela, znanja in spretnosti
(Muršak 2002, str. 86–87). Poklicni standard torej določa poklicne kompetence ter znanja in spretnosti v
določenem poklicu. Je podlaga za izdelavo izobraževalnih programov in katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti. Oblikovan mora biti na podlagi profila poklica (Drofenik (ur.) 2008, str. 75).
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enostavnejše in cenejše pridobivanje kvalifikacij za delavce (Predlog Zakona o … 2006,
str. 3).

2.4.1 Ugotovitve mednarodnega projekta OECD – priznavanje neformalnega in
priložnostnega učenja
Certifikatni sistem se je razvil do te mere, da je bil potreben kritični razmislek o tem,
kako se sistem umešča v širši okvir vrednotenja in priznavanja neformalno in
priložnostno pridobljenih znanj ter v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Poleg tega je bilo treba proučiti, kako sistem zagotavlja kakovost procesov in rezultatov
ter s tem zaupanje javnosti in verodostojnost podeljenih certifikatov.

Letu 2007 se je v okviru OECD aktivnosti (ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo
in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo) izdelalo nacionalno poročilo o stanju na področju
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti ter skupna
analiza politik, ki so jo pripravili strokovnjaki OECD. Tako nacionalno poročilo in
skupna analiza politik sta bila objavljena v publikaciji Priznavanje neformalnega in
priložnostnega znanja (Šlander, V. in Kamenšček Hvala, P. (ur.) 2007).

Strokovnjaki OECD so proučili stanje na področju priznavanja neformalno
pridobljenega znanja v Sloveniji in predstavili svojo refleksijo na obstoječe stanje.
Odgovornim osebam je bila tako predstavljena situacija in praksa, ki je omogočila
razpravo o tem, ali so spremembe potrebne ali ne. Ker so podana stališča strokovnjakov
OECD pri nas vplivala tudi na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2009), naj navedem nekaj njihovih glavni
ugotovitev: 1. Ugotovili so, da je večji del aktivnosti pri razvoju priznavanja
neformalno pridobljenega znanja povezanih z NPK, zato so NPK označili za glavnega
nosilca priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja v Sloveniji. Vendar se jim
postavlja vprašanje, koliko so certifikati prenosljivi predvsem v formalno izobraževanje,
kjer so opazili največ pomanjkljivosti. 2. Ugotovili so, da so procesi priznavanja
neformalno pridobljenega znanja v slovenskem sistemu izobraževanja in usposabljanja
relativno novi. Tako imajo strukture, programi in novosti tipične karakteristike razvojne
faze. Po eni strani posamezniki in institucije delujejo pionirsko in privrženo sistemu, so
inovativni in iščejo nove rešitve. Vendar pa ne delujejo kot deli koherentnega
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razvojnega procesa. 3. Zdi se jim, da je ideja priznavanja neformalno pridobljenega
znanja z vidika politike dobra in koristna, ni pa dovolj pomembna, da bi postala
prioriteta. Zakonodaja na različnih ravneh izobraževanja sicer omogoča priznavanje
neformalno pridobljenih znanj, pomanjkljiva pa je promocija in vzpostavitev širšega
okolja za razvoj priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Predvsem še ni bila
sprejeta odločitev, katera vrsta organizacije naj bi koordinirala razvoj priznavanja
neformalno pridobljenih znanj ali vseživljenjskega učenja, kar je nujni pogoj za razvoj.
4. V Nacionalnem poročilu je zaradi trenutne finančne ureditve čutiti zaskrbljenost
glede dolgoročnosti obstoječih aktivnosti priznavanja neformalno pridobljenih znanj.
Procedure priznavanja neformalno pridobljenega znanja so odvisne od dodatnega dela
članov komisij in vključenih posameznikov, ki so sicer zaposleni na drugih delovnih
mestih. Medtem ko ni nič nenavadnega, da se morajo aktivnosti v začetni fazi
zadovoljiti z delitvijo ali izposojo ekspertize. Ni pa jasno, kakšni so načrti za širitev
dejavnosti in za razvoj strokovne skupine za področje priznavanja neformalno
pridobljenega znanja (Šlander, Hvala Kamenšček (ur.) 2007, str. 87–94).

Strokovna skupina OECD je ponudila še nekaj priporočil in predlogov, na primer da je
pomembno spremeniti kulturo komunikacije in izmenjave informacij med institucijami
ter spodbujati razprave na temo priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja
znotraj področja izobraževanja ter med odločujočimi strukturami. Vzpostaviti je treba
organiziran načrt uvajanja priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja in
razmisliti o »vodilni organizaciji«, ki bi imela ustrezne pristojnosti na področju uvajanja
priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja ter uvajanja evalvacije praks
dosedanjega dela izvajalcev preverjanja in potrjevanja (prav tam, str. 92–94).

2.4.2 Spremljava certifikatnega sistema
Hkrati je v tem letu potekal projekt spremljanja certifikatnega sistema, ki jo je po
naročilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ)
izvedel CPI. Aktivna partnerja v projektu sta bila še Andragoški center Slovenije (ACS)
in Državni izpitni center (RIC). Na CPI so s projektom spremljave certifikatnega
sistema želeli prikazati celostno strukturo vseh postopkov, posameznikov in institucij,
ki delujejo znotraj sistema, ter prikazati pomanjkljivosti v sistemu, ki bodo služile za
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nadaljnje delo in razvoj sistema. Vse svoje izsledke so objavili v knjigi z naslovom
Spremljava certifikatnega sistema (Drofenik (ur.) 2008).

Ugotovili so, da imamo vzpostavljene sistemske podlage, razvite izvedbene dokumente,
vzpostavljeno

mrežo

izvajalcev

postopkov

preverjanja

in

potrjevanja

NPK,

usposobljene člane komisij in svetovalce, vendar smo se na tej točki tudi ustavili.
Skupina raziskovalcev, ki so opravljali spremljavo sistema, tako ugotavlja, da bo treba
bolj sistematično in stalno delo s člani komisij, s svetovalci pa tudi z institucijami, ki
izvajajo preverjanje in potrjevanje NPK, saj bomo le tako lahko zagotovili kakovostne
postopke, ki bodo enaki za vsakega kandidata in bodo zagotavljali verodostojnost
podeljenih certifikatov. Še zlasti bi bilo treba izboljšati kakovost svetovalnega postopka
(prav tam, str. 72).

Prvotna naloga certifikatnega sistema je bila namenjena pretežno tranzicijskim
zahtevam gospodarstva po hitri prekvalifikaciji delovne sile. V prihodnje pa mora
certifikatni

sistem

dobiti

novo

razsežnost

v

smislu

povezovanja

poklicne

usposobljenosti z možnostjo nadgradnje izobrazbe oz. vračanja v izobraževalno
vertikalo (prav tam, str. 72).

Kot ključno slabost današnjega modela certifikatnega sistema so izpostavili pretirano
formalizacijo v navidezni vzporednici šolskemu sistemu, težnji po programski regulaciji
vsebin in ne dovolj dejavnemu sistemu neformalnega priznavanja znanj, spretnosti in
kompetenc. Ugotavljajo namreč, da glede na odlike in prednosti, zaradi katerih se
certifikatni sistem vzpostavlja (gre za pristop neformalnega priznavanja in potrjevanja
znanj na različnih nivojih in v različnem obsegu, kot so hitra odzivnost, mobilnost,
fleksibilnost, avtonomija, sistemska deregulacija), še ni zaznati večjih učinkov (prav
tam, str. 72).

Naslednji pomanjkljivosti, ki ju izpostavijo sta neprožnost in standardizacija v postopku
potrjevanja, kar povzroča, da nekateri NPK niso tako zanimivi za podjetja, saj niso
prilagojeni njihovim specifičnim potrebam oziroma ne omogočajo prožno vključevanje
potreb posameznih podjetij ter potreb regij (prav tam, str. 72).
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Opažajo tudi, da v nekaterih sektorjih vloga posameznih socialnih partnerjev ni dovolj
prepoznavna in upoštevana. Nujno bi bilo treba umestiti poklicne kvalifikacije v
kolektivnih pogodbah v tarifne razrede. Pri tem imajo glavno vlogo delodajalci in
sindikati. Če se to ne bo zgodilo, poklicne kvalifikacije ne bodo dosegle svojega
pravega namena na trgu dela. Poleg tega bo v sistem neformalnega priznavanja in
potrjevanja znanj, spretnosti in kompetenc treba nujno uvesti decentralizacijo in
vsebinsko pluralizacijo, ki ga bo približala zahtevam in potrebam posameznika in
delodajalcev (prav tam, str. 73).

Ugotavljajo, da je nujna promocija sistema. Izvajalci postopka in delodajalci odigrajo
pomembno vlogo v informiranju posameznika o možnostih NPK. Dobro bi bilo okrepiti
njihovo vlogo promotorja NPK v lokalnem okolju. Intenzivneje pa bi se moral vključiti
tudi Zavod RS za zaposlovanje in drugi socialni partnerji ter s sistematično in načrtno
promocijo poskrbeti za večjo prepoznavnost sistema (prav tam, str. 73).

Kritična točka sistema so tudi baze podatkov ter sposobnost sistema sistematično
poročati o učinkih certifikatnega sistema. Osnovne baze podatkov sistema NPK so
vzpostavljene, vendar pa za uporabnike niso dovolj pregledne in dosegljive. Podatki o
strukturi in karakteristikah udeležencev niso dosegljivi zaradi varstva osebnih podatkov,
čeprav so razvidni iz prijavnega obrazca pri izvajalcu postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK. Potreben je dogovor o skrbništvu baz podatkov in določitev vsebine, s
katero upravljajo ministrstva, statistika, strokovne institucije, izvajalci. Hkrati je treba
razviti sistematično spremljanje učinkov certifikatnega sistema z vidika posameznika ter
institucije, ki ga zaposluje v posameznem sektorju (prav tam, str. 73).
Veliko pričakujemo od Nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja15, ki naj bi povezal
certifikatni sistem in izobraževalni sistem. Sistem medsebojnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij med izobraževalnim sistemom in certifikatnim sistemom se sicer formalno
vzpostavlja z zakonom in z razvojem poklicnih standardov kot enotnih strokovnih
podlag za oba sistema. Pričakovati je, da se bo priznavanje NPK v praksi pospešeno
15

Nacionalno ogrodje kvalifikacij je instrument za razvoj in razvrščanje nacionalnih kvalifikacij v enotno
dogovorjen sistem. Kvalifikacije so razvrščene glede na učne izide in opisnike na ravni zahtevnosti
kvalifikacije, prikazani so tudi odnosi med različnimi vrstami kvalifikacij (temeljnimi, pridobljenimi v
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, drugimi nacionalnimi kvalifikacijami, ki jih je
mogoče pridobiti v procesu certificiranja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti), nakazane so
možnosti horizontalne in vertikalne prehodnosti med kvalifikacijami. Ogrodje kvalifikacij izboljša
kakovost, dostopnost, povezave in priznavanje kvalifikacij na trgu dela v državi in mednarodno
(http://www.mojaizbira.si/vsebina/slovar.htm)
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razvijalo tudi pri pridobivanju izobrazbe, ko bodo uvedeni modularno16 zgrajeni
izobraževalni programi. Slovensko ogrodje kvalifikacij (v nadaljevanju SOK), katerega
vsebina še vedno ni dogovorjena, bo ustrezna podlaga povezovanja med sistemom
izobraževanja in sistemom priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. SOK bo
moral postaviti jasne kriterije razvoju posameznega sistema in načinu povezovanja
kvalifikacij (prav tam, str. 73).

Nenazadnje je veliko pozornosti treba nameniti stimuliranju socialnih partnerjev za
aktivno sodelovanje v teh procesih, saj morajo biti kvalifikacije prilagojene potrebam
trga dela, spremembam v svetu dela in razvoju gospodarstva, kar dosežemo le z
uveljavljanjem socialnopartnerskega principa. Drugače lahko prevlada interes enega
socialnega partnerja, kar lahko dolgoročno negativno vpliva tudi na gospodarstvo,
kateremu so kvalifikacije konec koncev tudi namenjene (prav tam, str. 73).

Na aprilskem posvetu leta 2009 o NPK je bil predstavljen Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2009). Te
spremembe in dopolnitve so nastale kot posledica praktičnih izkušenj pri izvajanju
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer na podlagi stalnega spremljanja
certifikatnega sistema, za kar skrbi CPI, ter kot priporočila in rešitve, ki izhajajo iz
mednarodnega projekta OECD Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, pri
katerem je sodelovala tudi Slovenija. Celoten sistem je bil ciljno usmerjen k temu, da bi
neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, spretnosti in usposobljenost pridobili
ustrezno socialno, delovno in finančno ovrednotenje, to pa je mogoče doseči le, če
postanejo dosežki vidni in dokazljivi z javno listino o NPK (Predlog Zakona … 2009).

S 30. 10. 2009 pa je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2009), ki predvideva enotno vodenje
16

Modul je programska enota v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega
strokovnega izobraževanja. Je zaokrožena enota ciljev in vsebin, ki povezujejo strokovno-teoretično in
praktično znanje ter ključne zmožnosti. Posamezni moduli (ali več modulov) v skladu s predpisi
omogočajo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (Drofenik (ur.) 2008, str. 74). Muršak (2002, str.
64) omenja, da ima modul različne funkcije: Omogoča pridobiti poklicno kvalifikacijo za en poklic v
izobraževalnih programih, ki pripravljajo za delo v več poklicih, ne pa tudi celotne poklicne izobrazbe;
omogoča racionalno organizacijo izobraževanja za različne nazive poklicne izobrazbe na sorodnih
področjih, ko gre za skupno osnovno in teoretsko znanje, razlike pa so v praktičnem izobraževanju in
ustrezajo poklicem, ki v delu in zaposlovanju niso zamenljivi – v tem primeru daje modul poseben naziv
poklicne izobrazbe; omogoča delitev izobraževalnega programa na relativno zaokrožene dele, vsi skupaj
omogočajo pridobitev stopnje izobrazbe in ustrezen naziv poklicne izobrazbe.
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evidenc o izdanih certifikatih, kar je pomembno z vidika zbiranja podatkov za
analiziranje (Zakon o spremembah … 2009, 10. člen). Spremembe in dopolnitve
odpravljajo tudi praktične težave, kot so v praksi nedosegljivi roki odločanja o
pritožbah, pri čemer je sprejeta sprememba s treh na osem dni in odpravljajo
administrativno oviro, povezano s sprejetjem in objavo poklicnih standardov in
katalogov (prav tam, 9. člen). Poleg tega so določene tudi nekatere nove naloge CPI
(npr. CPI postane pristojen za spremljavo dela svetovalcev za NPK in izvaja obvezni
program usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih
kvalifikacij ter vzdržuje in razvija informacijski sistem v okviru nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (NRP)) (prav tam, 1. člen).
Spremembe se dotikajo tudi RIC, ki mora pri spremljanju dela komisij organizirati svoje
delo tako, da bo vsaj enkrat letno navzoč pri preverjanju in potrjevanju NPK pri
posameznem izvajalcu (prav tam, 8. člen). V spremembah je določeno, da se evidenco
izdanih certifikatov vodi enotno, izvajalci vnesejo tudi podatke za nazaj (prav tam, 13.
člen).

Dobri učinki, ki jih bo prinesel spremenjen in dopolnjen ZNPK, se bodo po
predvidevanjih kazali na več področjih. Tako bo zakon za celotno državo prinesel
izboljšano preglednost poklicnih kvalifikacij ter posledično izboljšane možnosti za
zaposlitev ter zmanjšanje socialne izključenosti. Temeljni cilji Zakona o spremembah
in dopolnitvah ZNPK so tako (Predlog Zakona o … 2009, str. 2):
– Izboljšanje preglednosti, zanesljivosti in kakovosti delovanja informacijskega sistema,
ki zagotavlja informacije o NPK, poklicnih standardih, poklicnem in strokovnem
izobraževanju, izvajalcih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK, komisijah za
preverjanje in potrjevanje NPK, predpisih ter kvalifikacijskih strukturah.
– Zagotavljanje zanesljivosti in kakovosti preverjanja in potrjevanja znanja.
– Zagotovitev kvalitetnega in zanesljivega svetovanja kandidatom za pridobitev NPK.

Predlagane spremembe zakona pa temeljijo na načelih:
– Zagotavljanje preglednosti nad izvajanjem postopkov certificiranja, kar zagotavlja
kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja na državni ravni.
– Zagotavljanje svetovanja za pomoč pri sestavi zbirne mape, kar je zelo pomembno pri
vseživljenjskem učenju.
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– Izboljšanje preglednosti in sprotno spremljanje ter zanesljivost podatkov o
pridobljenih NPK; izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK vzpostavijo
evidence v istem informacijskem sistemu (prav tam, str. 3).

2.5 NEKATERI ELEMENTI V SISTEMU NPK
2.5.1 FAZE POSTOPKA PREVERAJANJA IN POTRJEVANJA NPK
Postopek preverjanja in potrjevanja se začne tako, da izvajalec pošlje predlog
predvidenega roka in kraja preverjanja in potrjevanja na RIC. Nato le-ta uskladi rok in
kraj preverjanja z izvajalcem in objavi rok za preverjanje in potrjevanje NPK. Izvajalec
nato obvesti kandidate o možnostih in pogojih za pridobitev poklicne kvalifikacije. Nato
se kandidat prijavi izvajalcu preverjanja in potrjevanja tako, da izpolni vlogo za
pridobitev certifikata. Iz vloge mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje splošne pogoje
za pridobitev NPK. K vlogi mora priložiti tudi listine in dokazila, ki izkazujejo
kandidatova znanja in spretnosti, določena s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti in so podlaga za pripravo portfolija (zbirne mape). Izvajalec vodi evidenco
kandidatov in vsakemu kandidatu zagotovi svetovanje. Naloga svetovalca je, da preveri
kandidatovo prijavo in obvesti kandidata o ustreznosti prijave ter o morebitnih
dopolnitvah, če prijava ni popolna. Svetovalec kandidatu svetuje in ga usmerja pri
pripravi zbirne mape, tako da jo kandidat lahko izdela sam. (V zbirno mapo kandidat
uvrsti potrdila, dokazila, referenčna pisma …) Svetovalec mora ugotoviti tudi to, ali
kandidat izpolnjuje pogoje iz kataloga standardov strokovnih znaj in spretnosti. Ko je
kandidatova vloga popolna, izvajalec pošlje zahtevo na RIC, ta pa imenuje komisijo za
preverjanje in potrjevanje NPK. Izvajalec se nato dogovori s člani komisije za datum
pregleda zbirnih map. Komisija pregleda zbirno mapo in če ugotovi, da kandidat
izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znaj in spretnosti,
mu potrdi poklicno kvalifikacijo. Ta postopek imenujemo potrjevanje oz. tudi
priznavanje. Izvajalec obvesti kandidata o izpolnjevanju vseh pogojev in mu izda
certifikat NPK. Če pa komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil v zbirni
mapi ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom, ga napoti
na preverjanje. Kandidat mora biti pisno obveščen o obsegu znanj in spretnosti, ki jih bo
moral dokazati v postopku preverjanja. Poleg tega mu izvajalec sporoči tudi kraj in čas
preverjanja ter navede člane komisije, ki bo preverjala strokovna znanja in spretnosti.
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Komisija seznani kandidate z izpitnim redom, preveri osebne dokumente, vodi potek
preverjanja in vodi zapisnik o poteku teoretičnega in praktičnega preverjanja. Izvajalec
nato pisno obvesti kandidate o uspešno ali neuspešno opravljenem preverjanju.
Kandidatu, ki ni uspešno opravil preverjanja, izvajalec izda odločbo o neuspešno
opravljenem preverjanju. Kandidatu, ki pa je uspešno opravil preverjanje, se mu izda
certifikat o NPK. Obrazec je predpisan, izdaja ga RIC. Izvajalec vodi tudi register
podeljenih certifikatov in izdela letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (prim. Kunčič in Marentič 2006, str. 7 in
Pavlin in Svetlik 2007, str. 42).

2.5.2 POTI ZA PRIDOBITEV NPK IN KOMU JE NPK NAMENJEN
Pridobitev NPK je bila najprej opredeljena v Zakonu o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah17 (2000). Ta Zakon namreč v 3. členu določa, da posameznik pridobi
NPK:
– z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s
poklicnim standardom obsega izobraževalni oziroma študijski program,
– po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma 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 znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu s
tem zakonom.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) omogoča dokazovanje NPK, ki je
določena s katalogom, ne glede na to, kako posameznik pridobi znanja in spretnosti
(npr. v izobraževalnem sistemu, s samoizobraževanjem, z delovnimi izkušnjami, z
razvojem določenih osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za to, da se neko znanje lahko
uresniči v praksi, s tečaji, s konjički, …). Pri tem je izrecno določeno, da z NPK,
pridobljeno v skladu z ZNPK, ni mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma strokovne
17

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je oblikovan tako, da omogoča in odpira možnosti za
povezovanje sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
(Sever 2008, str. 15)
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izobrazbe. Sever (2008, str. 15–16) še doda, da oseba, ki pridobi certifikat v skladu z
ZNPK, z njim dokazuje da ima določena znanja in spretnosti in na ta način povečuje
zaposlitvene možnosti ter možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja ne le
na trgu dela, pač pa tudi v sistemu izobraževanja. Naziv poklicne oziroma strokovne
izobrazbe pa se lahko pridobi le po izobraževalnih programih, sprejetih v skladu s
predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. Izobraževalni programi se
pripravljajo in izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(2006), ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi
partnerji. Izobraževalni program okvirno določa pot pridobivanja NPK (predmeti, ure,
razmerje teorija-praksa, normativi in standardi izvedbe), težišče pa se vse bolj premika
proti učnim dosežkom, ki se preverjajo z zaključnim izpitom oziroma s poklicno maturo
(http://www.nrpslo.org/nrp.aspx).

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je opredeljeno, da se
poklicna kvalifikacija dokazuje z javno listino. Poklicne kvalifikacije, pridobljene po
izobraževalnih programih, se dokazujejo s spričevali, diplomami in drugimi listinami.
Javna listina, ki se pridobi zunaj formalnega šolskega sistema, je certifikat o poklicni
kvalifikaciji in je opredeljena v Pravilniku o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni
kvalifikaciji – certifikatu (Pravilnik o obrazcu ... 2003).

S poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v skladu z ZNPK (2007), ni mogoče pridobiti
naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe, vendar ZNPK v 4. členu predpisuje, da se
le-ta upošteva pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe oziroma strokovnih naslovov v
skladu s predpisi, ki urejajo pridobitev navedenih izobrazb oziroma strokovnih naslovov
(prav tam, 4. člen).

Pridobivanje certifikatov je namenjeno odraslim, mladim pa je treba omogočiti in jih
spodbujati, da si pridobijo formalno poklicno izobrazbo. Zato je splošni pogoj za
pridobivanje certifikatov dopolnjena starost 18 let. Izjemoma lahko poklicno
kvalifikacijo po tem zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal
status vajenca ali dijaka in dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom
(Zakon o spremembah … 2009, 4. člen ).
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Na spletni strani NRP je napisano, da je certificiranje NPK namenjeno zlasti odraslim,
ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, odraslim, ki imajo
poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti), in tistim, ki želijo napredovati v
poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
(http://www.nrpslo.org/npk/komu_je_namenjena_npk.aspx).

Ivančič idr. (2007b, str. 16) so v poročilu za OECD zapisali, katerim ciljnim skupinam
bi sistem priznavanja prinesel največje koristi. Ugotovili so, da so to zaposleni v
tradicionalnih industrijskih panogah. Številni izmed njih so imeli daljše delovne
izkušnje in so bili vključeni v neformalno izobraževanje in usposabljanje ter
usposabljanje na delu. Ugotavljanje in vrednotenje znanja ter spretnosti, ki so jih
pridobili na te načine, bi tem delavcem omogočilo pridobitev formalne kvalifikacije.
Tako pridobljene formalne kvalifikacije bi jim sčasoma lahko olajšale pridobitev
formalne poklicne izobrazbe. Tak sistem naj bi bil priložnost tudi za osipnike, saj bi jim
certificiranje že pridobljenega znanja in spretnosti olajšalo vrnitev v izobraževanje.
Poleg tega je tak sistem priložnost za tiste z izobrazbo, po kateri ni povpraševanja na
trgu dela. Po tej poti si lahko taki posamezniki razširijo ali nadgradijo svoje šolske
kvalifikacije z dodatnimi kvalifikacijami in tako povečajo svojo konkurenčnost na trgu
dela.

2.5.3 KANDIDATI
Kandidati za pridobitev NPK so vsi tisti, ki bi želeli za svoje znanje in delovne izkušnje
dobiti uradno veljaven dokument, s katerim lahko dokazujejo usposobljenost za
opravljanje poklica. Poleg želje pa mora kandidat izpolnjevati še nekatere zakonske
omejitve, ki sem jih že opisala v prejšnjem poglavju.

Kandidat ima z vstopom v proces preverjanja in potrjevanja NPK zagotovljene nekatere
pravice, hkrati pa ga obvezujejo tudi določene dolžnosti. Če kandidat želi pridobiti
certifikat, mora pokazati znanja, ki so zapisana v katalogu standardov strokovnih znanj
in spretnosti. Ta znanja lahko dokaže na podlagi dokumentov, zbranih v osebnem
portfoliju. Če komisija ugotovi, da dokazila ne zadoščajo, lahko kandidata povabijo tudi
na preverjanja. Če kandidat preverjanja ne opravi, ima pravico do ugovora v osmih dneh
po prejemu odločbe komisije (Zakon o spremembah … 2009, 9. člen). Tekom celotnega
procesa pridobitve certifikata ima kandidat še eno pomembno pravico, da mu izvajalec
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postopkov preverjanja in potrjevanja (institucija, v okviru katere bo kandidat pridobil
certifikat) mora zagotoviti svetovanje (prav tam, 6. člen). Kandidati so ob vložitvi vloge
za pridobitev poklicne kvalifikacije dolžni poravnati stroške postopka za pridobitev
certifikata. Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo na predlog partnerjev v skladu
z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata določi minister (prav tam, 11.
člen).

2.5.4 IZVAJALCI
Izvajalci so institucije, ki izpolnjujejo pogoje, določene s katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti, in so vpisane v register izvajalcev postopkov za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V register izvajalcev, ki ga
kot javno knjigo vodi RIC, se lahko vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole,
organizacije za izobraževanje odraslih, zbornice, ki izvajajo javno veljavne
izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako
določeno s posebnimi predpisi. Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v
organizacijah, izbere RIC izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij na podlagi javnega razpisa (Zakon o NPK 2007, 10. člen).

Kdor želi postati izvajalec, izpolni predlog za vpis v register in vlogi priloži izjavo, da
izpolnjuje materialne pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti ter poklicnim standardom. (Če izvajalec ne razpolaga z ustreznimi
materialnimi pogoji, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev za izvajanje
neposrednega preverjanja in potrjevanja NPK pri drugih pravnih ali/in fizičnih osebah.
S pogodbo je možno zagotoviti le manjši del izpolnjevanja materialnih pogojev,
pretežni del pa mora izvajalec imeti v lasti. Pogodbe morajo biti sklenjene najmanj za
dobo dveh let.). Poleg tega mora izvajalec predložiti podatke o materialnih in drugih
pogojih za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, iz katerih izhaja, da
izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje
v register, in izjavo, da se materialni pogoji po vpisu v register ne bodo poslabšali ali
postali neustrezni. Predloži še potrdilo o usposobljenosti za svetovalca za portfolijo in
izjavo, da bodo kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotavljali svetovanje
za portfolijo. Treba je dodati še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, iz katerega mora biti razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, na katero
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se nanaša vloga, ali pa ima registrirano dejavnost drugega izobraževanja. Nato je tu še
splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za
izvajanje dejavnosti, če ima več organizacijskih enot. Poleg tega mora letno predložiti
še oceno potreb po izdanih certifikatih (Letno oceno potreb po izdanih certifikatih
sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena potreb po
izdanih certifikatih mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.). Zraven spada
še izjava, da bo evidenco o izdanih certifikatih vodil v skladu s predpisi in navodili
Nacionalnega informacijskega središča. In ne nazadnje še navedbo odgovorne osebe za
izvajanje

postopkov

preverjanja

in

potrjevanja

NPK

(http://www.nrpslo.org/izvajalciaspx).

Uradna oseba z RIC imenuje strokovno komisijo, ki na podlagi zbrane dokumentacije in
ogleda ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. Komisija sestavi zapisnik
oziroma izda dokončno mnenje o ugotovitvah, vroči zapisnik in dokumentacijo uradni
osebi RIC, ki na podlagi dokumentacije izda upravno odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi
vpisa v register izvajalcev. Vpis v register se opravi, ko je odločba o vpisu dokončna
(prav tam).

Izvajalec zagotovi tudi vso spremno dokumentacijo za vrednotenje portfolija. Sem
spadajo:
–

pripomoček za presojanje ustreznosti zbirne mape

–

zapisnik o vrednotenju zbirne mape

–

zapisnik o poteku potrjevanja na podlagi zbirne mape

–

obvestilo kandidatu o kraju in času preverjanja

–

zapisnik o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij (mora biti ustrezen glede na
izvedbo preverjanja: neposredno preverjanje; pisno preverjanje; pisno in ustno
preverjanje; pisno, ustno in praktično) (prav tam)

2.5.5 KOMISIJA
Preverjanje in potrjevanje NPK opravljajo komisije za posamezno poklicno
kvalifikacijo, ki jo na zahtevo izvajalca imenuje RIC. Komisije so sestavljene iz treh
članov (predsednik in 2 člana), izbranih iz liste članov, ki jo je določil minister,
pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa. Naloga članov komisije je, da preverjajo
in potrjujejo doseganje znanj in spretnosti kandidatov v skladu s katalogi standardov
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strokovnih

znanj

in

spretnosti

za

posamezni

NPK

(http://www.nrpslo.org/komisije/aspx).

Posamezniki, ki želijo postati člani komisije, morajo imeti licenco RIC. V Pravilniku o
sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje NPK ter o načinu in postopku za pridobitev
in izgubo licence je določeno, da si licenco lahko pridobi vsak, ki ima s katalogom
strokovnih znanj in spretnosti določeno strokovno izobrazbo in usposobljenost, zadnjih
pet let delovnih izkušenj v stroki in opravljen program usposabljanja, ki je določen za
člane komisije (na predlog pristojnega strokovnega sveta ga določi minister pristojen za
delo). Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z
neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister
(Pravilnik o sestavi … 2001, člen 7).

Posameznik, ki si želi pridobiti licenco in tako postati član komisije, mora RIC
predložiti ustrezno dokumentacijo, med katero spadajo vloga za pridobitev licence,
dokazila, predpisana s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno
kvalifikacijo (dokazila o izobrazbi in dokazilo o delovnih izkušnjah), plačilo upravne
takse, podpisana izjava o samoizločitvi18 v primeru, kot je to z zakonom določeno,
potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za člana komisije (izda ga izvajalec
usposabljanja za člane komisije) (http://www.ric.si/kvalifikacije/pridobitev_licence/ ).

Postopek pridobitve licence za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK je
sledeč: Minister na podlagi javnega razpisa RIC določi listo članov komisij za vsak
katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov RIC imenuje
komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje. Licenco za člana komisije za
preverjanje in potrjevanje NPK je treba podaljšati vsake štiri leta (prav tam).

18

Gre za izjavo, v kateri podpisani/-a izjavlja, da je seznanjen/-a z 19. členom ZNPK 2007, ki določa, da
»kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, ki je v času preverjanja delodajalec
kandidatu, solastnik podjetja, obratovalnice, prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu, v sorodu s
kandidatom v ravni ali stranski vrsti do 3. kolena ali njegov partner oziroma zunajzakonski partner.« Član
komisije se s to izjavo o samoizločitvi zaveže, da v primeru, da bi bil s strani izvajalca izbran za člana
komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij kandidatu, pri katerem glede na predhodno navedene
izločevalne dejavnike ne morem sodelovati, pri preverjanju in potrjevanju kvalifikacij ne bo sodeloval in,
da bo obvestil izvajalca, ki bo lahko poskrbel za novega, ustreznega člana, oziroma predsednika komisije
za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij.

44
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Zakon o NPK določa, da kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati
oseba, ki je v času preverjanja delodajalec kandidatu, solastnik podjetja, obratovalnice,
prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu, v sorodstvu s kandidatom v ravni ali stranski
vrsti do 3. kolena ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner. V komisiji ne sme
biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma je
pripravljal kandidata na preverjanje (Zakon o NPK 2007, 19. člen)

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in
potrjevanje NPK (2007) določa, da se mora član komisije v roku do izteka licence
najmanj enkrat udeležiti ali izvesti eno od navedenih dejavnosti stalnega strokovnega
usposabljanja. Za strokovno usposabljanje in razvoj se štejejo naslednje dejavnosti, ki
so povezane s posamezno NPK ter teorijo in načeli preverjanja poklicnih kompetenc:
dokazila o delu v stroki, dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki, udeležba ali
predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini, objava članka v
strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji, študijska potovanja ali obiski v tujini,
nagrade relevantnih institucij za dosežke, ki so neposredno povezani s standardi znanja
in spretnosti s področja poklicne kvalifikacije (Pravilnik o stalnem … 2007, 3. člen).
Pri svojem delu član komisije mora upoštevati etična načela za člana komisije in s tem
zagotoviti korektno ter pošteno preverjanje in potrjevanje NPK. Poleg tega mora
prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom in postaviti temelj
strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in vljudnemu odnosu do kandidatov. Nenazadnje se
od njega zahteva, da skrbi za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja NPK
(http://www.ric.si/kvalifikacije/komisije/).

Če RIC pri spremljanju komisije ugotovi, da kdo ni strokovno usposobljen za delo v
komisiji oz. da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame
licenco. RIC skrbi tudi za organizacijo delavnic za posamezne NPK, kjer člani komisij
izdelajo kriterije in merila za preverjanje in potrjevanje posameznih nalog neposrednega
preverjanja (prav tam).

2.5.6 SVETOVALCI
Sistem preverjanja in potrjevanja kvalifikacij predvideva, da organizacija, ki je
izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, udeležencu postopka zagotovi tudi
svetovanje. Polak (2006, str. 32) poudarja, da je svetovanje v postopku potrjevanja in
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preverjana NPK kompleksna dejavnost, ki predvideva tako poznavanje stroke, za katero
posameznik želi pridobiti NPK, kot tudi obvladanje svetovalnih spretnosti. Vanjo
spadajo naslednje dejavnosti:
– informiranje kandidata o postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Svetovalec
kandidata informira o tem, kaj sploh je NPK, kdo izvaja preverjanje, kdo so člani
komisije, kakšne so pravice kandidatov, možnosti pritožbe na odločitev komisije …),
– pomoč pri prijavi v postopek,
– vodenje pri izbiri področja in ravni zahtevnosti potrjevanja NPK,
– pomoč pri zbiranju ustreznih19 listin in dokazil o že pridobljenem znanju,
– presoja relevantnosti dokazil20,
– pomoč kandidatu pri prepoznavanju že osvojenih znanj in spretnosti (Svetovalec
usmerja pogovor glede na Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti21.
Svetovanje mora temeljiti na avtonomiji posameznika, ki razmišlja o svojih izkušnjah,
svetovalec pa mu le pomaga pri formuliranju in predstavitvi teh izkušenj na način, ki
mu bo omogočil ovrednotenje teh izkušenj.),
– informiranje kandidata o tem, katero že pridobljeno znanje in spretnosti, ki jih bodisi
izkazuje z ustreznimi listinami ali ne, zadostujejo, katero znanje mora še pridobiti ter
kje in kako manjkajoče znanje lahko pridobi,
– pomoč pri pripravi kandidatovega portfolija ter vsestranska podpora pri premagovanju
ovir, ki jih utegne imeti kandidat na poti do pridobitve NPK.
Svetovalec vodi tudi zapisnik o svetovanju, ki je v pomoč komisiji za preverjanje in
potrjevanje.

Poudariti je treba, da ima glavno vlogo v procesu svetovanja kandidat, ki želi
ovrednotiti svoje učenje in je zato pripravljen deliti ter predstaviti zgodovino svojega
življenja. V ta namen je treba zagotoviti kandidatom individualno svetovanje, vodenje
ter mentorstvo (prav tam, str. 33).
19

Kandidat s pomočjo svetovalca za NPK izbere dokazila o znanjih in spretnostih, ki se vežejo na
konkretni poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.
20
Svetovalec opravi prvo selekcijo dokumentov za pridobitev NPK.
21
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je dokument, ki določi vstopne pogoje, vsebino
preverjanja in potrjevanja na določeni ravni zahtevnosti in opredeli načine in merila preverjanja, kriterije
in merila za posamezna vprašanja in naloge, primere nalog in vprašanj, kreditne točke ter materialne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, ter kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani komisije. Katalog se pripravi na
podlagi poklicnega standarda in se kreditno vrednoti po isti metodologiji, po kateri se vrednotijo moduli v
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kataloge sprejema minister na predlog pristojnega strokovnega
sveta (Zakon o NPK 2007, 12. člen).
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Poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK se v Sloveniji ni uveljavil
kot samostojen poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, kot so šolski
svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter
še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja
odraslim in so se za to delo usposobili na CPI oziroma na ACS22. Navadno so zaposleni
pri organizacijah, ki so izvajalci preverjanj in izvajalci priprav na preverjanja za
posamezno NPK ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Trenutno
usposabljanje za svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja NPK izvajajo
najmanj dvakrat letno na CPI. Usposabljanje traja dva dni in se zaključi s pripravo
portfolija kandidata (lahko jo izdela zase ali za fiktivnega kandidata oz. tisti, kjer
portfolije že izdelujejo, lahko pripravijo primer, ki se uporablja v njihovi instituciji), ki
jo bodoči svetovalec zagovarja na razgovoru. Cilji usposabljanja so seznanitev s potmi
pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK, spoznavanja pomena svetovanja
v postopkih preverjanja in potrjevanja, spoznavanje pravne podlage in postopka
preverjanja in potrjevanja NPK, usposabljanje za pripravo portfolija kandidatov,
usposabljanje za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom, usposabljanje za
uporabo registracijsko informacijskega sistema.

Da bi zagotovili strokovno delo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pogoj za
institucijo, ki se vpisuje v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK,
da ima usposobljenega svetovalca (http://www.nrpslo.org/svetovalci.aspx).

Svetovalec mora v procesu svetovanja slediti dvema pomembnima kriterijema:
avtonomiji in strokovnosti. Pri zagotavljanju strokovnosti in avtonomnosti so mu v
pomoč tudi etične smernice, ki se uveljavljajo v svetovanju: spoštovanje,
nepristranskost, preglednost, zaupnost, natančnost/vestnost (Kunčič 2007, str. 2).
Spoštovanje svetovančeve volje je pomembno v vseh fazah svetovalnega procesa.
Kunčič (prav tam, str. 2) meni, da mora svetovanje "izhajati iz integritete in
samostojnosti svetovanca", ter da, "svetovanja ne smejo voditi interesi svetovalca".
Poudarja, da je glavna naloga svetovalca "zagotavljanje ravnovesja med spodbujanjem
in ponujanjem izzivov ter spoštovanjem svetovančevih interesov". Svetovanje mora biti
nevtralno in nepristransko in mora varovati interese svetovanca – ne pa interesov

22

Do sredine leta 2007 sta bila usposobljena 302 svetovalca za NPK.
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posameznih institucij ali drugih interesov.23 Nadalje Kunčič (prav tam, str. 3) omenja
preglednost. Gre za to, da morajo biti splošen okvir in pogoji svetovalnega procesa
jasno določeni. Svetovalec mora biti po potrebi pripravljen vključiti tudi raznovrstne
druge institucije. Treba je poudariti, da so vsi svetovalni pogovori zaupni. V primerih,
kjer so svetovalci obvezani, da določene podatke v skladu z zakonodajo posredujejo
drugim institucijam, morajo biti svetovanci predhodno obveščeni, za katere podatke gre
(prav tam, str 3). Svetovalca mora odlikovati tudi natančnost oziroma vestnost.
Posredovane informacije morajo biti tako pravilne in ažurne. Svetovalni materiali
morajo biti primerni in morajo vključevati relevantne vidike, ki se nanašajo na izbiro
izobraževalnega programa, usposabljanja in zaposlovanja, kot tudi opis življenjskega
sloga, povezanega z izobraževalnim procesom (prav tam, str. 3). Svetovalci bi v ljudeh
morali iskati njihove talente, jih spodbuditi, da svoja skrita znanja naredijo vidna,
motivirati ljudi za delo, ki ga znajo opravljati in pokazati kandidatom pot do pridobitve
certifikata (Lapanja idr. 2009, str. 46).

Svetovalec za NPK je pomemben člen, saj kandidatu pomaga pri zbiranju dokazil o
znanjih in spretnostih, ki se vežejo na konkretni poklicni standard in katalog standardov
strokovnih znanj in spretnosti, da tako kandidat lažje oblikuje svoj portfolijo.

2.5.7 PORTFOLIJO
Portfolijo je zbirna mapa posameznikovih dosežkov in izkušenj, pridobljenih na različne
načine. V postopku pridobivanja NPK je sistematično urejena glede na zahteve,
izražene v katalogih strokovnih znanj in spretnosti. Portfolijo vrednoti komisija za
preverjanje in potrjevanje NPK v skladu s sprejetimi kriteriji in merili, določenimi s
katalogom (prim. Kunčič in Marentič 2006, str. 4 in Marentič in Kunčič 2007, str. 3).

CPI v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja (2007, 3.
člen) predpiše strukturo portfolija. Vsebinsko je portfolijo sestavljen iz petih enot:
–

predstavitev kandidata

–

delovne izkušnje kandidata

–

izobraževanje in usposabljanje

–

reference

23

Težave se lahko pojavijo, če je svetovalec zaposlen v instituciji, ki izvaja preverjanje in potrjevanje
NPK. Tako se na eni strani spopada z interesi institucije, ki ga zaposluje in na drugi strani z interesi
kandidata, ki pa niso nujno usklajeni s prejšnjimi.

48
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

–

vrednotenje portfolija

Nekatere od teh vsebin so obvezne, druge pa le izbirne.

2.5.7.1 Predstavitev kandidata
Ta del portfolija je obvezen. V njem so po navadi različni dopisi organizacije, ki izvaja
preverjanje in potrjevanje (prijava kandidata v postopek, obvestila o izpolnjevanju oz.
neizpolnjevanju pogojev, obvestila o dopolnitvi vloge …) ter podatki o kandidatu, s
katerimi se ta predstavi in na podlagi katerih se svetovalec odloči, ali kandidat
izpolnjuje vstopne pogoje, ki jih predpisuje katalog za pridobitev certifikata. V ta del
torej spadajo:
– prijava v postopek
– življenjepis – europass CV (v življenjepisu kandidat opiše svojo poklicno in
izobraževalno pot ter posebej poudari delovne izkušnje, ki se nanašajo na konkretno
poklicno kvalifikacijo)
– dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev (točka 2.2.
kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti)
– zapisnik o poteku svetovanja
(http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx)

2.5.7.2 Delovne izkušnje kandidata
Naslednji obvezni del v portfoliju so dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah
(delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava
delodajalca …) (prav tam).

2.5.7.3 Izobraževanja in usposabljanja
Obvezno mora kandidat predložiti tudi potrdila o udeležbi in/ali zaključku
izobraževalnega programa ali programa usposabljanja. Poleg tega mora predložiti tudi
potrdila, ki jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo, niso pa
vstopni pogoj za NPK. V tem sklopu portfolija naredimo torej pregled vseh tečajev,
seminarjev, usposabljanj, ki se jih je kandidat udeležil in se vežejo na kompetence
poklicnega standarda ter vsebino kataloga standardov. Pomembno je, da kandidat
predloži potrdila o udeležbi in da se v teh potrdilih čim bolj jasno vidi vsebina tečaja,
usposabljanja, saj iz teh podatkov lahko komisija sklepa, ali je res pridobil ustrezna
znanja in spretnosti, ki jih predpisuje katalog standardov (prav tam).
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2.5.7.4 Reference
Reference spadajo med izbirni del portfolija. Če kandidat v življenjepisu navaja, da ima
že delovne izkušnje s strokovnega področja in da si lahko pridobi referenčna pisma
bivših delodajalcev ali strank, ga svetovalec spodbudi, da ta referenčna pisma tudi
pridobi. Kandidata se spodbudi še k dokumentiranju svojih delovnih izkušenj glede na
možnosti posamezne kvalifikacije (Sedej idr. 2009, str. 23).

Kunčič in Marentič (2006, str. 4) poudarjata, da v ta sklop spadajo vsa dokazila o
neformalno in priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo
izključno na poklicno kvalifikacijo, ki jo želi kandidat pridobiti. Dokazila razdelita na
neposredna in posredna dokazila. Med neposredna spadajo vsi izdelki ali dela
kandidata, na primer računalniški programi, priročnik za usposabljanje, izobraževalni
programi, članek v reviji ali časopisu, videoposnetek … Pri posrednih dokazilih pa
upoštevamo vso dokumentacijo, ki priča o kandidatu, npr. referenčna24 pisma prejšnjih
delodajalcev ali zdajšnjega delodajalca, referenčna pisma strank, posebne nagrade ali
pohvale, članki o kandidatu, fotografije izdelka/dela, ki ga je kandidat opravil.

2.5.7.5 Vrednotenje portfolija
Komisija v postopku potrjevanja NPK po vnaprej dogovorjenih kriterijih ovrednoti
portfolijo in se na osnovi te ocene odloči, ali lahko kandidatu poklicno kvalifikacijo
podeli ali ga napoti na preverjanje za tista dela iz poklicnega standarda in kataloga
standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih kandidat ni dokazal z dokazili. Pri
vrednotenju portfolija so komisiji v pomoč različna dokazila. Obvezno je treba priložiti:
– Pripomoček za presojanje ustreznosti zbirne mape
– Zapisnik o vrednotenju zbirne mape
– Zapisnik o poteku potrjevanja na podlagi zbirne mape
– Obvestilo kandidatu o kraju in času preverjanja
Odvisno od izvedbe preverjanja pa še:
– Zapisnik o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij – neposredno preverjanje
– Zapisnik o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij – pisno preverjanje
– Zapisnik o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij – pisno in ustno preverjanje

24

Pri referenčnih pismih je pomembno, da se opisi ujemajo z vsebino poklicnega standarda in da lahko
nedvoumno ugotovimo, za katerega kandidata gre (navedba rojstnega datuma, naslov kandidata).
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– Zapisnik o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij – pisno, ustno in praktično
preverjanje

Pri vrednotenju celotne zbirne mape komisija upošteva tri kriterije: zadostnost,
raznolikost, kompleksnost. Zadostnost je ustrezna, ko je določen del standardov znanj
izkazan z večjim številom različnih dokazil in z dokazili, ki so tehtnejša (na primer
referenčno pismo delodajalca, potrdilo ustanov ipd.). Zadostnost je ustrezna, ko je
določen del standardov znanj izkazan z nekoliko manjšim številom različnih dokazil, a
so še vedno tehtna. Zadostnost je neustrezna, ko je določen del standardov znanj
izkazan z minimalnim številom dokazil, katerih tehtnost je razmeroma slaba.
Raznolikost pomeni, da so dokazila zelo različna in da bolj kompleksno izražajo
usposobljenost. Niso linearna, so večdimenzionalna in mešana, kar pomeni, da so tako
posredna kot neposredna. Tudi raven raznolikosti opredelimo z visoko, primerno in
nizko. Če je za določen del standardov znanj zadostnost dokazil visoka in raznolikost
vsaj primerna, za del standarda neposredno preverjanje ni potrebno. Če je za določen
del standarda zadostnost primerna, je treba kandidata za ta del še neposredno preveriti.
Komisija ima dve možnosti:
– zbirna mapa v celoti ustreza standardom strokovnih znanj in spretnosti; to pomeni, da
kandidat na podlagi zbirne mape pridobi certifikat in zato neposredno preverjanje
standarda strokovnih znanj in spretnosti ni potrebno;
– zbirno mapo oceni kot neustrezno, kar pomeni, da se določena ali vsa znanja in
spretnosti še dodatno preverijo, tako da se kandidata napoti na neposredno preverjanje.
Kompleksnost je dopolnilni kriterij, ker izkazuje »dopolnilna« znanja in spretnosti, ki
niso zahtevana v katalogu standardov znanj in spretnosti, vendar so kljub temu
dragocena. Od komisije se zahteva, da za svojo poklicno kvalifikacijo določi, katera
znanja in spretnosti bi to lahko bila. Za vse pa npr. veljajo tako imenovana »mehka«
znanja, kot so natančnost pri delu, samodisciplina, dobro sodelovanje pri timskem delu,
razumevanje s sodelavci – lahko pa so to tudi bolj specifična znanja, kot so tuji jeziki,
komunikacijske sposobnosti, sposobnost za delo z ljudmi ipd. Dokazilo je kompleksno,
kadar izkazuje poleg ustreznih znanj in spretnosti tudi vpleteno (prikrito) znanje in
razumevanje, ki ni eksplicitno izraženo, ga je pa mogoče iz dokazila razbrati. Tovrstna
znanja so opredeljena kot del poklicnega standarda. Kompleksnost dokazila je tudi v
tem, da izkazuje različne postavke v znanju in spretnostih. Kompleksnost je lahko
ustrezna in neustrezna (http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx ).
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2.5.8 E-PORTFOLIJO
E-portfolijo je projekt, ki so ga v skladu s principi EU za priznavanje neformalnega in
informalnega učenja (Common European Principles for Validation of Non-formal and
Informal Learning) zasnovali na CPI. Sicer e-portfolijo ni nikjer zakonsko predpisan,
vendar so na CPI prepričani, da bo šlo v prihodnje za uporaben pripomoček za vse
vključene v proces preverjanja in potrjevanja NPK. Elektronski portfolijo naj bi odprl
nove možnosti svetovanja in dela s kandidati, hkrati pa povečal kakovost in
transparentnost portfolija. Pri razvijanju e-portfolija so sodelovali tako svetovalci, člani
komisij, kot tudi kandidati. Ciljna skupina, za katero so oblikovali portfolijo, so bili
kandidati v postopku preverjanja in potrjevanja NPK in učitelji, zaposleni v javnih
zavodih (18. člen ZOFVI) na področju vzgoje in izobraževanja.
(http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/elektronskiportfolio.aspx)

Dostop

do

je

e-portfolija

omogočena

na

spletni

strani

http://www.eportfolio.si/index.aspx. Vsak, ki želi uporabljati e-portfolijo, se mora
najprej registrirati na spletni strani. Po uspešni registraciji ima uporabnik s pomočjo
uporabniškega imena in gesla omogočen dostop do svojega e-portfolija. Pri prvi prijavi
se uporabniku odpre prazna mapa, kamor lahko dodaja poljubne mape in dokumente, ki
jih lahko vsakič znova dodaja, ureja, briše, si jih ogleduje, komentira in dodeljuje
dostop do teh dokumentov tudi drugim. Zadnje je namenjeno temu, da si lahko drugi
uporabniki e-portfolija (npr. svetovalec pri NPK) ogledajo določene dokumente
uporabnikovega e-portfolija. V sklopu e-portfolija so shranjeni tudi podatki
prijavljenega uporabnika (npr. osnovni podatki uporabnika, podatki o šolanju in
zaposlitvi).

Tudi te

podatke

lahko

uporabnik

spreminja,

dodaja

ali

briše

(http://www.eportfolio.si/index.aspx).

Prednost takega načina beleženja je sigurno ta, da e-portfolija ni treba nositi s seboj,
ampak ga ima uporabnik in vsi tisti, ki jim uporabnik to dovoli, kadarkoli dostop do
njega. Poleg tega ponuja strukturo, ki vodi h gradnji svojega portfolija in omogoča
predstavitev kandidata in njegovega dela v elektronski obliki. Pozitivno pri e-portfoliju
je tudi to, da ga lahko vedno znova dopolnjuješ in nadgrajuješ.
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Takšen način beleženja znanja ima tudi pomanjkljivost, predvsem z vidika uporabnikov.
V proces preverjanja in potrjevanja NPK se vključujejo tudi kandidati z zelo nizko
izobrazbo, ki niso vešči uporabe računalnika, zato bi jim tak način zbiranja in beleženja
potrdil predstavljal dodatno obremenitev in stres.

2.5.9 TEMELJNE INSTITUCIJE V SISTEMU NPK
Krovna institucija v sistemu NPK je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(MDDSZ). Znotraj ministrstva deluje sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje, ki
je pristojen za sistemske rešitve in spremljanje izvajanja ZNPK. Sektor pripravlja
podzakonske akte, ki izhajajo iz zakona in omogočajo njegovo izvajanje ter tako
odraslim zagotavljajo pridobivanje NPK s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega
znanja, spretnosti in izkušenj, pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema.
Posamezne pristojnosti, ki izhajajo iz zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
ima sektor tudi pri določanju poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo
izobraževalnih programov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/nacionalne_p
oklicne_kvalifikacije/).

Nato naj omenim Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki opravlja razvojno in
svetovalno delo ter strokovna dela pri pripravi poklicnih standardov in katalogov. Skrbi
tudi za razvoj metodologij in spremljanje certifikatnega sistema (http://www.cpi.si/ocpi.aspx). Med naloge CPI spadajo: vodenje postopkov razvoja poklicnih standardov in
katalogov, vodenje delovnih skupin, ki jih imenujejo področni odbori za poklicne
standarde ter strokovna pomoč strokovnjakom za razvoj poklicnih standardov in
katalogov, pripravljanje in pošiljanje predlogov poklicnih standardov in katalogov,
predlogov o podaljšanju veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in
katalogov z utemeljitvami pristojnemu

področnemu

odboru

ter

pristojnemu

strokovnemu svetu, spremljanje dela svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij, razvoj metodologij za pripravo poklicnih standardov in katalogov
ter priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela, spremljanje certifikatnega
sistema, spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij, opravljanje
strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema,
kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij, spodbujanje pridobivanja poklicnih
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kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti,
predstavitev in promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji, sodelovanje z
drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji, razvoj in dopolnjevanje
metodologij za neposredno in posredno preverjanje, priprava gradiva in opravljanje
drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti in potrebami
ministrstva, vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema v okviru nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, izvajanje obveznega programa
usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij
(Zakon o spremembah … 2009, 1. člen).

Za program svetovanja na področju NPK skrbi tudi Andragoški center RS. Poleg tega
izvaja tudi program za usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje NPK.

Sledi Državni izpitni center (RIC), ki skrbi za spremljanje postopkov preverjanja in
potrjevanja ter za strokovno delo s komisijami (organizira usposabljanje kandidatov za
člane komisij za preverjanje in potrjevanje, spremlja in vrednoti uresničevanje ciljev
programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje ter
pristojnemu strokovnem svetu daje pobude za izboljšave, podeljuje licence članom
komisij za preverjanje in potrjevanje, spremlja delo komisij za preverjanje in
potrjevanje, skrbi za nabor vprašanj in nalog v postopku preverjanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij). Za vsakokratno preverjanje in potrjevanje imenuje komisijo,
skrbi za vzpostavljanje mreže ter vodenje registra izvajalcev postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK. Vodi evidence, za katere je pooblaščen z zakonom. Pristojen je, da
svoja opažanja vsaj enkrat letno poroča ministru … (http://www.mddsz.gov.si).

Področni odbori za poklicne standarde, katerih glavne naloge so obravnava pobud za
poklicne standarde in kataloge, predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in
katalogov, poleg tega predlagajo sezname strokovnjakov za pripravo profilov poklicev
poklicnih standardov in katalogov. Pripravijo predlog strukture kvalifikacij, usklajujejo
vsebine poklicnih standardov in katalogov, predlagajo poklicne standarde in kataloge
pristojnemu strokovnemu svetu ter predlagajo revizije poklicnih standardov in
katalogov (Šlander in Demirtshyan 2007a, str. 22).
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Za posamezno strokovno področje oziroma za eno ali več panog imenuje minister
področne odbore za poklicne standarde, ki usklajujejo predloge partnerjev. Področni
odbor sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki, ki jih predlagajo zbornice, združenje
delodajalcev, poklicna združenja, sindikati, neprofitne organizacije in pristojna
ministrstva, v sodelovanju s partnerji (prav tam, str. 22).

Naj omenim še Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki predlaga
poklicne standarde in kataloge v sprejem in objavo ministru za delo, sprejme
metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga, sprejme prioritete izdelave
poklicnih standardov in katalogov, predlaga program usposabljanja za člane komisij za
pridobitev licence (prav tam, str. 22).
Ne smemo pozabiti na izvajalce preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.
Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo
medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in
zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne
in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter
drugimi akti. Za področja, za katera ni zagotovljenih prej navedenih pogojev v
organizacijah, Državni izpitni center izbere izvajalca postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. RIC vpiše izvajalce
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij. Postopek vpisa in način vodenja
registra določi minister. Natančen postopek vpisa ureja Pravilnik o vodenju registra
izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK. Register kot javno knjigo vodi
Državni izpitni center (http://www.nrpslo.org/izvajalci.aspx).

Na področju poklicnih kvalifikacij sodeluje MDDSZ še z Zavodom RS za zaposlovanje
in drugimi pristojnimi ministrstvi ter zbornicami (Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Kmetijskogozdarska zbornica Slovenje, Zbornico RS za zasebno zavarovanje), sindikati in
drugimi ustanovami s tega področja, ki v socialnopartnerskem odnosu odgovorno
delujejo na tem področju. Poleg tega so soodgovorni za kakovosten sistem poklicnih
standardov in NPK, ki ustreza zahtevam in potrebam trga ter razvojnim usmeritvam
družbe. Na področju pridobivanja poklicnih kvalifikacij opravljajo zbornice, združenje
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delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna
ministrstva kot partnerji predvsem naslednje naloge:
– dajejo pobude za nove poklicne standarde in kataloge,
– dajejo pobude visokošolskim zavodom za sprejem študijskih programov, ki
omogočajo pridobitev poklicne kvalifikacije
– predlagajo člane področnih odborov za poklicne standarde … (Zakon o NPK … 2007,
7. člen).

2.6 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI CERTIFIKATNEGA
SISTEMA
Ob uvajanju sistema priznavanja in certificiranja neformalno pridobljenega znanja,
spretnosti in kompetenc so bili pričakovani mnogi pozitivni učinki, izraženi pa so bili
tudi nekateri dvomi in morebitna tveganja. Šlander (2006a, str. 156–157) pričakovane
pozitivne učinke razdeli na ekonomske, socialne in psihološke. Med ekonomske sodi
skrajšanje časa pridobivanja kvalifikacij in s tem zmanjšanje stroškov za državo,
delodajalca in posameznika; povečanje vidnosti učnega izida in s tem ekonomskih
učinkov v prihodnje; tak sistem pomaga osebi najti pravo delovno mesto in delodajalcu
najti pravo osebo; podpira/pospešuje usklajevanje potreb po kompetencah z njihovo
ponudbo in s tem povečuje mobilnost na trgu dela. Socialni pozitivni učinki so
pospeševanje transformacije od tradicionalnega koncepta učenja v mladosti k
vseživljenjskem učenju in pospeševanje mobilnosti znotraj izobraževalnega sistema;
priznavanje in certificiranje neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc
vpliva na večjo prilagodljivost in individualizacijo učnih poti; povečuje socialno
vključenost z udeležbo depriviligiranih/netradicionalnih udeležencev in izboljšuje
kvalifikacijsko/izobrazbeno strukturo. Med psihološke pa prišteva razvijanje socialnega
ozračja za mehkejši prehod iz izobraževanja na delo; priznavanje in certificiranje
neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc ponuja več svobode
posamezniku glede na čas in kraj učenja ter predstavlja "drugo možnost" izpadlim iz
izobraževalnega sistema.
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Poleg tega Šlander (prim. 2003, str. 25 in 2006b, str. 6) opaža, da prednosti
certifikatnega sistema lahko razvrstimo tudi glede na to, kako sistem pozitivno vpliva na
nacionalnem nivoju, na delodajalce in odrasle osebe.

Pozitivni učinki certifikatnega sistema na nacionalnem nivoju:
–

izboljšanje kvalifikacijske strukture

–

transparentnost NPK

–

zmanjšanje strukturnega neskladja

–

povečanje socialne vključenosti

Pozitivni učinki za delodajalce:
–

izboljšana kvalifikacijska struktura25

–

povečana kvaliteta dela in konkurenčna prednost podjetja

–

hiter odziv na potrebe po novih kompetencah zaposlenih26

–

cenejše in enostavnejše pridobivanje NPK za delavce v primerjavi s šolskim
sistemom

–

transparentni standardi poenostavljajo identifikacijo znanj, spretnosti in
kompetenc posameznika

Prednosti, ki jih prinaša sistem certificiranja odraslim osebam:
–

možnost verifikacije znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih na neformalen
način

–

izboljšanje konkurenčnosti in mobilnosti na nacionalnem in evropskem trgu
dela, hitrejša prilagodljivost zahtevam trga dela,

–

nove možnosti osebnega razvoja, razvoja poklicne kariere in povečanje
možnosti samozaposlovanja

–

izziv za netradicionalne udeležence izobraževanja odraslih, tudi za težje
zaposljive

–

večja socialna vključenost, samozavest in motivacija za nadaljnje učenje

25

Kvalifikacijska struktura je organiziran sistem ustrezno razvrščenih kvalifikacij (Muršak 2002, str. 57).
Delodajalci poudarjajo predvsem možnost hitrejšega prilagajanja delovne sile novim potrebam
delodajalcev.
26
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Šlander in Demirtshyan (2007b, str. 55) ugotavljata, da bi največ pozitivnih učinkov
certifikatnega sistema našli prav pri posameznikih, ki v šolskem sistemu niso bili
uspešni. Poudarjata, da imajo taki posamezniki tako možnost za pridobitev NPK v
skladu z njihovimi interesi, učnimi zmožnostmi in potrebami na trgu dela. Posameznik
si na tak način povečuje možnosti za razvoj kariere. Vpliv je mogoče opaziti tudi pri
njihovi samozavesti in motivaciji za vseživljenjsko učenje ter večje zanimanje za
odkrivanje in prepoznavanje lastnih talentov. Omogoča jim nadgrajevanje pridobljene
kvalifikacije z aktualnimi kvalifikacijami in jim s tem veča možnost za zaposljivost na
nacionalnem in evropskem trgu.

Našli pa bi tudi kar nekaj pomanjkljivosti. Šlander (2006a, str. 175–176) navaja več
glavnih problemov in ovir. Prvi problem je ta, da nacionalni kvalifikacijski okvir še ni
postavljen; gre pa za proces, v katerem bi morali sodelovati ključni dejavniki
(ministrstva, socialni partnerji). Nato je tu šibka promocija poklicev in poklicnega
izobraževanja ter sistema certificiranja NPK, nedefinirano vrednotenje certifikatov o
NPK na trgu dela, pomanjkanje pobud za pripravo poklicnih standardov za industrijo,
obrt in trgovino. Meni, da je treba razviti poklicne standarde na področjih, na katerih
regulirajo kvalifikacije v dejavnosti (prodajalec, turistični vodnik, vzgojitelj otrok,
varuh oseb s posebnimi potrebami, reševalec iz vode, gasilec …). Ena izmed ovir je tudi
ekskluzivna vloga zbornic in odgovornih ministrstev pri uradnem predlaganju poklicnih
standardov Strokovnemu svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Problem so
tudi le okvirno definirani kriteriji za utemeljenost pobude za poklicni standard v ZNPK
in Pravilniku o nomenklaturi. Ena od pomanjkljivosti je tudi počasno uvajanje
certifikatnega sistema v prakso ter zastoji pri pripravi katalogov in verifikacij izvajalcev
ter oblikovanje list članov komisij za preverjanje in potrjevanje za razvojem katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti. Poleg tega gre tudi za neupoštevanje
certificiranja NPK kot ustrezne poti za pridobivanje kvalifikacije v državnih organih
(področje energetike, obrtne dejavnosti). Primanjkuje nam tudi potrjevanj kvalifikacij
na VII. ravni zahtevnosti (projektni menedžer, grafolog, izobraževalec odraslih,
svetovalec za razvoj človeških virov, poslovni komunikator, pooblaščeni inženir
varnostnih sistemov)

ter

zanimanja partnerskih

institucij

in

nedorečenost za razvoj baz podatkov.
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formalnopravna

Pojavlja pa se tudi nekaj vprašanj: Če vemo, da so udeleženci neformalnega učenja
večinoma odrasli z višjimi kvalifikacijami, ali ne bo tak sistem še okrepil
socialnoekonomske razslojenosti, namesto da bi povečal socialno vključenost, ter
kakšne učinke lahko sploh priznavanje neformalnega učenja prinese osebam, ki niso
vključene v izobraževalni sistem in niso zaposlene (prav tam, 157).

Sama veliko pomanjkljivost vidim prav v nedefiniranem vrednotenju certifikatov NPK
na trgu dela. Le v posameznih dejavnostih so v kolektivnih pogodbah določili njihovo
vrednost pri zaposlovanju, razporejanju na delovna mesta in pri nagrajevanju. V praksi
je vrednost teh kvalifikacij na trgu delovne sile močno odvisna od posameznih
delodajalcev. Veliko število zaposlenih, ki imajo neformalno ali priložnostno
pridobljena znanja, ne želijo pridobiti certifikata, saj s finančnega vidika njihovo
neformalno in priložnostno pridobljeno znanje zanje nima nikakršne koristi. Poleg tega
bi rada omenila še eno pomanjkljivost, ki se lahko pojavi ob pretiranem poudarjanju
pomena certifikatnega sistema v primerjavi s šolskim sistemom, kar posledično
zmanjšuje vrednost šolskega sistema. Prav zaradi tega bi rada poudarila, da je sistem
certificiranja NPK namenjen odraslim, mladi pa bi se morali vključevati v šolski sistem,
saj ima širše cilje in ne zgolj zaposlitev.

Muršak (2004b, str. 10) opozarja, da je velika pomanjkljivost certificiranja NPK tudi v
tem, da ne zagotavlja razvoja splošnih kompetenc in je zgolj v funkciji trenutnega
povečanja zaposljivosti glede na položaj na trgu dela. To ustreza interesu zaposlovalcev
oz. ministrstvu za delo, ki želi čim več ljudi opremiti s poklicno kvalifikacijo, ki jim bo
omogočala takojšnjo zaposlitev. Opaža, da je pridobivanje NPK s sistemom
certificiranja tako samo bližnjica do dovoljenja za delo.

Ivančič idr. (2007a, str. 52) ugotavljajo, da je mogoče opaziti določeno stopnjo
nezaupanja v kakovost poklicnih kvalifikacij, ki se pridobivajo s priznavanjem
neformalnega in priložnostnega izobraževanja in učenja ter poklicnih izkušenj. Rešitev
za zmanjšanje podcenjenosti poklicnih kvalifikacij, pridobljenih na ta način, pa vidi v
strategiji oblikovanja nacionalnega ogrodja, ki bo povezal formalno in neformalno
učenje ter priznavanje vsega znanja in spretnosti, ne glede na način pridobivanja. Poleg
tega pa je mogoče opaziti tudi aktivnosti socialnih partnerjev v smeri sistematičnega
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umeščanja NPK v kolektivne pogodbe in v tarifne razrede panožnih kolektivnih pogodb
ter s tem zagotavljanje njihove ekonomske in socialne vrednosti na trgu dela.

Skupina, ki je pripravljala poročilo za OECD o priznavanju neformalnega in
priložnostnega učenja, je strnila štiri ključne pomanjkljivosti, ki se odražajo pri nas.
Opažajo, da je velika razdrobljenost sistema med ministrstvi in strokovnimi ustanovami,
koordinacija med njimi pa je šibka. Poleg tega menijo, da večji del delodajalskih
organizacij in sindikatov ni odigral pričakovane naloge promotorja in akterja pri razvoju
sistema NPK. Menijo, da je povezanost certifikatnega sistema in izobraževalnega
sistema še vedno prešibka ter da certifikati še vedno nimajo prave vrednosti na trgu
dela, vzrok za to pa vidijo predvsem v šibki aktivnosti sindikatov (Šlander in Hvala
Kamenšček ur. 2007, str. 63 ). Na to zadnje v svojem prispevku opozarja že Komac
(2006, str. 204), saj pravi, da si sindikati svoje mesto v družbi in socialnem partnerstvu
šele utirajo in da sindikati premalo sodelujejo pri zagotavljanju vrednotenja pridobljenih
znanj in veščin. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o NPK iz leta 2009 ne
predvideva nič takega, kar bi izrazito izboljšalo pomanjkljivosti, ki so jih izpostavili
strokovnjaki OECD. Sprememb ni opaziti niti pri spodbujanju aktivnejše vloge
sindikatov niti pri izboljšanju koordinacije med ministrstvi in drugimi strokovnimi
ustanovami. (Zakon o spremembah … 2009, 1. člen ).

Muršak (2004a, str. 49) opozarja, da NPK po certifikatnem sistemu temeljijo izključno
na postopku, orientiranem na trgu dela. Značilnost tako pridobljenih NPK je torej
njihova sorazmerna ozkost, saj ne upoštevajo niti tega, kar je bilo predvideno v
Izhodiščih27 iz leta 2001, naj vsaka kvalifikacija vsebuje tudi razvoj tistih kompetenc, ki
omogočajo nadaljnje učenje/izobraževanje, razvoj potrebnih specialnih spretnosti in ne
nazadnje dvig funkcionalne pismenosti.

Temeljno pomanjkljivost pridobitve NPK po certifikatnem sistemu Muršak (2006a, str.
21–22) vidi v neustrezni možnosti, da bi zaposlenim na kateri koli ravni omogočala
verifikacijo in priznavanje tistih znanj, spretnosti in kompetenc, ki so si jih pridobili in
razvili pri svojem delu, razen če tako pridobljeno znanje v celoti ustreza zahtevam

27

Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja (dokument je pripravil Strokovni svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje).
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kataloga. Sistem NPK tako simbolično označi za "prokrustovski" model. Poudarja tudi,
da so "praktična znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih posamezniki razvijejo v
delovnem procesu, praviloma parcialna in vezana le na tisti segment dela, ki ga
posameznik opravlja ali ga je opravljal, to pa le redko vsebuje vse tiste elemente, ki so
zajeti v standardu strokovnih znanj in spretnosti, ki se preverjajo v postopku
certificiranja" (prav tam, str. 21–22). Posameznik, ki ima drugačna znanja ali
kompetence, kot jih zahteva standard, a so prav tako zelo zahtevne, pa tudi splošne,
takih kompetenc in znanja ne more uveljaviti kot kvalifikacijo, še zlasti ne na nacionalni
ravni. Vrednotenje je tako odvisno od vsakega delodajalca posebej. Meni še, da je
pretirano govoriti o tem, da je s takim certifikatnim sistemom mogoče verificirati
neformalno pridobljeno znanje, kompetence oz. kvalifikacijo. Treba je dodati, da je
mogoče verificirati le tisto neformalno pridobljeno kvalifikacijo, za katero je pripravljen
nacionalni standard (prav tam, str. 23).

2.7 GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
2.7.1 Predstavitev GZS Centra za poslovno usposabljanje (GZS CPU)
GZS CPU je ustanova z eno od najdaljših tradicij izvajanja vseh oblik izobraževanja
odraslih, od strokovnih seminarjev, treningov, učnih delavnic in strokovnih posvetov za
potrebe gospodarstva v Sloveniji. Posluje 17 let kot specializirana institucija GZS za
verificirane in druge oblike izobraževanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja. Njihova
organska povezanost z dejanskimi potrebami gospodarstva po novih in uporabnih
znanjih ter veščinah jim je omogočila, da so se razvili v enega največjih ponudnikov in
izvajalcev strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

Na GZS CPU se izvaja izobraževalne dogodke z različnih tematskih področjih in
gospodarskih dejavnostih. Naj nekaj tematskih področij tudi naštejem: davki in finance;
informatika in računalništvo; izobraževanje, učenje in prenos znanja; kadrovski
menedžment; komercialno poslovanje, marketing; menedžment in vodenje; mednarodno
poslovanje; organizacija dela; poslovna komunikacija, osebnostni razvoj; pravo in
zakonodaja; priprave na izpite; proizvodni procesi; računovodstvo in knjigovodstvo;
varovanje; varstvo in zdravje pri delu; zavarovalništvo. V sklop gospodarskih dejavnosti
pa spadajo: energetika; gostinstvo in turizem; gradbeništvo; javna podjetja; javni
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zavodi; občine; ogrevalna in klimatska tehnika; poslovanje z nepremičninami;
predelovalna dejavnost; promet in zveze; računovodski servisi; samostojni podjetniki;
trgovina; žičničarstvo.

Poleg tega izvajajo javno veljavne izobraževalne programe višje strokovne šole po
programih: informatika, ekonomist, gradbeništvo in poslovni sekretar.

Na GZS CPU organizirajo priprave na izpite ter preverjanja znanj in usposobljenosti.
Izvajajo torej izpite za delovodje28 in poslovodje29, izpite za ugotovitev in potrditev
usposobljenosti po programih GZS, usposabljanja in preizkus strokovne usposobljenosti
– osebja za obratovanje žičniških naprav, usposabljanje in preizkus usposobljenosti za
nadzornike smučišč, usposabljanje in pridobitev naziva pomorski agent.
Omeniti velja tudi njihovo tradicijo na področju pedagoško-andragoškega usposabljanja
mentorjev v podjetjih, ki ga uspešno izvajajo že vrsto let.

Od leta 2006 sodelujejo kot partner v mednarodnih projektih (npr. Povečajmo uspešnost
podjetja, TASBOR, COMINTER, InTelS, WPO – Working proces oriented, unisVET,
RECOMFOR …). GZS CPU in GZS sta aktivno sodelovala pri pripravi nanizanke To
bo moj poklic, ki je namenjena promociji perspektivnih poklicev in poklicev s
kadrovskim primanjkljajem.

Vizija GZS CPU: "Center za poslovno usposabljanje se pozicionira kot stičišče in
povezovalni center, kjer se bodo srečevale pobude, potrebe in zahteve za tesnejše
sodelovanje podjetij med seboj in za povezovanje interesov celotnega gospodarstva. Z
aktivnim spremljanjem izobraževalnih potreb gospodarstva, razvojem in organizacijo
kakovostnih

izobraževalnih

programov

omogočiti

pričakovanja

in

ambicije

posameznikov, posameznih podjetij in slovenske družbe v celoti." (http://www.cpu.si).

Poslovno dejavnost izpeljujejo pretežno domači strokovnjaki, ki so poleg poklicne
strokovnosti tudi dobro didaktično usposobljeni za kakovostno delo s skupinami na
seminarjih, učnih delavnicah, šolah in svetovalnih projektih. Skoraj polovico

28
29

delovodja v elektroenergetiki, gradbeni delovodja in živilski delovodja
trgovinski poslovodja, gostinski poslovodja
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izobraževalnih svetovalnih prireditev GZS CPU izpelje po predhodni analizi in
dogovoru v podjetjih ali njihovi bližini. Dejavnost GZS CPU je tako prepoznavna pod
sloganoma "Iz prakse za prakso" in "Cilj izobraževanja je znanje in akcija", njihovo
poslanstvo pa je posredovati gospodarstvu kakovostno in uporabno znanje ter uspešne
domače in tuje izkušnje po načelu iz prakse za prakso (prav tam).

2.7.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije na GZS CPU
GZS CPU je eden izmed izvajalcev, kjer se izvajajo preverjanja in potrjevanja NPK.
Kandidati na GZS CPU lahko pridobijo naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:
– Vodja projekta
– Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
– Izvajalec/izvajalka betonskih del
– Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
– Knjigovodja/knjigovodkinja
– Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode
– Modni stilist/modna stilistka
– Voznik/voznica v cestnem prometu
– Vodja delovne skupine v proizvodnji

Za vse navedene nacionalne poklicne kvalifikacije GZS CPU organizira tudi priprave na
izpit. Priprave niso predpogoj za opravljanje preverjanja, ampak je udeležba povsem
prostovoljna. Trajanje priprav je odvisno od posamezne NPK. Najkrajše so izvedene le
v enem dnevu, nekatere pa trajajo okoli 100 ur. Sorazmerno s tem se giblje tudi cena, ki
znaša od okoli 110 evrov do 900 evrov. GZS CPU izpolnjuje tudi pogoje za izvajanje
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK za: vodja projektne naloge,
izdelovalec/izdelovalka

spletnih

strani,

oblikovalec/oblikovalka

spletnih

strani,

odgovorna oseba v cestnem prometu, asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju,
turistični informator/informatorka, turistični animator/animatorka …, vendar za vse
navedene NPK za enkrat še ni bilo izvedenega potrjevanja ali preverjanja. Najdalj časa
se izvaja NPK voznik/voznica, katerega začetki segajo že v leto 2004, ko je to NPK
izvajala takratna služba za izobraževanje v okviru Gospodarske zbornice Slovenija.
GZS Center za poslovno usposabljanje pa izvaja NPK voznik/voznica od leta 2007.
Število podeljenih certifikatov NPK voznik/voznica je prikazano v Tabeli 1.
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Tabela 1: Število podeljenih certifikatov za NPK voznik/voznica
Izvajalec

Gospodarska

Leto

Leto

Leto

Leto

Leto

SKUPAJ

2004

2005

2006

2007

2008

755

954

263

/

/

1972

Leto

Leto

Leto

Leto

Leto

SKUPAJ

2004

2005

2006

2007

2008

/

/

/

298

662

zbornica Slovenije
Izvajalec

GZS Center za

960

poslovno
usposabljanje
V letu 2009 je bilo do 8. septembra izvedenih 9 rokov za preverjanje in potrjevanje
NPK. Certifikat je s potrjevanjem dobilo 911 udeležencev. Pri 233 udeležencih dokazila
v portfoliju niso zadostovala, zato so bili povabljeni še na preverjanje. Od tega jih je
207 uspešno opravilo preverjanje, preostalih 26 udeležencev pa bodisi ni pristopilo na
preverjanje ali pa ga niso opravili.
Drugo največje število podeljenih certifikatov je na področju gradbeništva. GZS CPU
izvaja NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja, NPK Izvajalec/izvajalka
betonskih del, NPK Izvajalec/ izvajalka del nizkih gradenj. Vse tri NPK se izvajajo od
konca leta 2007. V prvem letu je bilo skupno izdanih 298 certifikatov, od tega 247 na
področju NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja, 26 NPK Izvajalec/izvajalka
betonskih del in 25 za NPK Izvajalec/ izvajalka del nizkih gradenj. Vsi udeleženci so
poleg predloženega portfolija opravljali še izpit. Tudi v letu 2008 je bilo na področju
gradbeništva podeljenih največ certifikatov za NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in
ometavanja, in sicer 886 s kombinacijo predloženega portfolija in opravljenega izpita
ter 6 s potrjevanjem. Certifikat za NPK Izvajalec/izvajalka betonskih del je s
kombinacijo predloženega portfolija in opravljenega izpita pridobilo 41 udeležencev in
47 udeležencev za NPK Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj. Število udeležencev,
vključenih v postopek preverjanja in potrjevanja NPK, je v letu 2009 krepko padlo.
Glavni vzrok je sigurno recesija in z njo povezano zmanjševanje zaposlovanja tujcev,
ki pa se v največji meri odločajo za NPK v gradbeništvu. Do novembra 2009 je
certifikat za NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja pridobilo tako 179
udeležencev s kombinacijo predloženega portfolija in opravljenega izpita ter 2 s
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potrjevanjem. S kombinacijo predloženega portfolija in opravljenega izpita je bilo
podeljenih tudi 6 certifikatov za NPK Izvajalec/izvajalka betonskih del in 4 za NPK
Izvajalec/izvajalka nizkih gradenj.
V letu 2008 se je začelo izvajanje NPK Vodja projektov. V tem letu je bilo izdanih 34
certifikatov. Do novembra 2009 pa še 37. Z letom 2009 so prvič začeli izvajati tudi
NPK

Modni

stilist/stilistka,

NPK

Knjigovodja/knjigovodkinja,

NPK

Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode, NPK
vodja delovne skupine v proizvodnji. Za NPK

Modni stilist/stilistka je bilo do

novembra 2009 podeljenih 15 certifikatov, za NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja 10
certifikatov, od tega 2 s potrjevanjem, za NPK Računovodja/računovodkinja za majhne
družbe, samostojne podjetnike in zavode 19 certifikatov, od tega 9 s potrjevanjem.
Poleg tega je bilo podeljeno še 13 certifikatov vodjem delovne skupine v proizvodnji.
Na GZS CPU za področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij trenutno skrbita dve osebi,
ki se redno strokovno izpopolnjujeta na tem področju. Obe sta usposobljeni tudi za
svetovanje v postopku nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

2.8 NPK NA PREHODU MED TEORIJO IN PRAKSO
Glavni namen sistema certificiranja poklicnih kvalifikacij je "verificirati neformalno
pridobljena znanja in spretnosti ter tako dati možnost, da posameznik opravlja določen
poklic"(Accetto 2006, str. 194). Praktičen primer za to bi lahko našli na področju
gradbeništva30. V gradbenih poklicih prevladuje predvsem tuja delovna sila, predvsem
iz republik nekdanje Jugoslavije, največ iz BiH. Gre za delavce, ki so se v svoji državi
šolali na raznovrstnih smereh in opravljali zelo različne poklice, vendar jih je vojna
prisilila, da so svojo izobraževalno ali poklicno pot prekinili. V povojnem času je bilo
treba ponovno vzpostaviti gospodarstvo, obnoviti porušene stavbe, ceste … Veliko
moških je tako aktivno sodelovalo pri gradnji in so se veliko naučili iz lastnih izkušenj.
Čeprav je od konca vojne minilo že kar nekaj časa, je na trgu dela še vedno opaziti
težke razmere. Plače za preživljanje veččlanskih družin so prenizke, zato se jih veliko
odloči za delo zunaj matične države. Tuji delavci se zavedajo, da imajo s pridobitvijo
certifikata veliko več možnosti za zaposlovanje, in to ne samo v Sloveniji, ampak jim
certifikat omogoča tudi lažjo zaposlitev v vseh državah Evropske unije, kar tudi s
30

Do aprila 2009 je bilo v Sloveniji za področje gradbeništva izdanih 4000 certifikatov NPK.
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pridom izkoriščajo. Ko si delavci pridobijo certifikat, si z njim lahko pridobijo delovno
vizo ali pa le-to lahko podaljšajo. Delež Slovencev, ki želijo pridobiti certifikat NPK v
gradbeništvu, je pri vseh izvajalcih zelo majhen, saj gre namreč za poklice, ki so med
fizično najtežjimi in nepriljubljenimi. Na Ljudski univerzi v Celju se je za NPK odločilo
manj kot 10 % Slovencev, na GZS CPU pa je delež Slovencev zgolj 1 %. Čeprav vemo,
da se precej moških poleg redne službe spozna tudi na zidanje, nihče od njih ne
razmišlja, da bi to svoje znanje potrdil z javno veljavnim dokumentom. Kračun (2009,
str. 66) vzrok za to vidi na eni strani v premajhni seznanjenosti s to možnostjo, na drugi
strani pa meni, da se posamezniki ne odločajo za pridobitev NPK, ker jim to ne koristi
kaj dosti, saj certifikati še niso vključeni v kolektivne pogodbe.

Kot svetovalka v sistemu NPK sem opazila, da nekateri po pridobitvi certifikata NPK
želijo dobiti čim več informacij o tem, kako bi lahko nadaljevali svojo izobraževalno
pot, vendar je takih primerov občutno premalo. Večina delavcev se namreč za
pridobitev certifikata odloči, ker jih je v to prisililo stanje na trgu dela, zakonodaja ali
zavod za zaposlovanje, ne pa ker bi želeli prostovoljno ovrednotiti svoje znanje. To se
najlepše vidi pri pridobitvi certifikata NPK voznik/voznica. Vsem voznikom avtobusov,
ki so pridobili NPK voznik/voznica do 10. 9. 2008 in voznikom tovornih vozil, ki so
pridobili NPK voznik/voznica do 10. 9. 2009, se je namreč priznala temeljna
kvalifikacija, ki je obvezna v skladu z 42. členom Zakona o prevozih v cestnem
prometu (2007). V času pred tema dvema datumoma je bil opazen velik porast
kandidatov, ki so želeli pridobiti NPK. Za večino kandidatov je bil to le "list, ki ga
potrebujem, da bom lahko še naprej opravljal svoj poklic". Zanimiv pa je podatek, da
po 10. 9. 2009 za NPK voznik/voznica ni več zanimanja za pridobitev certifikata, saj
jim certifikat praktično ne koristi več.

Poleg sprememb v zakonodaji in stanja na trgu dela pa na odločitev posameznikov za
pridobitev NPK vplivajo tudi njihovi osebni interesi in želje. V raziskavi31, ki so jo na
CPI opravili med 174 udeleženci, ki so pridobili certifikat NPK, so bili osebni razlogi za
pridobitev NPK navedeni takoj za zaposlitvenimi, na tretjem mestu pa so kandidati
izpostavili izobraževalne razloge (npr. da jih je pridobljen certifikat NPK spodbudil k
nadaljnjemu izobraževanju) (Kunčič idr. 2008b, str. 51). Do zanimivih rezultatov je v

31

Numerus v raziskavi je bil 174. Udeleženci so imeli pridobljene različne certifikate NPK.
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svoji raziskavi med dietnimi kuharji in čebelarji prišla tudi Accetto32 (2006, str. 190), ko
je ugotovila, da sta pri dietnih kuharjih poleg pridobitve novega dodatnega znanja,
glavna motiva za pridobitev NPK še napredovanje v poklicu ter večje možnosti za
zaposlitev oz. prezaposlitev. Čebelarji pa se za NPK odločajo zaradi pridobitve novega
dodatnega znanja ali pridobitve dokazil. Glavni motivi kandidatov, ki so želeli dobiti
certifikat NPK na področju gostinstva in turizma, je raziskovala Rokova33 in ugotovila,
da se odločijo za pridobitev NPK, ker želijo z javno listino potrditi znanja in
sposobnosti, ki so jih pridobili z delom, sledijo pa še, da imajo s certifikatom večje
možnosti za zaposlitev še zlasti v državah EU, napredovanje na delovnem mestu …
(Rok 2009, str. 89)34.

Zanimivo je pogledati tudi, kakšne so dejanske spremembe, ki so jih občutili kandidati
po pridobitvi certifikata NPK. V okviru študije, izvedene na CPI, je bilo kar 43 % takih,
ki so trdili, da po pridobitvi certifikata niso zaznali nobenih sprememb. Tisti, ki pa so
jih zaznali, so navedli naslednje spremembe: večji ugled, višja plača, napredovanje na
delovnem mestu, pridobitev zaposlitve, zamenjava zaposlitve, sprememba poklicnega
področja … (Kunčič idr. 2008b, str. 54–55).

Do podobnih rezultatov je v svoji

raziskavi na primeru NPK Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu prišla Hrovatič35
(2006, str. 143). Ugotovila je, da 40,6 % imetnic certifikatov ni po pridobitvi le-tega
zaznalo kakršne koli spremembe. Druge pa so navedle naslednje spremembe:
napredovanje na delovnem mestu, višja plača, strokovna kompetentnost, redna
zaposlitev, samozavest, samopotrditev in izboljšanje komunikacije z delodajalcem. Tudi
v raziskavi Marije Rok se med udeleženci, ki so pridobili NPK na področju gostinstva
in turizma, pričakovanja, ki so jih imeli kandidati pred pridobitvijo, po pridobitvi
certifikata niso uresničila (Rok 2009, str. 90). Ugotovila je, da se strinjajo s trditvami,
da je certifikat NPK prednost na področju zaposlovanja, napredovanja, plač
samo(zaposlitve), vendar je kljub temu v praksi mogoče zaznati le nezaupljivost (prav
tam, str. 102).

32

Numerus v raziskavi je bil 111, od tega je 77 kandidatov imelo certifikat NPK čebelar, 34 pa NPK
dietni kuhar.
33
Numerus v raziskavi je bil 118. Udeleženci so imeli pridobljene različne certifikate NPK s področja
gostinstva in turizma.
34
Raziskave sicer ne moremo enoznačno primerjati, saj so bile izvedene na različnih metodologijah,
različnih numerusih in za različne NPK, vendar pa lahko pri vseh prepoznamo podobne težnje.
35
Numerus je bil v raziskavi 32, vse udeleženke v raziskavi pa so pridobile certifikat NPK Socialni
oskrbovalec/oskrbovalka.
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Čeprav "certifikat brezposelnim odpira nove možnosti za pridobitev dela, delodajalci v
kratkem času pridejo do kvalificiranih delavcev, zaposleni pa imajo s certifikatom večje
možnosti za napredovanje v poklicu" (Accetto 2006, str. 194), certifikatni sistem ni
"nadomestek za mnoge slabosti in togosti v izobraževalnem sistemu, je pa lahko
njegova pomembna dopolnitev" (Medveš 1999, str. 25). Vendar v praksi večkrat lahko
opazimo, da se certifikatni in izobraževalni sistem ne dopolnjujeta, ampak celo
izključujeta. Ne eni strani najdemo delodajalce, ki vrednotijo le formalno pridobljeno
izobrazbo in ne upoštevajo znanja, ki so bila pridobljena na neformalen način, čeprav je
posameznik svoja znanja še formalno ovrednotil in mu je komisija pregledala njegova
znanja ter ugotovila, da v celoti ustrezajo standardu strokovnih znanj in spretnostim,
predpisanim s katalogom. Rokova je v svoji raziskavi na področju gostinstva in turizma
želela ugotoviti, ali delodajalci kandidate s certifikati obravnavajo enakovredno kot
kandidate s spričevali oz. diplomami. V odgovorih so delodajalci dali prednost
delovnim izkušnjam pred spričevali in certifikati. Tako se ji pojavlja vprašanje, ali so
delodajalci sploh dojeli bistvo certifikatnega sistema, saj certifikati pomenijo
verifikacijo pridobljenih delovnih izkušenj, torej formaliziranje pridobljenega znanja.
Meni, da se v tem lepo kaže, kako je prisotno nezaupanje do kakovosti neformalno in
priložnostno pridobljenih in verificiranih znanj ter spretnosti (Rok 2009, str. 101).
Nekateri delodajalci pa gredo spet v drugo skrajnost in pretirano poudarjajo pomen
certifikata ter ne priznavajo spričevala, pridobljenega po formalni poti. Kar nekaj je
primerov, ko so kandidati zaključili srednjo prometno šolo smer voznik leta 2009,
vendar so si želeli pridobiti še certifikat NPK za voznika, ker so bili s strani
delodajalcev obveščeni, da jim spričevalo ne zadostuje za opravljanje poklica, ampak je
zato potreben certifikat NPK. Poudariti je treba to, na kar opozarja že Ivančič (1995b,
str. 45), ko pravi, da certifikat ne nadomešča listin, ki se pridobivajo v izobraževalnem
sistemu, ampak jih le dopolnjuje.

Kakšen pogled imajo delodajalci na vrednotenje neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja svojih delojemalcev, je zagotovo odvisno tudi od koristi, ki jih
imajo od tega delodajalci. Na področju gradbeništva je veliko delodajalcev, ki svoje
zaposlene informirajo o možnostih za pridobitev certifikata NPK, jih spodbujajo in
podpirajo pri pridobivanju certifikata ter jim celo krijejo stroške, ki nastanejo v
povezavi s pridobitvijo certifikata. Vendar je treba poudariti, da to počnejo predvsem
zaradi tega, ker drugače ne bi dobili delavcev, ki bi opravljali dela na gradbiščih.
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Podoben primer je opaziti pri voznikih. Če ne bi imeli temeljne kvalifikacije, bi plačali
kazen oziroma nekateri tujci s tujim državljanstvom sploh ne bi smeli voziti, na osnovi
certifikata NPK pa so lahko pridobili slovensko vozniško dovoljenje in tako lahko
ustvarjajo dobiček delodajalcem.

Isti problem, kot je pri delodajalcih, bi se lahko pojavil tudi pri izvajalcih, svetovalcih in
komisijah. Od vsakega akterja je odvisno, kakšen ima odnos do vrednotenja
neformalnega znanja in kako dobro pozna to področje, saj nasprotno lahko kaj hitro
postane to zgolj pridobitvena dejavnost in "pošolan" sistem, ne pa to, čemur je
certifikatni sistem sploh namenjen – torej vrednotenju neformalno pridobljenega znanja
kandidatov. Rokova je v svoji raziskavi ugotovila, da veliko delodajalcev moti, da se
kot izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja pojavljajo institucije brez referenc in
izkušenj v stroki. Vendar opozarja, da so na vrhu certifikata navedeni podatki izvajalca,
ki praktično nudi le prostorsko-materialne pogoje in svetovanje, sestave komisijskih
ocenjevalcev pa jim tako ali tako določi RIC (Rok 2009, str. 101). Senca na izvajalske
institucije pada tudi v primeru organiziranja priprav na izpit in na opravljanje izpita v
isti instituciji. "To povzroča avtomatizem izdaje certifikata zaradi udeležbe in plačila
priprav na preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije, pritiske na komisije
preverjanja …" (Accetto 2006, str. 195). Vendar Zakon o NPK (2007) to dopušča. V 19.
členu piše le, da v komisiji ne sme biti več kot eden izmed tistih, ki so pripravljali
kandidata na priprave. Poleg tega pa predpisuje še eksterno komisijo, ki jo imenuje RIC,
neodvisno od izvajalca priprav in preverjanja (prav tam, 19. člen). Predstavnik RIC
Slavko Lapanja v Priporočilih za delo v letu 2009 izvajalce vidi kot člen v strukturi
NPK, ki bi moral skrbeti za povezovanje trga dela in usklajenost povpraševanja s
ponudbo poklicnih kvalifikacij. Poudarja, da imajo izvajalci možnost prepoznavanja
lokalnih potreb in prepoznavanja prednosti ter možnosti v svoji regiji. Poleg tega
izvajalce spodbuja k vršenju pritiska na zakonodajalce, da bi se certifikat vključil v
tarifni del kolektivne pogodbe in da bi bil certifikat osnova za lastno dejavnost, na
primer za pridobitev statusa samostojnega podjetnika (Lapanja idr. 2009, str. 46).

Naj omenim še en problem, ki certifikatni sistem prikazuje v slabi luči. Kot sem že
omenila, naj bi bil certifikatni sistem namenjen vrednotenju neformalno in priložnostno
pridobljenih znanj. Kljub temu pa veliko kandidatov, ki se vključijo v postopek
certificiranja, certifikata ne pridobijo zgolj na podlagi listin, priporočil, referenc … in
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drugih dokazil, ampak jih komisija vseeno povabi še na preverjanje znanja. Na primeru
čebelarjev je Accetto ugotovila, da je 30 % čebelarjev pridobilo NPK na podlagi
portfolija, 33,8 % kandidatov je pred komisijo dokazovalo le določena znanja, za katere
niso imeli dokazila, da jih obvladajo, 36,4 % kandidatov pa so v celoti dokazovali
svoje znanje pred komisijo. Podatki pa so še bolj zgovorni na področju dietnega
kuharja, saj so vsi kandidati morali dokazovati svoje znanje pred komisijo. Od tega 4 le
delno, drugi pa v celoti (Accetto 2006, str. 191). Podoben trend je opaziti tudi na GZS
CPU36. Namreč večino kandidatov komisija kljub predloženemu portfoliju povabi še na
preverjanje znanja. Imeli smo tudi primer, ko je kandidat, ki je vseskozi opravljal poklic
voznika, odhajal v pokoj in si je vseeno želel pridobiti certifikat NPK voznik, da bi
lahko v prihodnje še honorarno opravljal svoj poklic. Kandidat ni imel zaključene šole
za voznika niti licence, zato ga je komisija kljub dolgoletnim izkušnjam povabila na
opravljanje izpita. Omenim pa naj še to, da ni bilo primera, da bi nekdo želel opravljati
izpit brez predloženega osebnega portfolija.

36

Kolikšen je delež tistih, ki so certifikat pridobili s potrjevanjem, sem že navedla v prejšnjem poglavju.

70
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3 SKLEP
Že Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000, str. 7) poudarja, da živimo v svetu, v
katerem so najnovejše informacije, znanje in spretnosti visoko cenjene. Predpostavlja,
da se le z izobraževanjem in usposabljanjem skozi vse življenje lahko soočimo z izzivi,
ki jih prinašajo spremembe (prav tam, str. 8). Znanje, ki ga pridobimo zgolj na formalen
način, tako ne zadošča, da bi bili z njim kos vsem izzivom današnje družbe. Vedno večji
pomen tako pripisujemo znanju in spretnostim, ki jih pridobimo z neformalnim in
priložnostnim učenjem. Njun pomen pa se bo v celoti pokazal šele, ko bodo znanja in
spretnosti pridobljene na tak način v kar največji možni meri tudi prepoznana in
ustrezno ovrednotena.

Kot sem že omenila, priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja
postaja sestavni del nacionalnih strategij vseživljenjskega učenja v vseh evropskih
državah. Njihova prizadevanja se kažejo v sistemski ureditvi tega področja, sprejeti
zakonodaji, aktivnem spodbujanju priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja
… Znanja, spretnosti in kompetence, pridobljene z neformalnim in priložnostnim
učenjem, tudi v Sloveniji dobivajo vedno večjo veljavo. Kljub temu pa je veliko takih,
ki se strinjajo z Kozodercem (2006, str. 59), ki pravi, da je v Sloveniji "kultura
vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja precej nizka, in jo je
treba v luči koncepta vseživljenjskega učenja zvišati".

Čeprav certifikatni sistem predstavlja le majhen del priznavanja in potrjevanja
neformalno pridobljenega znanja spretnosti in kompetenc, je v Sloveniji trenutno
najbolj razširjen način priznavanja neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja.
V empiričnem delu se bom tako posvetila le-temu področju. Podrobneje bom
predstavila enega od izvajalcev (GZS CPU), pri katerih je mogoče pridobiti certifikat
NPK. Raziskala bom, kdo so sploh kandidati, ki si želijo pridobiti certifikat NPK, in
predstavila, kakšni so njihovi motivi za pridobitev NPK in kakšne so dejanske
spremembe v njihovem karieri po pridobitvi certifikata NPK. Poleg tega bi rada
ugotovila, ali so bili udeleženci zadovoljni z informiranostjo in svetovanjem v zvezi z
NPK ter zakaj so kot izvajalca izbrali ravno to institucijo. Na ta način bom lažje
ugotovila, kakšen je naš certifikatni sistem oziroma kako bi ga lahko izboljšali.
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM

Z raziskavo želim ugotoviti, kakšno je izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) na GZS Centru za poslovno usposabljanje, in
sicer z vidika udeležencev, ki so bili tu vključeni v postopek pridobivanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij preko certifikatnega sistema in so certifikat o NPK tudi dobili.
Zanima me, kdo so udeleženci v postopku pridobitve NPK glede na spol, starost,
državljanstvo, izobrazbo, delovno dobo in koliko let izkušenj imajo na področju, za
katerega so pridobili certifikat NPK. Na GZS CPU sem več kot dve leti sodelovala pri
izvajanju postopkov v zvezi s pridobitvijo NPK in opravila izpit za svetovalca v
postopku preverjanja in potrjevanja NPK, kar mi je pomagalo, da sem opazila tudi nekaj
neskladij med teorijo in prakso v povezavi s postopki certificiranja. Ravno s tega vidika
bi rada raziskala, kakšne so konkretne izkušnje udeležencev v postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK. Ugotoviti želim, kateri je glavni vzrok, da se udeleženci odločijo
pridobiti NPK, in kakšne so spremembe v njihovem življenju po pridobitvi certifikata
NPK. Zanima me tudi, kako so udeleženci zadovoljni z informiranostjo in svetovanjem
v povezavi z NPK. Poleg tega bi rada ugotovila, zakaj so se udeleženci glede na kar
veliko število izvajalcev NPK, v tako velikem številu odločili prav za GZS CPU.

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali so se udeleženci vključili v postopek preverjanja in potrjevanja NPK v
gradbeništvu, ker so želeli pridobiti slovensko delovno vizo?

2. Ali so se udeleženci vključili v postopek preverjanja in potrjevanja NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu zaradi zakonskih določil?

3. Ali so udeleženci po pridobitvi certifikata NPK zaznali kakšne spremembe v njihovi
karieri?
4. Kje so udeleženci dobili informacijo, da si NPK lahko pridobijo na GZS CPU?
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5. Ali so udeleženci zadovoljni z informiranjem in svetovanjem o NPK na GZS CPU?
6. Zaradi česa so se udeleženci odločili, da si NPK pridobijo ravno na GZS CPU?
7. Ali se udeleženci z nižjo izobrazbo (nedokončana ali dokončana osnovna šola,
srednja šola) v večji meri odločajo za pridobitev NPK kot tisti z višjo izobrazbo (višja
šola, visoka šola, univerzitetna, magisterij, doktorat)?
8. Ali obstajajo razlike glede načina pridobitve certifikata med udeleženci z več leti
delovnih izkušenj in tistimi z manj leti delovnih izkušenj na področju, za katerega
pridobivajo NPK?

9. Ali obstajajo razlike glede zadovoljstva z informiranjem in svetovanjem o NPK med
tistimi, ki so se udeležili priprav, in tistimi, ki se jih niso udeležili?

4.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
1. Udeleženci, ki so se vključili v postopek preverjanja in potrjevanja NPK v
gradbeništvu, so kot najpomembnejši razlog navedli pridobitev slovenske delovne
vize.

2. Udeleženci, ki so se vključili v postopek preverjanja in potrjevanja NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu, so kot najpomembnejši razlog navedli zakonska
določila.

3. Udeleženci po pridobitvi certifikata NPK niso zaznali nobenih sprememb v njihovi
karieri.

4. Informacijo, da si NPK lahko pridobijo na GZS CPU, so udeleženci izvedeli od
svojih delodajalcev.
5. Udeleženci so zadovoljni z informiranjem in svetovanjem o NPK na GZS CPU.
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6. Udeleženci so se odločili, da si NPK pridobijo na GZS CPU, ker menijo, da gre za
kvalitetno organizacijo z usposobljenim kadrom.
7. Udeleženci z nižjo izobrazbo (nedokončana ali dokončana osnovna šola, srednja
šola) se v večji meri odločajo za pridobitev NPK kot tisti z višjo izobrazbo (višja šola,
visoka šola, univerzitetna, magisterij, doktorat).
8. Udeleženci, ki imajo 16 ali več let izkušenj na področju, za katerega so pridobili
certifikat, so pogosteje dobili certifikat na osnovi potrjevanja, tisti udeleženci, ki imajo
manj kot 16 let izkušenj, pa so ga pogosteje pridobili na osnovi preverjanja.

9. Udeleženci, ki so se udeležili priprav za pridobitev certifikata NPK, so bolj
zadovoljni z informiranjem in svetovanjem o NPK, kot tisti, ki se niso udeležili priprav.

4.4 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda. Z
deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno je nekaj,
s kavzalno metodo pa raziskujemo vzročno-posledične odnose med pojavi na
pedagoškem področju in iščemo odgovore predvsem na vprašanje zakaj (Sagadin 1991,
str. 29).

4.5 SPREMENLJIVKE
– spol
– starost
– izobrazba
– leta delovne dobe
– leta izkušenj na področju pridobitve certifikata
– državljanstvo
– vrsta certifikata NPK
– način pridobitve certifikata NPK
– udeležba na organiziranih pripravah za pridobitev NPK
– plačnik stroškov priprav
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– najpomembnejši razlog za pridobitev NPK v gradbeništvu
– najpomembnejši razlog za pridobitev NPK Voznik/voznica v cestnem prometu
– viri pridobitve informacij o izvajalcu NPK
– ocena spremembe v karieri udeležencev
– zadovoljstvo z informiranjem in svetovanjem o NPK na GZS CPU
– vzrok za pridobitev NPK na GZS CPU

4.6 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA
V vzorec spadajo kandidati, ki so na GZS CPU od junija 2007 do začetka decembra
2009 pridobili certifikat NPK prek preverjanja ali potrjevanja na enem izmed sedmih
področij, na katerih je na GZS CPU mogoče pridobiti certifikat NPK (NPK v
gradbeništvu, med katere spadajo naslednji trije: NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in
ometavanja, NPK Izvajalec/izvajalka betonskih del in NPK Izvajalec/izvajalka nizkih
gradenj;

sledi

NPK

Voznik/voznica

v

cestnem

prometu,

NPK

Knjigovodja/knjigovodkinja; NPK Računovodja/računovodkinja za majhne družbe,
samostojne podjetnike in zavode; NPK Modni stilist/stilistka; NPK Vodja projektov,
NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji) in so pravilno izpolnili anketni vprašalnik.
Takih je bilo 121. Vzorec je priložnostni. Osnovna množica pa je hipotetična, vanjo
spadajo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca.

4.6.1 Osnovni podatki o vzorcu
4.6.1.1 Spol
Tabela 2: Število anketiranih glede na spol
Spol

Število anketiranih Odstotki (%)

Moški

111

91,7

Ženski 10

8,3

Skupaj 121

100,0

Izmed 121 anketiranih je bilo 111 moških, kar predstavlja 91,7 %, in 10 žensk, kar
predstavlja 8,3 % vseh anketiranih.
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4.6.1.2 Starost

Tabela 3: Število anketiranih glede na starost
Starost

Število anketiranih

Odstotki (%)

20–29 let

24

19,8

30–39 let

36

29,8

40–49 let

35

28,9

50–59 let

23

19,0

Več kot 60 let

3

2,5

Skupaj

121

100,0

Vse anketirane sem glede na starost razvrstila v pet razredov. Največ anketiranih, 29, 8
%, je bilo starih od 30 do 39 let, 28, 9 % od 40 do 49 let, sledi 19, 8 % starih od 20 do
29 let, nato 19,0 % starih od 50 do 59 let in najmanj, le 2, 5 %, starih več kot 60 let.

4.6.1.3 Stopnja izobrazbe

Tabela 4:Število anketiranih glede na stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe

Število anketiranih Odstotki (%)

Osnovna šola

24

19,8

Srednja šola

76

62,8

Višja, visoka, univerzitetna, 21

17,4

magisterij in doktorat
Skupaj

121

100,0

V vzorec je bilo vključenih največ tistih, ki so imeli zaključeno srednjo šolo, in sicer
62,8 %, nato sledijo tisti z zaključeno osnovno šolo. Takih je bilo 19, 8 %. Nazadnje pa
še tisti, ki so imeli višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo oziroma opravljen magisterij
ali doktorat. Takih je bilo 17, 4 %.
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4.6.1.4 Število let delovne dobe

Tabela 5: Število anketiranih glede na število let delovne dobe
Delovna doba Število anketiranih Odstotki (%)
Do 5 let

27

22,3

6–10 let

11

9,1

11–15 let

17

14,0

16–20 let

23

19,0

Več kot 20 let 43

35,5

Skupaj

100,0

121

V raziskavo je bilo vključenih največ tistih, ki so imeli več kot 20 let delovnih izkušenj.
Takih je bilo kar 35,5 %. Sledijo tisti z do pet let delovnih izkušenj z 22, 3 %, nato tisti,
ki so imeli od 16 do 20 let delovnih izkušenj z 19, 0 %, sledijo tisti, ki so imeli od 11
do 15 let izkušenj s 14, 0 %, nazadnje pa še tisti z od 6 do 10 leti izkušenj, ki
predstavljajo 9, 1 %.

4.6.1.5 Število let izkušenj na področju NPK
Tabela 6: Število anketiranih glede na število let izkušenj na področju, za katerega so si
pridobili certifikat NPK
Let izkušenj na področju NPK Število anketiranih Odstotki (%)
Do 5 let

39

32,2

6–10 let

17

14,0

11–15 let

20

16,5

16–20 let

20

16,5

Več kot 20 let

25

20,7

Skupaj

121

100,0

V vzorec je bilo vključenih 32,2 % tistih, ki so imeli do 5 let izkušenj na področju, za
katerega so si pridobili certifikat NPK. Sledijo tisti z več kot 20 leti izkušenj z 20, 7 %,
nato so tisti, ki imajo od 11 do 15 let izkušenj na področju, za katerega so pridobili
certifikat NPK, takih je 16, 5 %. Prav tak delež, to je 16, 5 %, je tudi pri tistih, ki imajo
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od 16 do 20 let izkušenj. Na zadnje so še tisti z od 6 do 10 let izkušenj, kar predstavlja
14, 0 %.

4.6.1.6 Državljanstvo kandidatov, ki so pridobili NPK

V postopke preverjanja in potrjevanja NPK se poleg Slovencev vključujejo tudi tujci.
Državljanstvo anketiranih sem prikazala v Tabeli 7.

Tabela 7: Državljanstvo anketiranih
Državljanstvo Število anketiranih Odstotki (%)
Slovensko

75

62,0

Srbsko

5

4,1

Bosansko

41

33,9

Skupaj

121

100,0

V mojem vzorcu je bilo zajetih 75 slovenskih državljanov, kar predstavlja 62,0 %, 41
bosanskih državljanov, kar predstavlja 33,9 %, in 5 srbskih državljanov, kar predstavlja
4,1 %. Tuji državljani se odločajo predvsem za pridobitev certifikata na področju NPK
v gradbeništvu in NPK Voznik/voznica v cestnem prometu. Podatke za ti dve področji
sem tako prikazala še ločeno, in sicer podatke glede državljanstva kandidatov za NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu sem prikazala v Tabeli 8, podatke glede
državljanstva kandidatov za NPK na področju gradbeništva pa v Tabeli 9.

Tabela 8: Državljanstvo anketiranih, ki so pridobili certifikat NPK Voznik/voznica v
cestnem prometu
Državljanstvo Število anketiranih Odstotki (%)
Slovensko

55

83,3

Srbsko

4

6,1

Bosansko

7

10,6

Skupaj

66

100,0

Med tistimi, ki so pridobili NPK Voznik/voznica v cestne prometu, je bilo 55
slovenskih državljanov. To predstavlja 83,3 %. Sledijo

tisti z bosanskim
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državljanstvom. Takih je bilo 7, kar znaša 10,6 %. Najmanj pa je bilo srbskih
državljanov. Bili so le 4, kar pa predstavlja 6,1 % vseh, ki so pridobili certifikat NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu.

Tabela 9: Državljanstvo anketiranih, ki so pridobili certifikat NPK na področju
gradbeništva
Državljanstvo Število anketiranih Odstotki (%)
Slovensko

1

2,8

Srbsko

1

2,8

Bosansko

34

94,4

Skupaj

36

100,0

Med tistimi, ki so pridobili NPK na področju gradbeništva, je bilo 34 bosanskih
državljanov. To predstavlja kar 94,4 %. Le 1 je imel slovensko državljanstvo (2,8 %) in
le 1 je imel srbsko državljanstvo (2,8 %). Veliko vprašalnikov sem poslala tudi
kosovskim in makedonskim državljanom, ki so na GZS CPU opravljali NPK v
gradbeništvu, vendar nisem dobila nobenega vrnjenega, vzrok bi lahko iskala v
nepoznavanju našega jezika, kar je posledično pomenilo, da vprašalnika niso znali
izpolniti. Drugi razlog pa je, da je veliko teh ljudi v času recesije pri nas izgubilo delo in
ne živijo več v Sloveniji, tako da mojih vprašalnikov niso dobili.

Preostalih 19 anketiranih, ki so pridobili enega izmed drugih certifikatov, ki jih je še
mogoče pridobiti na GZS CPU (sem spadajo: NPK Vodja projekta, NPK
Knjigovodja/knjigovodkinja, NPK Računovodja/računovodkinja za majhne družbe,
samostojne podjetnike in zavode, NPK Modni stilist/modna stilistka, NPK Vodja
delovne skupine v proizvodnji), pa je imelo slovensko državljanstvo.

4.7 ZBIRANJE PODATKOV IN INSTRUMENT
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika od 20.
januarja 2010 do 25. februarja 2010. Anketni vprašalnik je Priloga 1 k diplomski nalogi.
Anketni vprašalnik sem pošiljala prek elektronske in navadne pošte. Skupno sem
poslala 470 anketnih vprašalnikov, od tega 280 na e-naslove in 190 po navadni pošti.
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Tako veliko število anketnih vprašalnikov sem poslala, ker sem glede na svojo ciljno
skupino lahko predvidevala, da bom vrnjenih dobila veliko manj, kot sem jih
posredovala. V ciljni skupini je namreč ogromno tujcev, ki so v času recesije pri nas
izgubili delo in so se vrnili v svojo državo. Poleg tega je ogromno tudi voznikov, ki so
po več mesecev odsotni od doma, in je zelo težko pričakovati, da bi dobila njihov
anketni vprašalnik izpolnjen. Moja predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj sem
glede na poslane, vrnjenih dobila le 132 anketnih vprašalnikov, od tega 121 veljavnih in
11 neveljavnih. Med 121 anketnimi vprašalniki je bilo 66 takih, ki so pridobili NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu, 36 jih je imelo NPK na področju gradbeništva, 8 jih
je imelo certifikat za NPK Vodja projekta, 4 za NPK Računovodja/računovodkinja za
majhne

družbe,

samostojne

podjetnike

in

zavode,

3

za

NPK

Knjigovodja/knjigovodkinja in prav tako 3 za NPK Modni stilist/stilistka in le 1 za NPK
Vodja delovne skupine v proizvodnji. Anketni vprašalnik je obsegal 15 vprašanj, od
tega 9 vprašanj zaprtega tipa, pri katerem so anketiranci obkrožali črko pred
odgovorom, ki je najbolj veljal za njih, in 5 vprašanj kombiniranega tipa, kjer so
anketiranci poleg danih odgovorov lahko napisali svoj odgovor.

4.8 OBDELAVA PODATKOV
Podatke sem statistično obdelala v računalniškem programu SPSS. Podatki so prikazani
tabelarično (frekvenčne in strukturne tabele). Za preverjanje hipotez neodvisnosti in
enake verjetnosti sem uporabila χ2-preizkus.

4.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.9.1 Najpomembnejši razlogi za pridobitev NPK
V svoji raziskavi sem želela ugotoviti, kateri razlog so anketiranci navedli kot
najpomembnejšega pri njihovi odločitvi, da si pridobijo certifikat NPK. Odgovori so
predstavljeni v Tabeli 10.
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Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi za pridobitev NPK
Razlogi za pridobitev certifikata NPK Število anketiranih Odstotki (%)
Slovenska delovna viza

36

29,8

Zakonska določila

41

33,9

Zahteve delodajalca

12

9,9

Višja plača

4

3,3

Večja možnost zaposlitve

9

7,4

Formalno ovrednotenje znanja

16

13,2

Drugo

3

2,5

Skupaj

121

100,0

Tabela 10 prikazuje, da se je največ anketiranih odločilo, da si pridobi NPK, ker so to
od njih zahtevala zakonska določila. Takih je bilo 41, kar predstavlja 33,9 %. Sledijo
tisti, ki so želeli pridobiti certifikat NPK, ker jim ta omogoča pridobitev ali podaljšanje
delovne vize. Takih je bilo 36, kar predstavlja 29,8 %. Certifikat NPK je pridobilo tudi
16 udeležencev (13,2 %), ki so s certifikatom želeli formalno ovrednotiti svoje
neformalno pridobljeno znanje. Glavni razlog za pridobitev certifikata NPK je bil pri 12
udeležencih (9,9 %) zahteva njihovih delodajalcev. Pri 9 udeležencih oziroma 7,4 % je
bil glavni razlog za pridobitev NPK večja možnost zaposlitve. Le pri 4 udeležencih
oziroma 3 % je bil glavni razlog za pridobitev certifikata NPK višja plača. Svoje razloge
pa so navedli 3, ki predstavljajo 2,5 % vseh anketiranih. Navedli so, da ga trenutno ne
potrebujejo, vendar se bo v prihodnosti mogoče pokazala potreba po zahtevani
kvalifikaciji na njihovem delovnem mestu. Poleg tega so navajali, da bodo mogoče kdaj
potrebovali mednarodno vozniško dovoljenje in jim bo takrat certifikat pomagal pri
njeni pridobitvi.

4.9.2 Najpomembnejši razlogi za pridobitev NPK na področju gradbeništva

V zvezi s tem sem želela ugotoviti, ali drži moja hipoteza, da so se udeleženci vključili
v postopek preverjanja in potrjevanja NPK v gradbeništvu, ker so želeli pridobiti
slovensko delovno vizo. Podatki so prikazani v Tabeli 11.
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Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi za pridobitev NPK v gradbeništvu
Razlog za pridobitev NPK Število anketiranih Odstotki (%)
Delovna viza

33

91,7

Zahteve delodajalca

2

5,6

Višja plača

1

2,8

Skupaj

36

100,0

χ2 = 55,167 (α = 0,000; g = 2)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da njihovi
odgovori o tem, kaj je glavni razlog, da si pridobijo certifikat NPK v gradbeništvu, niso
enako pogosti, torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni množici
prevladuje odgovor, da so se odločili za pridobitev certifikata NPK v gradbeništvu
zaradi pridobitve oziroma podaljšanja slovenske delovne vize.

Največ udeležencev za NPK na področju gradbeništva se je za pridobitev certifikata
NPK odločilo prav zardi pridobitve ali podaljšanja delovne vize. Takih je bilo kar 91,7
%. Le 5,6 % je bilo takih, ki so NPK pridobili, ker je tako od njih zahteval delodajalec,
in zgolj 2,8 % takih, ki so se odločili za pridobitev certifikata NPK, ker so si po
pridobitvi le-tega obetali višjo plačo.

Kandidati, ki so pridobil NPK na področju gradbeništva, so večinoma tujci, državljani
nekdanjih jugoslovanskih republik37, ki so v času po vojni opravljali različna dela s
področja gradbeništva, saj je bilo treba obnoviti porušeno infrastrukturo. S tem so
pridobili veliko praktičnega znanja, ki so ga lahko koristno uporabili pri iskanju
zaposlitve

v Sloveniji. Prek preverjanja in potrjevanja svojega neformalno

pridobljenega znanja so si pridobili certifikat, z njim pa delovno vizo.

37

V mojem vzorcu je bilo zajetih 34 kandidatov z bosanskim državljanstvom, 1 s srbskim in 1 s
slovenskim. Veliko vprašalnikov sem poslala tudi kosovskim in makedonskim državljanom, ki so na GZS
CPU opravljali NPK v gradbeništvu, vendar nisem dobila nobenega vrnjenega.
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4.9.3 Najpomembnejši razlogi za pridobitev NPK Voznik/voznica v cestnem
prometu

Ugotoviti sem želela tudi to, kateri je najpomembnejši razlog za pridobitev certifikata
NPK med tistimi, ki so pridobili certifikat za NPK Voznik/voznica v cestnem
prometu. Glede na lastne izkušnje sem postavila hipotezo, da so se udeleženci vključili
v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Voznik/voznica v cestnem prometu zaradi
zakonskih določil. Podatke, do katerih sem prišla z raziskavo, pa sem predstavila v
Tabeli 12.

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi za pridobitev NPK Voznik/voznica
v cestnem prometu
Razlog za pridobitev NPK

Število anketiranih Odstotki (%)

Delovna viza

3

4,5

Zakonska določila

41

62,1

Zahteva delodajalca

10

15,2

Večja možnost zaposlitve

6

9,1

Formalno ovrednotiti znanje 3

4,5

Drugo

3

4,5

Skupaj

66

100,0

χ2 = 101,636 (α = 0,000; g = 5).
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da njihovi
odgovori o tem, kaj je glavni razlog, da si pridobijo certifikat NPK Voznik/voznica v
cestnem prometu niso enako pogosti, torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v
hipotetični osnovni množici prevladuje odgovor, da so se odločili za pridobitev
certifikata NPK Voznik/ voznica v cestnem prometu zaradi zakonskih določil.

Največ anketiranih je kot glavni razlog za njihovo pridobitev certifikata NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu navedlo zakonska določila. Takih je bilo kar 62,1
%. Sledijo tisti, ki so za razlog njihove pridobitve certifikata NPK Voznik/voznica v
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cestnem prometu navedli zahteve delodajalca. Takih je bilo 15,2 %. Nato so tisti, ki so
poudarili, da so se za pridobitev certifikata NPK Voznik/voznica v cestnem prometu
odločili zaradi večje možnosti zaposlitve. Takih je 9,1 %. Le 4, 5 % anketiranih je kot
glavni razlog za pridobitev certifikata NPK Voznik/voznica v cestnem prometu navedlo,
da s pomočjo certifikata želijo ovrednotiti neformalno pridobljena znanja. Prav tak
delež, torej 4,5 %, je bilo takih, ki so se za pridobitev certifikata odločili, ker si z njim
lahko pridobijo delovno vizo. Ravno tako pa je bilo 4,5 % tistih, ki so navajali druge
razloge, npr. da ga trenutno sicer ne potrebujejo, vendar se bo v prihodnosti mogoče
pokazala potreba po zahtevani kvalifikaciji na njihovem delovnem mestu. Poleg tega so
navajali, da bodo mogoče kdaj potrebovali mednarodno vozniško dovoljenje in jim bo
takrat certifikat pomagal pri njeni pridobitvi.

Kot sem omenila že v teoretičnem delu, se vsem tistim, ki so pridobili certifikat NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu do 10. 9. 2008 (vozniki avtobusov) ali do 10. 9.
2009 (vozniki tovornih vozil) prizna temeljna kvalifikacija, ki je obvezna v skladu z 42.
členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (2007). Ravno zaradi tega je tako visok
delež tistih, ki so se za pridobitev NPK odločili zaradi zakonskih določil, v primerjavi z
drugimi razlogi, ki so jih kandidati še navajali.

4.9.4 Spremembe v karieri po pridobitvi certifikata NPK
Ugotoviti sem želela, ali so udeleženci po pridobitvi certifikata NPK zaznali kakšne
spremembe v njihovi karieri. Sama sem postavila hipotezo (3. raziskovalna hipoteza):
Udeleženci po pridobitvi certifikata NPK niso zaznali nobenih sprememb v njihovi
karieri. Njihove odgovore sem prikazala v Tabeli 13.
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Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela – spremembe po pridobitvi certifikata NPK
Spremembe po pridobitvi certifikata NPK

Število

Odstotki (%)

anketiranih
Nič se ni spremenilo.

45

37,2

Dobil sem le delovno vizo, ostalo se ni nič spremenilo. 33

27,3

Dobil sem višjo plačo.

8

6,6

Dobil sem zaposlitev/zamenjal obstoječo zaposlitev.

6

5,0

Postal sem strokovno bolj kompetenten.

24

19,8

Povečala se mi je samozavest in osebno zadovoljstvo.

4

3,3

Drugo

1

0,8

Skupaj

121

100,0

χ2 = 99,240 (α = 0,000; g = 6)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da odgovori
o spremembi, ki so jo udeleženci zaznali po pridobitvi certifikata NPK, v osnovni
množici niso enako pogosti. Torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v hipotetični
osnovni množici prevladuje odgovor, da se po pridobitvi certifikata NPK v njihovi
karieri ni nič spremenilo.

Opazila sem, da je delež tistih, ki so trdili, da po pridobitvi certifikata NPK v njihovi
karieri niso opazili sprememb, res velik. Namreč kar 37,2 % je takih, ki po pridobitvi
certifikata NPK niso zaznali prav nobene spremembe, poleg tega pa je še kar 27,3 %
takih, ki so pridobili le delovno vizo, ostalih sprememb pa niso občutili. Sledi odgovor,
da so s pridobitvijo certifikata NPK postali bolj strokovno kompetentni. Takih
odgovorov je bilo 19,8 %. Višjo plačo je dobilo 6,6 % anketiranih.

Le 5,0 %

anketiranih je po pridobitvi dobilo novo zaposlitev oziroma je obstoječo zaposlitev
zamenjalo. Še manj pa je tistih, katerim se je po pridobitvi certifikata NPK povečala
samozavest in osebno zadovoljstvo. Takih je bilo le 3,3 %. Zgolj 0,8 % pa je tistih, ki so
navedli drugo možnost. Ta udeleženec je navedel, da si zdaj, to je po pridobitvi
certifikata, upa iskati tudi redno zaposlitev na tem področju.
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V mojem vzorcu se najbolje vidi, da udeleženci niso občutili nobenih sprememb na
primeru NPK Voznik/voznica v cestnem prometu (Tabela 14) in na primeru NPK s
področja gradbeništva (Tabela 15).

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela – spremembe po pridobitvi certifikata NPK
Voznik/voznica v cestnem prometu
Spremembe po pridobitvi

Število

certifikata NPK Voznik/voznica

anketiranih

Odstotki (%)

v cestnem prometu
Nič se ni spremenilo.

43

65,2

Dobil sem le delovno vizo, ostalo se ni nič spremenilo. 4

6,1

Dobil sem zaposlitev/zamenjal obstoječo zaposlitev.

5

7,6

Postal sem strokovno bolj kompetenten.

12

18,2

Povečala se mi je samozavest in osebno zadovoljstvo.

2

3,0

Skupaj

66

100,0

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna tabela – spremembe po pridobitvi certifikata NPK
na področju gradbeništva
Spremembe po pridobitvi

Število

certifikata NPK v gradbeništvu

anketiranih

Nič se ni spremenilo.

1

Odstotki (%)

2,8

Dobil sem le delovno vizo, ostalo se ni nič spremenilo. 29

80,6

Dobil sem višjo plačo.

4

11,1

Dobil sem zaposlitev/zamenjal obstoječo zaposlitev.

1

2,8

Povečala se mi je samozavest in osebno zadovoljstvo.

1

2,8

Skupaj

36

100,0

Iz Tabele 14 lahko razberemo, da je kar 43 voznikov, kar predstavlja 65,2 %, trdilo, da
po pridobitvi niso zaznali nobenih sprememb. Sledijo tisti, ki so menili, da so po
pridobitvi NPK postali strokovno bolj kompetentni, takih je 12 udeležencev (18,2 %).
Nato sledijo tisti, ki so s pomočjo certifikata dobili zaposlitev ali pa so obstoječo
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zamenjali. Takih je bilo 5 (7,6 %). Nato so 4 udeleženci (6,1 %), ki so pridobili delovno
vizo, drugo pa se ni nič spremenilo. Le 2 udeležencema (3,0 %) pa sta se povečala
samozavest in osebno zadovoljstvo. Pri tistih, ki so pridobili NPK na področju
gradbeništva (Tabela 15), pa prevladuje odgovor, da so s certifikatom NPK dobili
delovno vizo, drugo pa se ni nič spremenilo. Takih je bilo 29 (80,6 %). Sledijo tisti, ki
so po pridobitvi certifikata NPK dobili višjo plačo. Taki so bili 4 (11,1 %). Le 1
udeleženec (2,8 %) je s pomočjo certifikata dobil zaposlitev ali zamenjal obstoječo
zaposlitev. Prav tako 1 udeleženec (2,8 %) ni zaznal nobenih sprememb. Ravno tako je
bil 1 udeleženec (2,8 %) tak, ki sta se mu s pomočjo pridobljenega certifikata povečala
samozavest in osebno zadovoljstvo.38

Ti podatki samo podkrepijo dejstvo, ki je omenjeno že v Memorandumu o
vseživljenjskem učenju (2000, str. 9), da je neformalno pridobljeno znanje resnično
podcenjeno. Opažamo lahko, da neformalno pridobljena znanja nimajo take vrednosti
na trgu dela, kot bi jo lahko imela. Vzrok za tak rezultat bi lahko našli tudi v neustrezni
metodologiji vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, ki ga omogoča naš
certifikatni sistem. Tak sistem posameznikom ne omogoča, da bi lažje odkrili svoje
spretnosti, sposobnosti, znanja, kompetence. Večinoma tako neformalno in priložnostno
pridobljena znanja ostajajo skrita. Posamezniki morda zato niti ne vedo, kaj vse bi še
lahko ponudili delodajalcem. Tak sistem vrednotenja torej ne spodbuja posameznikov k
vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in tako še zmanjšuje željo
po nadaljnjem neformalnem učenju. V prihodnje bi moral certifikatni sistem dobiti tudi
novo razsežnost v smislu povezovanja poklicne usposobljenosti z možnostjo nadgradnje
izobrazbe oz. vračanja v izobraževalno vertikalo.
Žal moja raziskava ni edina, ki jasno prikazuje, da pridobitev certifikata za
posameznikovo kariero nima nobene pozitivne spremembe. Kot sem že omenila v
teoretičnim delu, so do podobnih rezultatov v svoji raziskavi prišli na CPI (Kunčič idr.
2008b, str. 54–55), kot tudi D. Hrovatič (2006, str. 143) in M. Rok (Rok 2009, str. 90).
Čeprav so bili v raziskavah vključeni udeleženci, ki so pridobili različne certifikate
NPK, so rezultati povsod zelo podobni.
38

Med preostalimi 19 anketiranimi, ki so bili še zajeti v moj vzorec, jih je 12 navedlo, da so po pridobitvi
postali bolj strokovno kompetentni, 4 so dobili višjo plačo, pri enem pa se stanje ni spremenilo. Ravno
tako je bil eden, ki je zapisal, da sta se mu povečala samozavest in osebno zadovoljstvo. Nekdo pa je pod
opcijo drugo napisal, da si zdaj upa iskati tudi redno zaposlitev na tem področju. Treba je poudariti, da je
med temi 19 anketiranimi zajetih kar 5 različnih NPK, zato kakršnokoli posploševanje ni mogoče.
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Morda bi rešitev za tako stanje lahko iskali v drugačnem načinu vrednotenja neformalno
in priložnostno pridobljenih znanj, kot ga poznamo danes. Za zgled so nam lahko
nekatere druge evropske države, predvsem Francija. Kljub temu pa je treba poudariti, da
ne moremo le enoznačno prenesti njihovega sistema v našo prakso, ampak je treba
temeljito razmisliti, kako sistem prilagoditi našim razmeram in tradiciji.

4.9.5 Vir pridobitve informacij o NPK
Odgovori na vprašanje, kje so kandidati dobili informacijo, da si lahko NPK pridobijo
na GZS CPU, je predstavljeno v Tabeli 16.

Tabela 16: Frekvenčna in strukturna tabela – vir informacij o pridobitvi NPK
Vir informacij o pridobitvi NPK

Število anketiranih Odstotki (%)

Delodajalec

65

53,7

Prijatelji, znanci

28

23,1

Mediji (televizija, časopis, internet, radio) 18

14,9

Letak po pošti, po faksu, mailu

5

4,1

Zavod za zaposlovanje

1

0,8

Drugo

4

3,3

Skupaj

121

100,0

χ2 = 145,529 (α = 0,000; g =5)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da odgovori
o tem, kje so izvedeli, da lahko opravljajo NPK na GZS CPU, v osnovni množici niso
enako pogosti. Torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni množici
prevladuje odgovor, da so kandidati za informacijo o tem, da lahko dobijo NPK,
izvedeli prek delodajalcev.
Kot je razvidno iz Tabele 16, so kandidati v veliki večini za možnost pridobitve
certifikata NPK na GZS CPU izvedeli od delodajalcev. Delež takih odgovorov je res
visok, kar 53,7 %. S 23,1 % sledi odgovor, da so kandidati izvedeli za pridobitev NPK
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na GZS CPU prek prijateljev in znancev. Prek medijev pa je za izvajanje NPK na GZS
CPU izvedelo 14, 9 % vprašanih. Prek letaka je za izvajanje NPK izvedelo 4,1 %
anketiranih. Le 0,8 % pa jih je informacijo dobilo na zavodu za zaposlovanje. Nekaj
vprašanih je navedlo tudi svoje vire informacij o izvajalcu NPK. Takih je bilo 3,3 %.
Nekaj jih je zapisalo, da so za informacijo izvedeli prek drugih izvajalcev NPK, pojavita
se odgovora Obrtna zbornica Slovenije in Presoja, d. o. o., nekdo pa je zapisal, da je "na
žalost" to informacijo izvedel od državljanov BiH.

Čeprav so strokovnjaki, ki so izvajali spremljavo certifikatnega sistema na CPI,
ugotovili, da NPK niso tako zanimivi za podjetja (Kunčič idr. 2008a, str. 72), moji
podatki kažejo drugače. Iz navedenih odgovorov bi lahko sklepali, da so v mojem
primeru prav delodajalci največji promotorji sistema certificiranja, saj je največ
udeležencev za možnost pridobitve certifikata NPK izvedelo prav od delodajalcev.
Verjetno pa bi se stanje kaj hitro spremenilo, če delodajalci od certifikatov ne bi imeli
nobene koristi. Lep primer koristi, ki jo imajo delodajalci od ljudi, ki so pridobili
certifikat, lahko razložim na primeru delodajalcev, ki zaposlujejo tiste s certifikatom
NPK Voznike/voznica v cestnem prometu. Vsi njihovi zaposleni, ki ne bi imeli temeljne
kvalifikacije, bi plačali kazen oziroma nekateri tujci s tujim državljanstvom sploh ne bi
smeli voziti, na osnovi certifikata NPK pa so lahko pridobili slovensko vozniško
dovoljenje in tako lahko ustvarjajo dobiček delodajalcem.

Strokovnjaki skupine OECD so ugotovili, da je promocija in vzpostavitev širšega okolja
za razvoj priznavanja neformalno pridobljenega znanja pri nas pomanjkljiva. Predvsem
še ni bila sprejeta odločitev, katera vrsta organizacije naj bi koordinirala razvoj
priznavanja neformalno pridobljenih znanj ali vseživljenjskega učenja, kar je nujen
pogoj za razvoj (Šlander, Hvala Kamenšček (ur.) 2007, str. 88–89). Verjetno se kot vir
informacij o možnosti pridobitve NPK zato tudi niso pojavljanje inštitucije, kot sta CPI
in ACS. Presenetljiv pa je zlasti zelo majhen odstotek tistih, ki so dobili informacijo na
zavodu za zaposlovanje. Vemo namreč, da si ravno zavod za zaposlovanje zelo
prizadeva za promocijo NPK in zlasti z javnimi razpisi za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja (Trenutno je aktualen javni razpis z naslovom Znanje uresničuje
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sanje39.) kandidatom omogoča, da z minimalnimi stroški ali celo brez lastnih stroškov
pridobijo NPK.

4.9.6 Informiranje in svetovanje na GZS CPU
Ker je informiranje in svetovanje pomemben proces v sistemu pridobivanja NPK, me je
zanimalo, ali so udeleženci zadovoljni z informiranjem in svetovanjem na GZS CPU.
Odgovori anketirancev so prikazani v Tabeli 17.
Tabela 17: Frekvenčna in strukturna tabela – zadovoljstvo z informiranjem in
svetovanjem na GZS CPU
Zadovoljstvo z informiranjem Število anketiranih Odstotki (%)
in svetovanjem
Da

111

91,7

Ne

10

8,3

Skupaj

121

100,0

χ2 = 84,306 (α = 0,000; g = 1)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da njihovi
odgovori o zadovoljstvu z informiranjem in svetovanjem na GZS CPU niso enako
pogosti, torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni množici
prevladuje odgovor, da so udeleženci zadovoljni z informiranjem in svetovanjem na
GZS CPU.

Med anketiranimi je kar 91,7 % takih, ki so bili z informiranjem in svetovanjem na GZS
CPU zadovoljni. Le 8,3 % pa je takih, ki s svetovanjem niso bili zadovoljni. Vse, ki z
informiranjem in svetovanjem niso bili zadovoljni, sem prosila, naj svoj odgovor
utemeljijo in napišejo, s čim niso bili zadovoljni. Nekaj anketiranih, ki niso bili
zadovoljni z informiranjem in svetovanjem, so svoj odgovor utemeljili s tem, da na GZS
CPU niso koristili informiranja in svetovanja, ker so vse informacije, ki so jih želeli
izvedeti, že dobili preko drugih virov, npr. v Presoji d. o. o., na Obrtni zbornici
Slovenije, na ZPM in ICES. Nekdo izmed vprašanih je navedel, da je na GZS CPU
39

Več informacij o razpisu z naslovom Znanje uresničuje sanje je na spletni strani:
http://www.ess.gov.si/slo/dejavnost/javnirazpisi/22-05-09/22-05-09.htm
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dobil premalo informacij. Podobno je odgovoril še nekdo drug, ki je menil, da je na
spletni strani GZS CPU premalo točnih informacij. Zasledila sem tudi odgovore, ki se
ne nanašajo neposredno na informiranje in svetovanje, ampak na nezadovoljstvo s
pripravami. Nekdo je namreč zapisal, da je bilo na pripravah preveč statistike. Eden
izmed anketiranih je zapisal, da ni izvedel nič novega in da je le pridobil papir, za
katerega je plačal.

Pomembno se mi zdi, da udeleženci v postopku pridobitve NPK dobijo dovolj koristnih
informacij in da so zadovoljni s svetovanjem, saj gre za pomemben proces, ki ga v 6.
členu predpisuje tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah iz leta 2009. Udeleženci s pomočjo svetovalca lažje spoznajo
cel sistem certificiranja. Svetovalec jim pomaga pri prijavi v postopek ter jih vodi pri
izbiri področja in ravni zahtevnosti potrjevanja NPK, pomaga jim pri prepoznavanju že
osvojenih znanj in jim nudi podporo pri premagovanju ovir, ki jih kandidati utegnejo
imeti na poti do pridobitve NPK.

4.9.7 Odločitev kandidatov glede izvajalca NPK
V raziskavi sem želela ugotoviti, zaradi česa so se udeleženci odločili, da si certifikat
NPK pridobijo ravno na GZS CPU. Podatke sem prikazala v Tabeli 18.
Tabela 18: Frekvenčna in strukturna tabela – odločitev kandidatov glede izvajalca NPK
Odločitev glede izvajalca NPK

Število anketiranih Odstotki (%)

Bližina mojega doma

10

8,3

Kvalitetna organizacija z usposobljenim kadrom 93

76,9

Drugod neustrezna ponudba

9

7,4

Drugo

9

7,4

Skupaj

121

100,0

χ2 = 173,579 (α = 0,000; g = 3)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da odgovori
anketiranih o tem, zaradi česa so se odločili, da pridobijo NPK ravno na GZS CPU, niso
enako pogosti, torej glede na vzorec sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni množici
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prevladuje odgovor, da so se za GZS CPU odločili, ker menijo, da gre za kvalitetno
organizacijo z usposobljenim kadrom.
Delež tistih, ki so se odločili, da pridobijo NPK na GZS CPU, ker menijo, da gre za
kvalitetno organizacijo z usposobljenim kadrom, je 76,9 %.

Bližina organizacije

kandidatovem domu je bil odločilni razlog, da so kot izvajalca NPK izbrali ravno GZS
CPU, pri 8,3 % vprašanih. Nekateri so se odločili, da NPK opravljajo na GZS CPU, ker
menijo, da je drugod ponudba neustrezna. Takih je bilo 7,4 %. Prav toliko, 7,4 %, pa je
takih, ki so navedli druge razloge. Napisali so, da so se za GZS CPU odločili zaradi
ugodnega (popoldanskega) termina priprav na preverjanje, veliko jih je napisalo, da je
GZS CPU edini izvajalec v Sloveniji, ki izvaja NPK, ki so ga želeli pridobiti. Nekdo je
napisal, da je GZS CPU prvi začel izvajanje NPK, ki ga je potreboval. Dva sta zapisala,
da ne poznata drugih izvajalcev za NPK le GZS CPU. Nekdo je zapisal, da je izbral
GZS CPU, ker so bili stroški pri tem izvajalcu najmanjši. En anketirani je zapisal, da
dela v Ljubljani in je zato izbral izvajalca iz Ljubljane. Nekdo pa je zapisal, da so ga na
GZS CPU napotili z Obrtne zbornice Slovenije.

Kot sem že omenila, je delež tistih, ki so izbrali GZS CPU kot izvajalca za NPK, ker so
mnenja, da gre za kvalitetno organizacijo z usposobljenim kadrom, res velik. To bi
lahko pojasnila s tem, da če ne bi mislili tako, verjetno ne bi izbrali GZS CPU, ampak
kakega drugega izvajalca.

4.9.8 Kdo se v večji meri odloča za pridobitev certifikata NPK, tisti z nižjo ali
tisti z višjo izobrazbo
Zanimalo me je tudi, ali se za NPK odločajo tisti, ki imajo nižjo izobrazbo (npr.
nedokončano osnovno šolo, zaključeno osnovno šolo in srednjo šolo), ali tisti, ki imajo
višjo izobrazbo (npr. višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo oziroma zaključen
magisterij ali doktorat). Postavila sem hipotezo: Udeleženci z nižjo izobrazbo
(nedokončana ali dokončana osnovna šola, srednja šola) se v večji meri odločajo za
pridobitev NPK kot tisti z višjo izobrazbo (višja šola, visoka šola, univerzitetna,
magisterij, doktorat). Rezultate sem prikazala v Tabeli 19.
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Tabela 19: Frekvenčna in strukturna tabela – pridobljen certifikat glede na nižjo in višjo
izobrazbo
Izobrazba

Število anketiranih Odstotki (%)

Nižja izobrazba

100

82,6

21

17,4

121

100,0

(nedokončana osnovna šola,
zaključena osnovna šola ali srednja šola)
Višja izobrazba
(višja šola, visoka šola,
univerzitetna, magisterij, doktorat)
Skupaj
χ2 = 51,579 (α = 0,000; g = 1)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da odgovori
o tem, ali so imeli zaključeno višjo (višja šola, visoka šola, univerzitetna, magisterij,
doktorat) ali nižjo izobrazbo (nedokončana osnovna šola, zaključena osnovna šola ali
srednja šola), v hipotetični osnovni množici niso enako pogosti. Torej glede na vzorec
sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni množici prevladuje odgovor, da je večji delež
tistih, ki imajo nižjo izobrazbo (nedokončana osnovna šola, zaključena osnovna šola ali
srednja šola).

Delež tistih, ki imajo zaključeno nižjo izobrazbo (nedokončana osnovna šola, osnova
šola in srednja šola) je res visok. Med anketiranimi je bilo kar 82,6 % takih. Delež tistih,
ki pa so imeli višjo izobrazbo (višja šola, visoka šola, univerzitetna, magisterij,
doktorat), pa zgolj 17,4 %.

Eden izmed vzrokov za take rezultate je lahko v tem, da je veliko NPK za dela, ki so na
nižjih ravneh zahtevnosti. Prav zaradi tega se za take NPK pogosteje odločajo tisti z
nižjo izobrazbo (nedokončana osnovna šola, osnova šola in srednja šola). To se lepo
vidi tudi iz Tabele 20, ki prikazuje pridobljen certifikat po različnih NPK glede na nižjo
in višjo izobrazbo.
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Tabela 20: Frekvenčna in strukturna tabela – pridobljen certifikat po različnih NPK
glede na nižjo in višjo izobrazbo
Izobrazba

Nižja

NPK
NPK
voznik voznik
(%)
58
87,9

NPK v
NPK v
gradbeništvu gradbeništvu
(%)
36
100,0

Ostali Ostali
NPK NPK(%)
6

31,6

8

12,1

0

0,0

13

68,4

66

100,0

36

100,0

19

100,0

(nedokončana
osnovna šola,
zaključena
osnovna šola ali
srednja šola)
Višja
(višja šola, visoka
šola,
univerzitetna,
magisterij,
doktorat)
Skupaj

Med tistimi, ki so dobili certifikat NPK Voznik/voznica v cestnem prometu, jih ima kar
58 (87,9 %) nižjo izobrazbo. Le 8 (12,1 %) je takih z višjo izobrazbo. NPK na področju
gradbeništva je pridobilo 36 (100,0 %) udeležencev, ki so imeli zaključeno nižjo
stopnjo izobrazbe. Ni pa bilo nikogar z višjo stopnjo izobrazbe. Pri drugih NPK pa je 6
(31,6 %) udeležencev z nižjo izobrazbo in 13 (68,4 %) z višjo stopnjo izobrazbe. Še
največ kandidatov z višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo ali z magisterijem in
doktoratom se na GZS CPU odloči pridobiti NPK Vodja projekta, ki je na VI. stopnji
zahtevnosti del – gre za zelo zahtevna dela. Mogoče se bo stanje vključenih glede na
izobrazbo spremenilo, ko bodo na CPI razvili tudi NPK na VII. ravni zahtevnosti del.
Na ta odgovor pa bo treba še nekaj časa počakati.

4.9.9 Preverjanje in potrjevanje NPK
Kot sem že omenila, si na GZS CPU kandidati lahko pridobijo certifikat NPK s
preverjanjem (poleg portfolija opravljajo še izpit) ali potrjevanjem (zgolj predložijo
osebni portfolijo, brez opravljanja izpita). Koliko anketiranih je pridobilo certifikat
zgolj s potrjevanjem in koliko jih je bilo povabljenih na izpit, je prikazano v Tabeli 21.
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Tabela 21: Frekvenčna in strukturna tabela – delež anketiranih glede na način pridobitve
certifikata NPK
Način pridobitve certifikata NPK Število anketiranih Odstotki (%)
Potrjevanje

40

33,1

Preverjanje

81

66,9

Skupaj

121

100,0

Iz Tabele 21 se lepo vidi, da je število tistih, ki so si NPK pridobili s preverjanjem,
večje 81 (66,9 %), kot število tistih, ki so certifikat pridobili preko potrjevanja 40 (33,1
%). Tak podatek le nakazuje, da člani komisij ne zaupajo dovolj dokazilom, ki jih
kandidat uvrsti v svoj portfolijo in kljub temu zahtevajo, da kandidat svoje znanje
dokaže še preko preverjanja.

V Tabeli 22 sem prikazala, kakšen je delež anketiranih po različnih NPK glede na način
pridobitve certifikata NPK.

Tabela 22: Frekvenčna in strukturna tabela – delež anketiranih po različnih NPK glede
na način pridobitve certifikata NPK
Način

NPK

pridobitve

voznik voznik

certifikata

NPK

NPK v

NPK v

gradbeništvu gradbeništvu

(%)

Ostali Ostali
NPK

(%)

NPK
(%)

NPK
Potrjevanje

35

53,0

1

2,8

4

21,1

Preverjanje

31

47,0

35

97,2

15

78,9

Skupaj

66

100,0

36

100,0

19

100,0

Pri NPK Voznik/voznica v cestnem prometu opazimo, da je delež tistih, ki so certifikat
pridobili na podlagi preverjanja malo večji. Certifikat je preko potrjevanja pridobilo 35
anketiranih, kar predstavlja 53,0 % vseh, ki so pridobili certifikat Voznik/voznica v
cestnem prometu. Na preverjanje pa je bilo povabljenih 31 kandidatov, kar predstavlja
47,0 %. Na področju gradbeništva je stanje drugačno. Le 1 (2,8 %) je namreč certifikat
pridobil na podlagi portfolija, 35 (97,2 %) pa je takih, ki so poleg predloženega
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portfolija morali še na preverjanje. Med ostalimi anketiranimi prav tako prevladujejo
tisti, ki so morali opraviti še preverjanje. Takih je bilo 15 (78,9 %), 4 udeleženci (21,1
%) pa so si certifikat pridobili zgolj s potrjevanjem. Vendar kot sem že omenila, je med
temi 19 anketiranimi zajetih kar 5 različnih vrst NPK.

4.9.10 Ali obstaja povezanost med leti izkušenj na področju NPK in načinom
pridobivanja NPK?
Z raziskavo sem želela preizkusiti, ali drži moja hipoteza: Udeleženci, ki imajo 16 ali
več let izkušenj na področju40, za katerega so pridobili certifikat, so pogosteje dobili
certifikat na osnovi potrjevanja, tisti udeleženci, ki imajo manj kot 16 let izkušenj, pa so
ga pogosteje pridobili na osnovi preverjanja. Podatke sem predstavila v Tabeli 23.

Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med leti izkušenj na področju,
za katerega so pridobili certifikat NPK in načinom pridobivanja NPK
Število let izkušenj na področju, za katerega

Način pridobitve NPK

so pridobili certifikat NPK

Preverjanje

Potrjevanje

Skupaj

Manj kot 16 let

63

13

76

so pridobili certifikat NPK

82,9 %

17,1 %

100,0 %

16 ali več let

18

27

45

so pridobili certifikat NPK

40,0 %

60,0 %

100,0 %

Skupaj

81

40

121

66,9 %

33,1 %

100,0 %

izkušenj na področju, za katerega

izkušenj na področju, za katerega

χ2 = 23,500 (α = 0,000; g = 1)
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo neodvisnosti
zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da sta število
let izkušenj na področju pridobljenega NPK in način pridobitve NPK tudi v hipotetični
40

V svoji hipotezi sem postavila mejo pri 16 letih izkušenj na področju, za katerega so udeleženci
pridobili NPK, ker sem predvidevala, da bo delež tistih, ki so pridobili certifikat NPK in imajo manj kot
16 let izkušenj na področju, za katerega so pridobili NPK, približno enak deležu tistih, ki imajo 16 let in
več izkušenj na področju, za katerega so pridobili certifikat NPK.
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osnovni možici odvisna. V hipotetični osnovni množici tisti, ki imajo 16 in več let
izkušenj na področju pridobljenega NPK, certifikat NPK pogosteje pridobijo s
potrjevanjem, tisti, ki pa imajo manj kot 16 let izkušenj na področju pridobljenega NPK,
certifikat NPK pogosteje pridobijo preko preverjanja.

Medtem ko je kar 82,9 % anketiranih z manj kot 16 leti izkušenj na področju NPK
certifikat NPK pridobilo s preverjanjem, je delež tistih, ki imajo 16 ali več let izkušenj
na področju pridobljenega NPK, nekoliko manjši. Ta znaša 40,0 %. Le 17,1 %
anketiranih z manj kot 16 let izkušenj na področju NPK je certifikat NPK pridobilo s
potrjevanjem, medtem ko je delež tistih s 16 ali več leti izkušenj na področju
pridobljenega NPK 60, 0 %.

Opazim lahko, da so si kandidati, ki so delo opravljali 16 let ali več, v tem času
dejansko pridobili toliko znanja, da jim tega znanja ni treba ponovno dokazovati še s
preverjanjem. Komisija jim tako le na podlagi referenc in drugih dokazil podeli
certifikat NPK. Kljub temu pa večkrat komisija na preverjanje povabi tiste kandidate, ki
imajo manj kot 16 let izkušenj na področju NPK.

4.9.11 Ali obstajajo razlike glede zadovoljstva z informiranjem in svetovanjem
o NPK med tistimi, ki so se udeležili priprav, in tistimi, ki se jih niso udeležili?
Zanimalo me je tudi, ali lahko potrdim še svojo zadnjo, 9. hipotezo, ki se je glasila:
Udeleženci, ki so se udeležili priprav za pridobitev certifikata NPK, so bolj zadovoljni z
informiranjem in svetovanjem o NPK, kot tisti, ki se niso udeležili priprav. Podatke sem
predstavila v Tabeli 24.
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Tabela 24: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med udeležbo na pripravah za
pridobitev certifikata NPK in zadovoljstvom z informiranjem in svetovanjem

Udeležba na pripravah

Se ni udeležil priprav

Se je udeležil priprav

Skupaj

Zadovoljstvo z informiranjem in svetovanjem

Skupaj

Da

Ne

49

5

54

90,7 %

9,3 %

100,0 %

62

5

67

92,5 %

7,5 %

100,0 %

111

10

121

91,7 %

8,3 %

100,0 %

χ2 = 0,127 (α = 0,721; g = 1)
Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti
med udeležbo na pripravah za pridobitev NPK ter zadovoljstvom z informiranjem in
svetovanjem na GZS CPU v hipotetični osnovni množici ne moremo trditi ničesar.

Iz Tabele 24, ki prikazuje podatke za moj vzorec, pa je razvidno, da je z informiranjem
in svetovanjem zadovoljnih 90,7 % tistih, ki se niso udeležili priprav, medtem ko je
delež tistih, ki so z informiranjem in svetovanjem zadovoljni, pa so se udeležili priprav,
92,5 %. Le 9,3 % je takih, ki se niso udeležili priprav in niso bili zadovoljni z
informiranjem in svetovanjem na GZS CPU, medtem ko je delež tistih, ki so se udeležili
priprav, vendar niso bili zadovoljni z informiranjem in svetovanjem na GZS CPU, 7,5
%.

4.9.12 Plačniki stroškov postopka pridobivanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
V anketi sem anketirance spraševala tudi po tem, kdo je bil plačnik njihovih stroškov
NPK. Rezultati so prikazani v Tabeli 25.
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Tabela 25: Frekvenčna in strukturna tabela – plačnik stroškov postopka preverjanja in
potrjevanja NPK

Plačnik stroškov preverjanja Število anketiranih Odstotki (%)
in potrjevanja NPK
Samoplačnik

55

45,5

Delodajalec

62

51,2

Drugo

4

3,3

Skupaj

121

100,0

Iz Tabele 25 lahko razberemo, da kar 62 (51,2 %) kandidatom za NPK stroške
certificiranja krijejo delodajalci, 55 (45,5 %) kandidatov je takih, ki si stroške pridobitve
certifikata NPK krijejo sami, 4 (3,3 %) kandidati pa so navedli drugo možnost, in sicer
da so polovico stroškov krili sami, polovico pa delodajalec. V vzorec pa ni bil zajet
nihče, ki bi stroške imel krite s strani zavoda za zaposlovanje.
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5 ZAKLJUČEK
S svojo diplomsko nalogo sem v začetnem poglavju poskušala osvetliti pomen
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Koncept vseživljenjskega učenja je
namreč zasnovan tako, da ne daje pomena le formalnemu učenju, ampak tudi
neformalnemu in priložnostnemu učenju. Zelo pomembno je, da neformalno in
priložnostno pridobljena znanja ne ostajajo skrita, ampak ustrezno ovrednotena in
priznana. Tega se danes vse bolj zavedajo že vse evropske države, zato priznavanje
neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja postaja sestavni del njihovih
nacionalnih strategij vseživljenjskega učenja. Kljub temu pa lahko opazimo, da se pri
priznavanju in vrednotenju neformalnih znanj lotevajo različnih strategij. Pod
drobnogled sem vzela štiri države, v katerih je postopek že dobro vpeljan in urejen ter
se posamezniki že vključujejo vanj. Najprej sem predstavila irski sistem, ki je bolj kot
ne jasen in odkrit primer sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji
na kompetencah in je povezan s storilnostjo ter usmerjen v output. Po tem modelu se je
med drugim zgledovala tudi Slovenija in prenesla model NPK v svoj koncept sistema
izobraževanja. Nato sem predstavila sistem vrednotenja neformalno in priložnostno
pridobljenih znanj v Franciji. Francija je namreč najnaprednejša država na področju
sistemskega razvoja priznavanja in vrednotenja neformalnega znanja v razmerju do
pridobivanja poklicnih in akademskih kvalifikacij. Francoski sistem gradi na
priznavanju sposobnosti posameznika ne glede na to, ali ustrezajo nekemu vnaprej
postavljenemu in opisanemu sistemu znanj, spretnosti in kompetenc, ki bi ustrezale
določeni kvalifikaciji na nivoju nacionalne kvalifikacijske sheme. Namen je zbrati in
pregledno opisati znanja, spretnosti in kompetence posameznika, ki so natančna
informacija delodajalcu, ne nazadnje pa tudi posamezniku samemu. Tudi na
Norveškem, ki sem jo opisala kot tretjo izbrano državo, je vprašanje neformalnega
učenja v ospredju razprav o izobraževanju in usposabljanju, prav tako pa je predmet
pomembnih institucionalnih eksperimentov in reform z vidnimi posledicami. Tudi na
Škotskem je sistem preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja zelo
dobro razvito. Uporabnikom tako ponuja možnost osebnega ali kariernega načrta in
podpore pri prehodu med neformalnim in formalnim znanjem ali možnost pridobitve
kreditnih točk za vstop v izobraževalni program ali za priznanje delov izobraževalnih
programov.
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Tudi v Sloveniji obstaja več načinov priznavanja neformalnega in priložnostnega
učenja. Kot prvo je tu certifikatni sistem, ki je trenutno najbolj uveljavljen način
vrednotenja učinkov neformalnega učenja. Predlogi za razvoj takega sistema, ki bi
omogočal pridobivanje NPK zunaj formalnega šolskega sistema, so se v slovenskem
prostoru vse jasneje oblikovali v 90. letih prejšnjega stoletja. Pomembno prelomnico v
razvoju NPK predstavlja leta 2000 sprejeti Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(NPK). Po uveljavitvi Zakona o NPK je sistem zaživel tudi v praksi. Kandidati so se
začeli vključevati v postopke preverjanja in potrjevanja NPK, razvijali so se novi
katalogi standardov strokovnih znanj, v register izvajalcev se je vpisovalo vedno več
institucij, podeljenih je bilo veliko licenc za člane komisije, usposobljenih je bilo veliko
svetovalcev za svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja NPK … Zato je bilo na
tej točki treba izvesti evalvacijo sistema. V svoji diplomski nalogi sem zato opisala,
kakšne so bile ugotovitve strokovnjakov OECD glede stanja na področju priznavanja
neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji in predstavila ključne ugotovitve
spremljave certifikatnega sistema, ki jo je izvedel CPI. Menim, da je temeljna
ugotovitev obeh evalvacij ta, da nas kljub naši prizadevnosti pri vpeljavi in izvajanju
sistema vrednotenja neformalno pridobljenih znanj čaka še veliko dela in da se na
trenutni točki v razvoju ne smemo ustaviti.

V nadaljevanju diplomske naloge sem opisala postopek preverjanja in potrjevanja, vse
od začetne faze pa do pridobitve certifikata NPK. Predstavila sem vse sodelujoče
(kandidat, izvajalec, svetovalec, komisija) v tem procesu in opisala njihove ključne
naloge in pravice.

Podrobno sem opisala tudi sestavo portfolija in predstavila

modernejši predlog zbiranja dokazil, to je e-portfolijo.

Predstavila sem tudi naloge krovne institucije v sistemu NPK, to je Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, in drugih pomembnih institucij, med katere spada tudi CPI,
ki opravlja razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri pripravi poklicnih
standardov in katalogov ter skrbi za razvoj metodologij in spremljanje certifikatnega
sistema …

Zavedam se, da ima sistem priznavanja in certificiranja neformalno pridobljenega
znanja, spretnosti in kompetenc poleg prednosti tudi veliko pomanjkljivosti. Avtorji, ki
bolj izpostavljajo pozitivne učinke certifikatnega sistema, menijo, da se pozitiven vpliv
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kaže tako na nacionalnem nivoju, pri delodajalcih in pri osebah, ki so pridobile
certifikat. Pozitivne učinke razdelijo na ekonomske, socialne in psihološke. Tudi
pomanjkljivosti se izkazujejo na več področjih. Ključne pomanjkljivosti pa so predvsem
te, da certificiranje NPK ne zagotavlja razvoja splošnih kompetenc in je zgolj v funkciji
trenutnega povečanja zaposljivosti glede na položaj na trgu dela. NPK po certifikatnem
sistemu torej temeljijo predvsem na postopku, orientiranem na trgu dela. Značilnost
tako pridobljenih NPK pa je njihova sorazmerna ozkost.

Sama sem certifikatni sistem poleg študija spoznala tudi v praksi, saj sem kar nekaj časa
sodelovala pri izvajanju NPK na GZS CPU. Ravno zato sem se odločila, da v
empiričnem delu raziščem, kakšno je izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij na GZS CPU, in sicer z vidika udeležencev, ki so bili
tu vključeni v postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij preko
certifikatnega sistema in so certifikat o NPK tudi dobili.

V svoji raziskavi sem poskušala ugotoviti, kdo so udeleženci v postopku pridobitve
NPK glede na spol, starost, državljanstvo, izobrazbo, delovno dobo in koliko let
izkušenj imajo na področju, za katero so pridobili certifikat NPK. Še najmanj so me
presenetili podatki glede spola udeležencev, ki so pridobili NPK. Že iz prakse vem, da
se v postopke NPK vključujejo predvsem moški. Na GZS CPU se najdalje časa izvajata
NPK Voznik/voznica v cestnem prometu in vsi trije NPK v gradbeništvu, za katere se v
večji meri odločajo moški. NPK, za katere pa se odločajo tudi ženske (NPK Modni
stilist/stilistka, NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja …), pa so relativno novi, zato niti ne
moremo pričakovati, da bo veliko predstavnic ženskega spola.

V svoji raziskavi sem si postavila tudi 9 raziskovalnih hipotez. Prvih 8 raziskovalnih
hipotez se je izkazalo za točne. Izkazalo se je, da so udeleženci, ki so se vključili v
postopek preverjanja in potrjevanja NPK v gradbeništvu, kot najpomembnejši razlog
navedli pridobitev slovenske delovne vize. Udeleženci, ki pa so se vključili v postopek
preverjanja in potrjevanja NPK Voznik/voznica v cestnem prometu, pa so kot
najpomembnejši razlog navedli zakonska določila. Izkazalo se je, da udeleženci po
pridobitvi certifikata NPK niso zaznali nobenih sprememb v njihovi karieri. Izkazalo se
je tudi, da so udeleženci informacijo o tem, da si NPK lahko pridobijo na GZS CPU,
izvedeli od svojih delodajalcev. Ugotovila sem, da so udeleženci zadovoljni z
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informiranjem in svetovanjem o NPK na GZS CPU in da so ga izbrali kot izvajalca, ker
menijo, da gre za kvalitetno organizacijo z usposobljenim kadrom. Izkazalo se je, da se
udeleženci z nižjo izobrazbo (nedokončana ali dokončana osnovna šola, srednja šola) v
večji meri odločajo za pridobitev NPK, kot tisti z višjo izobrazbo (višja šola, visoka
šola, univerzitetna, magisterij, doktorat). Poleg tega sem ugotovila, da so udeleženci, ki
imajo 16 ali več let izkušenj na področju, za katerega so pridobili certifikat, le-tega
pogosteje pridobili na osnovi potrjevanja, tisti udeleženci, ki pa imajo manj kot 16 let
izkušenj, pa so ga pogosteje pridobili na osnovi preverjanja.

Menim, da je certifikatni sistem področje, o katerem se bo v prihodnosti še veliko
govorilo in pisalo. Saj gre na eni strani za glavnega nosilca priznavanja neformalnega in
priložnostnega učenja v Sloveniji, po drugi strani pa zahteva kar nekaj sprememb in
izboljšav. Predvsem je treba zagotoviti, da bodo certifikati, ki dokazujejo neformalno
pridobljena znanja ravno tako ustrezno vrednoteni, kot dokazila, pridobljena skozi
formalno izobraževanje, ter da bodo omogočali vstop in prehajanje med stopnjami
izobraževanja ter med izobraževalnimi programi. Poleg tega pa moramo temeljito
razmisliti tudi o tem, kako bi povečali možnost za uveljavljenje in priznavaje tistega
znanja in kompetenc, ki niso zajete v sistemu poklicnih standardov oziroma nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
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PRILOGA
Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) na GZS CPU
Sem Ana Žemva, absolventka andragogike. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom
IZVAJANJE NPK NA GZS CPU. Za pridobitev podatkov bi vas prosila, če bi mi lahko
izpolnili vprašalnik, ki je anonimen. Vprašalnik vsebuje 15 vprašanj. Napačnih
odgovorov ni, zato bodite pri reševanju iskreni, saj bom le tako dobila prave podatke.
Odgovor ustrezno označite ali dopišite.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
Lep pozdrav
1) Spol (ustrezno označite): Moški

Ženski

2) Starost (dopišite):_______ let
3) Izobrazba (ustrezno označite):
a) nedokončana osnovna šola
b) osnovna šola
c) srednja šola
d) višja, visoka, univerzitetna izobrazba, magisterij, doktorat
4) Koliko let delovne dobe imate?
(Ustrezno označite.)
a) do 5 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) več kot 20 let
5) Koliko let izkušenj imate na področju, za katerega ste pridobili certifikat NPK?
(Ustrezno označite.)
a) do 5 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) več kot 20 let
6) Katero državljanstvo imate?
(Ustrezno označite.)
a) slovensko
b) hrvaško
c) srbsko
d) bosansko
e) makedonsko
f) kosovsko
g) albansko
h) drugo (dopišite):_____________________________
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7) Kateri certifikat NPK ste pridobili?
(Označite odgovor, ki drži za vas.)
a) NPK Izvajalec zidanja in ometavanja, izvajalec betonskih del, izvajalec nizkih
gradenj
b) NPK Voznik v cestnem prometu
c) NPK Knjigovodja
d) NPK Računovodja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode
e) NPK Modni stilist
f) NPK Vodja projektov
g) NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji

8) Na kakšen način ste pridobili certifikat NPK?
(Označite odgovor, ki drži za vas.)
a) Opravljal sem izpit (s preverjanjem).
b) Nisem opravljal izpita. Certifikat sem pridobil na podlagi predloženih listin (s
potrjevanjem).

Če ste na vprašanje 8 odgovorili z b) Nisem opravljal izpita. Certifikat sem pridobil
na podlagi predloženih listin (s potrjevanjem), preskočite vprašanje številka 9 in
nadaljujte z vprašanjem 10.
9) Ali ste se udeležili tudi organiziranih priprav za pridobitev NPK?
(Označite odgovor, ki drži za vas. Če ste na vprašanje odgovorili z da, prosim na
črto napišite institucijo, kjer ste obiskovali priprave.)
a) Da, udeležil sem se priprav, ki so potekale_________________________________
b) Ne, nisem se udeležil priprav.

10) Kdo je v vašem primeru kril stroške za pridobitev certifikata NPK?
(Označite odgovor, ki drži za vas.)
a) Stroške sem kril sam.
b) Stroške mi je kril delodajalec.
c) Drugo (dopišite): _______________________________

11) Zakaj ste se odločili, da si pridobite certifikat NPK?
(Označite odgovor, ki najbolj drži za vas.)
a) Certifikat sem potreboval za pridobitev/podaljšanje delovne vize.
b) Certifikat sem potreboval, ker je tako zakonsko določeno (npr. na osnovi certifikata
lahko pridobim slovensko vozniško dovoljenje, na osnovi certifikata se mi prizna
temeljna kvalifikacija …).
c) Certifikat je od mene zahteval delodajalec.
d) Certifikat sem želel pridobiti, ker mi je omogočil pridobiti višjo plačo.
e) Certifikat sem želel pridobiti, ker mi je z njim omogočena večja možnost zaposlitve.
f) Na tem področju imam veliko znanja in sem ga želel še formalno ovrednotiti.
g) Drugo (dopišite): ______________________________________
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12) Kje ste izvedeli, da certifikat NPK lahko pridobite na GZS CPU?
(Označite odgovor, ki najbolj drži za vas.)
a) Prek delodajalca
b) Prek prijatelja, znanca
c) Prek medijev (televizija, časopis, radio, internet)
d) Prek letaka po pošti, faksu, mailu
e) Informacijo sem dobil na zavodu za zaposlovanje
f) Drugo (dopišite):___________________________

13) Kaj od spodaj naštetega se je za vas spremenilo po pridobitvi certifikata NPK?
(Označite odgovor, ki najbolj drži za vas.)
a) Nič se ni spremenilo.
b) Dobil sem delovno vizo, ostalo se ni nič spremenilo.
c) Dobil sem višjo plačo.
d) Dobil sem zaposlitev/zamenjal sem obstoječo zaposlitev.
e) Postal sem strokovno bolj kompetenten.
f) Povečala se mi je samozavest in osebno zadovoljstvo.
g) Drugo (dopišite):____________________________________

14) Ali ste bili zadovoljni z informiranjem in svetovanjem o NPK na GZS CPU?
(Označite odgovor, ki drži za vas. Če ste odgovorili z NE, prosim odgovor
utemeljite.)
a) Da
b) Ne, (dopišite s čim niste bili
zadovoljni):________________________________________

15) Zakaj ste se odločili, da NPK pridobite ravno na GZS CPU?
(Označite odgovor, ki najbolj drži za vas.)
a) Ker je v bližini mojega doma.
b) Ker gre za kvalitetno organizacijo z usposobljenim kadrom.
c) Ker je drugod neustrezna ponudba.
d) Drugo (dopišite): _________________________________
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisana Ana Žemva izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Izvajanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij na GZS Centru za poslovno usposabljanje moje
avtorsko delo.

Ana Žemva
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Ljubljana, 25. 3. 2010

POTRDILO

Diplomsko delo z naslovom Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na GZS Centru
za poslovno usposabljanje je bila lektorsko pregledana ter je slovnično in slogovno
ustrezna.

Klementina Žemva, prof. slov.
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