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Prek neformalnega 
izobraževanja do potrebnih 
spretnosti
Programi NIU – neformalno izobraževanje in usposabljanje ponujajo nova 
znanja za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo 
delodajalci.
Petra Mauer

Cilji programov NIU, ki so financirani iz Evropskega 
socialnega sklada in iz slovenskega proračuna, so 
zmanjšati brezposelnost, povečati zaposljivost oseb, 
opremiti kandidate z novimi znanji ter delodajalce z 
različnimi ukrepi motivirati k zaposlovanju. 

Poleg formalne izobrazbe se dandanes v ospredje 
vse bolj postavljajo tudi neformalno pridobljena 
znanja in izkušnje, ki imajo čedalje večjo vrednost še 
posebej v obrtniških poklicih. Spretnost, pridnost in 
želja po opravljanju konkretnega dela so marsikdaj že 
odlična odskočna deska, ki lahko vodi k zaposlitvi. Z 
vključitvijo v programe NIU udeleženci pridobijo nova 
znanja, spretnosti in kompetence za opravljanje del 
in nalog v okviru poklicev, po katerih je ta trenutek 
ogromno povpraševanja. 

Razmere na trgu dela kažejo na dejstvo, da 
pomanjkanje kadrov postaja vse pomembnejši 
omejitveni dejavnik poslovanja podjetij. Ocenjuje se, 
da bo v prihodnjih letih težava še vedno aktualna, 
zato je potrebno že danes razmišljati o pridobitvi 
kompetenc, ki bodo za delodajalce zanimive. Usmeriti 
se je smiselno v poklice, po katerih je in po katerih bo 

veliko povpraševanja ter se izogibati področjem, kjer 
je že sedaj konkurenca huda in kjer so že kadrovski 
presežki. 

Program poteka tako, da se brezposelni vključijo 
v proces izobraževanja in usposabljanja pri izbranem 
izvajalcu, ki izvaja določen izbran program nefor-
malnega izobraževanja in usposabljanja. Udeleženci 
pridobijo znanje in v nekaterih programih tudi 
praktične izkušnje na konkretnem delovnem podro-
čju, ob zaključku programa pa pridobijo potrdilo o 
uspešnosti v programu z opisom pridobljenih znanj in 
spretnosti (kompetenc), kar posledično pomeni, da se 
jim povečajo zaposlitvene možnosti in s tem dostop 
do trga dela. 

Kdo se lahko vključi?

Pogoj je prijava v evidenci brezposelnih pri zavodu 
za zaposlovanje, seveda pa je dobrodošla še želja po 
napredovanju, osebni rasti in učenju ter motiviranost 
za pridobitev nove zaposlitve. Namen programa 
je povečati udeleženčeve možnosti za zaposlitev, 
konkurenčnost na trgu dela zaradi novo pridobljenih 
spretnosti, izkušenj in veščin. 

Med delodajalci je trenutno veliko povpraševanja 
po kuharjih, natakarjih, upravljavcih CNC strojev. 
Ravno za opravljanje teh poklicev lahko udeleženci 
prek programa NIU pridobijo vsa potrebna znanja. 

Kaj lahko storijo potencialni udeleženci?

Potencialni udeleženci se lahko glede možnosti 
vključitve v program in predpisanega postopka za 
vključevanje v programe aktivne politike zapo-
slovanja pogovorijo z osebnim svetovalcem ali 
svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. 
Kdor ustreza pogojem, bo napoten k izvajalcem ter 
dobil povrnjene upravičene stroške (dodatek za 
prevoz in aktivnost).

Brezposelna oseba 
se vključi v proces 

izobraževanja in 
usposabljanja pri 

izbranem izvajalcu, 
ki izvaja določen 

izbran program 
neformalnega 

izobraževanja in 
usposabljanja. 
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»Ne bi bila, kjer sem, če se ne bi vključila v 

program«

Ena izmed vključenih v program je tudi Elena Ujčič. 
Podrobnosti o programu usposabljanja, ki se je 
imenoval Osnove tehniškega risanja z materiali in 
CNC ter ga je izvajal Šolski center Postojna, je izvedela 
med pogovorom s svojo osebno svetovalko, nato se je 
vanj tudi vključila. Po zaključku je pridobila še javno 
veljavno listino - certifikat NPK Operater/Operater na 
CNC stroju, praktično usposabljanje je nato opravljala 
pri podjetju Kern.

»Dodeljena sem bila na oddelek mehanskega 
brušenja, opravljala sem razna ročna dela, pa tudi 
lažjih strojnih se nisem branila. Najtežje od vsega 
mi je bilo merjenje izdelkov in uporaba merilnih 
sredstev,« pojasni in nadaljuje: »Resnično ne vem, 
zakaj je v tem poklicnem profilu tako malo žensk. Tudi 
sama ne bi bila danes, kjer sem, če bi se odločala na 
podlagi ogleda delovnega procesa v podjetju pred 
vstopom v usposabljanje,« iskreno prizna. Elena še 
pravi, da ji je vključitev v program neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja prinesla nova znanja, 
nove sodelavce, nove prijatelje, predvsem pa to, da je 
sebi dokazala, da zmore. gg

Rezultati so spodbudni

V okviru NIU se izvajajo programi za pridobitev splo-
šnih kompetenc in programi za pridobitev poklicno 
specifičnih kompetenc.

Skupni podatki izhodov v zaposlitev so dobri, 
saj kažejo da je 2.435 od 3.830 oseb, vključenih v 
programe NIU v letih 2016 in 2017, dobilo zaposlitev 
12 mesecev po zaključku programa (op. a. podatki 
do konec septembra 2018). To pomeni, da je bil 
izhod v zaposlitev kar 63,58 %.

Če pa pogledamo podatke o vključitvah ter 
izhodih v zaposlitev samo za programe za prido-
bitev poklicno specifičnih kompetenc, po katerih 

delodajalci najbolj povprašujejo, so rezultati še dosti 
bolj spodbudni. To so programi s področja strojni-
štva in obdelave kovin (varilci, ključavničarji, CNC 
operaterji ipd.), socialnega dela (socialni oskrbo-
valec na domu), gostinstva (pomočnik kuharja), 
transporta (vozniki tovornih vozil, viličarjev) in 
varovanja oseb (varnostniki).

Kar 1.427 od 1.983 oseb, ki so bili vključeni v 
programe na teh »deficitarnih«področjih, je dobilo 
zaposlitev 12 mesecev po zaključku programa. To 
pomeni, da je bil izhod v zaposlitev iz teh programov 
kar 71,96 %.

Vključeni v programe NIU v 2016 in 2017 na »deficitarnih področjih«, 

zaposlitev 12 mesecev po zaključku programa najkasneje do konec 

septembra 2018   

vključeni izhod v zaposlitev % zaposlenih

Strojništvo in obdelava kovin 404 291 72,03

Socialno delo in svetovanje 190 137 72,11

Hotelirstvo in gostinstvo 73 40 54,79

Transportne storitve 791 532 67,26

Varovanje oseb in premoženja 525 427 81,33

SKUPAJ 1.983 1.427 71,96

Kar 1.427 od 
1.983 oseb (71,96 
%), vključenih 
v programe na 
deficitarnih 
področjih, je 
dobilo zaposlitev 
12 mesecev po 
zaključku programa. 

Aluminium Kety Emmi d.o.o. 

” Aluminiju dajemo sijaj!”
proizvaja bogato in raznoliko paleto polizdelkov, vgradnih elementov ter izdelkov, ki so proizvedeni
• z mehansko in površinsko obdelavo (lasten obrat za eloksiranje) ekstrudiranih aluminijastih profilov,
• z montažo aluminijastih komponent z drugimi materiali (kovinski, plastični, leseni elementi, steklo) in
• s hladnim preoblikovanjem - profiliranjem tankostenskih aluminijastih, jeklenih, bakrenih trakov.

Oskrbuje podjetja iz najrazličnejših industrijskih branž, še zlasti:

Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Kolodvorska 37a | 2310 Slov. Bistrica | T +386 (0)2 80 50 500 | E info@emmi.si | W http://emmi.si

INDUSTRIJO MEDICINSKE 
TEHNIKE IN OPREME,

ELEKTROINDUSTRIJO,

AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO IN 
INDUSTRIJO VOZIL,

POHIŠTVENO INDUSTRIJO,

• kuhinjsko pohištvo
• pisarniško pohištvo
• kopalniško pohištvo
• vrtno pohištvo

INDUSTRIJO BELE TEHNIKE,

GRADBENIŠTVO ITD.


