
POSVET ZA DELODAJALCE, 

GZS Območna zbornica Zasavje
23. 4. 2013

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved

Zakaj je dobro, da ugotovimo in 
ovrednotimo neformalna znanja 

zaposlenih – izziv za delodajalce?
Projekt UVNPZ  Zasavje – možnosti za vključitev

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 

usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.



Projekt  ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja - UVNPZ

Javni razpis sofinanciranje uvajanja modela 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno   
pridobljenega znanja v IO od 2012-2014
Financer Ministrstvo RS za izobraževanje, 
znanost in šport in  EU iz Evropskega socialnega 
sklada
15 izbranih izvajalcev v Sloveniji 

vsaj 15 svetovalcev za vrednotenje
strokovna podpora Andragoški center Slovenije
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Vrednotenje in priznavanje “top tema EU”

Evropski dokumenti o vrednotenju
Evropa 2020 (2010)

Evropski program za izobraževanje odraslih 2012 – 2014 (2011

Priporočila UNESCO-a za področje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja 
(2012

PRIPOROČILA SVETA O POTRJEVANJU NEFORMALNEGA IN

PRILOŽNOSTNEGA UČENJA (Evropska komisija, december 2012)
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SL:PDF

Najpozneje do 2018 vzpostaviti ureditev za potrjevanje neformalnega in 
priložnostnega učenja, ki posameznikom omogoča: da se jim potrdijo znanje, 
spretnosti in kompetence pridobljeni z neformalnim in priložnostnim učenjem; 
da pridobijo polne ali delne kvalifikacije.
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Vrednotenje in priznavanje v slovenskih 
dokumentih

2000: Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
2004: ReNPIO do leta 2010
2004: Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in
2010: Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega 
znanja v višjem strokovnem izobraževanju 
2004 in spr. 2011: Zakon o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja (ENIC-NARIC center na MIZKŠ in 
mednarodna spletna stran: http://www.enic-naric.net/)
2006: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 
2008: Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja
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Vrednotenje in priznavanje v slovenskih 
dokumentih

2007: Strategija o vseživljenjskosti učenja (MŠŠ)
2011: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (MIZKŠ)
2012: Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK
2012: predlog ReNPIO 2013-2020 : med dejavnostmi v 
podporo IO je opredeljen tudi  „razvoj priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja z razvojem 
celostnega nacionalnega sistema ugotavljanja in 
potrjevanja znanja“ (še ni sprejeto)

2009-2011 in 2012-2014: ESS projekta na ACS: 
Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih
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IZHODIŠČA za uvajanje modela UVNPZ Zasavje
Regionalni razvojni program Zasavske regije 2007 - 2013

registrirana brezposelnost
izobrazbena struktura
demografsko staranje
dnevna zaposlitvena migracija
negativna letna stopnja rasti 
prebivalstva
BDP na prebivalca
prestrukturiranje gospodarstva
negativen prirast delovnih 
mest



Projekt  Ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja - UVNPZ 

Odrasli znamo veliko več, kot si mislimo, saj 
znanje pridobivamo vse življenje, na različne 
načine in v različnih življenjskih in delovnih 
situacijah. 
Takšno znanje je posameznikov zaklad in je 
nepogrešljivo dopolnilo k formalni izobrazbi, 
čeprav velikokrat ostaja skrito in ga dostikrat  ne 
prepoznamo kot pomembnega.
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CILJNE SKUPINE modela UVNPZ Zasavje
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CILJI uvajanja modela UVNPZ 
Zasavje
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Kaj je neformalno znanje?

Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje so vse 
spretnosti in znanja, ki si jih je posameznik 
pridobil kadarkoli in kjerkoli in so pogosto 
pomembnejša od tistih, ki smo jih pridobili v šoli.
Neformalno pridobljeno znanje - neprecenljiva 
vrednost in dopolnilo k formalni izobrazbi.
Prepoznano in priznano - gospodarska in 
družbena korist.
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TEMELJNI NAMENI VREDNOTENJA IN 
PRIZNAVANJA-KORISTI ZA POSAMEZNIKA

1. ZA NADALJNJE VKLJUČEVANJE V FORMALNO IZOBRAŽEVANJE                   
za nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, za spremembo smeri 
izobraževanja, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji od že dosežene 
izobrazbe idr.

2. ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ – NPK.
3. ZA RAZVOJ POKLICNE KARIERE - ZA EVIDENTIRANJE IN OPIS ZNANJ 

IN IZKUŠENJ POSAMEZNIKA (KOMPETENC), s ciljem zagotavljati večjo 
fleksibilnost na trgu dela (za lažjo ponovno zaposlitev, za spremembo dela, 
za razvoj in spremembo kariere), 

4. ZA LAŽJE SPREJEMANJE ODLOČITEV NA VSEH ŽIVLJENJSKIH 
PODROČJIH za osebno rast (dvig samozavesti, dvig motivacije za 
izobraževanje in delo, višja kakovost življenja idr.) in razvijanje temeljnih 
zmožnosti.
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TEMELJNI NAMENI VREDNOTENJA IN 
PRIZNAVANJA-KORISTI ZA PODJETJA

1. VPOGLED V KADROVSKI POTENCIAL (različni načini pridobivanja 
znanja in izkušenj)

2. LAŽJE NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJA 
ZAPOSLENIH (ovrednotenje ključnih in poklicnih kompetenc, 
ugotavljanje potreb po izobraževanju, pomoč pri načrtovanju 
izobraževanja in kariere zaposlenih)

3. POVEZOVANJE Z DRUGIMI PODJETJI
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KAKO BO POTEKAL POSTOPEK V 
PRAKSI?

Postopek vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja 
poteka po dogovorjenih korakih in načelih in je za 
udeležence brezplačen.

UVODNI RAZGOVOR - SPREJM IN OPREDELITEV 
NAMENA  (prijavni obrazec, uvodni razgovor)
UGOTAVLJANJE, DOKUMENTIRANJE, VREDNOTENJE
(svetovanje, vrednotenje, uporaba orodij-merjenje ključnih 
kompetenc, poklicnih kompetenc)
POTRJEVANJE (izdelan porfolijo, potrdilo na ravni projekta 
VPNZ)
PRIZNAVANJE-CERTIFICIRANJE (ni več del projekta)
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SVETOVALEC ZA VREDNOTENJE

Svetovalec za vrednotenje z nasveti, informacijami vseskozi 
pomaga in vodi kandidata skozi celoten postopek.
Pomaga opredeliti namen vrednotenja (izobraževanje, 
zaposlovanje, načrtovanje kariere, evidentiranje in opis 
znanja in izkušenj).
Predstavi  in pomaga pri izdelavi  klasične zbirne mape 
(portfolijo) in e-portolijo.
Uporablja orodja in metode za merjenje ključnih 
kompetenc kandidata.
Izda potrdilo na ravni projekta. 
Svetuje kandidatu glede vključitve v nadaljnje 
izobraževanje.14



Kaj pridobijo zaposleni?
REZULTAT POSTOPKA UVNPZ

Narejena  klasična zbirna mapa - porfolijo kandidata, ki 
vključuje  Europass  življenjepis, nabor dokazil,  spričeval, 
referenc…
Izdelan  elektronski portfolijo.
POTRDILO z opisom neformalnega znanja, izkušenj in 
kompetenc, ki so bile ovrednotene,  zapis in o 
možnostih uporabe v  nadaljnjem potrjevanju znanja, 
udeležbi v nadaljnjem izobraževanju in pri 
zaposlovanju.
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Je urejena mapa z dokazili in s podatki, ki se 
nanašajo na kandidata.

Portfolijo je zbirka dokumentov, ki dokazujejo 
posameznikovo formalno in neformalno 
pridobljeno znanje ter z delom pridobljene 
poklicne kompetence, ki se lahko vrednotijo v 
postopku potrjevanja poklicne kvalifikacije, lahko 
pa tudi pri nadaljnjem izobraževanju.

PORTFOLIJO-ZBIRNA MAPA = 
rezultat projekta



OBLIKA KLASIČNGA PORTFOLIJA
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OBLIKA KLASIČNGA PORTFOLIJA
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1. PREDSTAVITEV KANDIDATA
• osebni podatki in življenjepis (CV) 
• vsa formalna dokazila o izobraževanju ali 

usposabljanju in pregled delovnih zaposlitev

2. PREGLED DELOVNIH IZKUŠENJ

3.   PODATKI O UDELEŽBI NA USPOSABLJANJIH

4.   DRUGA DOKAZILA IN REFERENCE

SESTAVINE PORTFOLIJA



E-PORTFOLIJO - IZGLED
http://vpnz.acs.si/portfolijo/
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E-PORTFOLIJO
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javno dostopen (registracija)
v slovenskem jeziku
spodbuja in razvija digitalno pismenost
uporaba na nacionalnem nivoju – prepoznavnost
omogoča zbiranje spričeval, potrdil in drugih 
dokazil na enem mestu
omogoča sprotno dograjevanje in ažuriranje
omogoča deljenje (možnost definiranja rubrik)
vidnost v obliki spletne strani



1. DOKAZILA O FORMALNEM IN NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU

(spričevala, diplome, potrdila izvajalcev izobraževanja, 
usposabljanja oz. spopolnjevanja, certifikati, licence, druga 
dokazila o opravljenih izobraževalnih obveznostih)

2. DOKAZILA O IZDELKIH, STORITVAH, OBJAVAH ALI DRUGIH 
AVTORSKIH DELIH 

(izdelek oz. dokument o izdelku, posnetek o opravljeni storitvi,
objava v sredstvih javnega obveščanja, strokovno mnenje)

3. DOKAZILA O ZNANJU, PRIDOBLJENIM Z DELOM IN Z 
DRUGIMI ŽIVLJENJSKIMI IZKUŠNJAMI

(referenčna pisma delodajalcev ali drugih, priznanja in nagrade –
pisno utemeljena, posnetki opravljanja delovnih nalog)

VRSTE DOKAZIL, KI BODO V PORTFOLIJU



KOMPETENCE…

● KOMPETENCA - definicija
● KLJUČNE KOMPETENCE = TEMELJNE ZMOŽNOSTI

● VRSTE KLJUČNIH KOMPETENC
● POKLICNE KOMPETENCE

● MERJENJE KLJUČNIH KOMPETENC (do kakšne mere 
imajo zaposleni razvite posamezne ključne 

kompetence)
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KAJ JE KOMPETENCA?

KOMPETENCA  je zmožnost posameznika,
da pridobljeno znanje, spretnosti in veščine 
v skladu s svojimi vrednotami in stališči, 
uporabi v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih 
situacijah.

Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje

potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno

državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.

EU je opredelila 8 ključnih kompetenc. Poleg teh 
poznamo še poklicne kompetence.
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8 KLJUČNIH KOMPETENC

1. Sporazumevanje v maternem jeziku
2. Sporazumevanje v tujih jezikih
3. Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v 

znanosti in tehnologiji
4. Digitalna pismenost
5. Učenje učenja
6. Socialne in državljanske kompetence
7. Samoiniciativnost in podjetnost
8. Kulturna zavest in izražanje

27



POKLICNE KOMPETENCE
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ORODJA ZA UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE 
NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ
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8 KLJUČNIH KOMPETENC IN ORODJA ZA 
VREDNOTENJE – 1 

Ključne kompetence Razvita  orodja v ESS 
projektu

Druga orodja

1. Sporazumevanje v 
materinem jeziku 

• VPR-K-VŽ (vprašalnik  

za merjenje kompetenc 

vsakdanjega življenja )

• Opisniki - v pripravi

• Skupni evropski jezikovni okvir 

(SEJO), samoocenjevalna 

lestvica:

http://www.europass.si/files/userfil

es/europass/samoocenjevalna%

20lestvica%202012.pdf

2. Sporazumevanje v tujem 
jeziku

• VPR-K-VŽ • Preglednica certifikatov /SEJO 

lestvica

3. Matematična kompetenca  
/osnove komp. v znanosti in 
tehnologiji

• VPR-K-VŽ
• Opisniki - v pripravi

4. Digitalna pismenost • VPR-K-VŽ
• VPR-DIG-P

• Izobraževalni program RPO

• ECDL



8 KLJUČNIH KOMPETENC IN ORODJA ZA 
VREDNOTENJE – 2 

Ključne kompetence Razvita  orodja v ESS projektu Druga orodja

5. Učenje učenja • VPR-K-VŽ
• VPR-K-UU

• Opisniki - v pripravi

• ISIO-svetovalni 

pripomočki

6. Socialne in državljanske 
kompetence

• VPR-K-VŽ • VPR in opisi  na e-

Svetovanje (npr. za  

„komuniciranje“)

7. Samoiniciativnost in 
podjetnost

• VPR-K-VŽ
• VPR-K-NK

• Opisniki - v pripravi

• VPR in opisi na e-

Svetovanje (npr. za 

„timsko delo“, 

„iniciaitivnost“)

Več na: 

http://apl.ess.gov.si/eSve

tovanje/Samoocena/Kom

petence/Default.aspx

8. Kulturna zavest in 
izražanje

VPR-K-VŽ • VPR in opisi na e-

Svetovanje (npr. za  

„komuniciranje“)



PORTAL VPNZ
http://vpnz.acs.si/portal/
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KONTAKT UVNPZ Zasavje
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Kontakt: 
● Valentina Uran (svetovalka): 03 56 31 191,   

valentina.uran@guest.arnes.si 

● Polona Trebušak (svetovalka): 03 56 55 125, 
polona.trebusak@guest.arnes.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 

usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.



KONTAKT UVNPZ Zasavje
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Hvala za pozornost!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 

usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


