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AZ Ljudska univerza Velenje - UVNPZ 

Ciljne skupine: brezposelni, 
zaposleni, priseljenci, osipniki 
Sodelovanje s socialnimi partnerji: 
-ZRSZ OS Velenje 
-Zavod RUJ 
-2 Gospodarski organizaciji:  
  PV Center starejših Zimzelen in   
  Naravno zdravilišče Topolšica 
Rezultati: 
48 vključenih kandidatov v postopek 
UVNPZ, izdanih 40 certifikatov in 
urejenih zbirnih map 
Izobrazbena struktura: 
od dokončane OŠ do mag. 



Sodelovanje z gospodarsko organizacijo 
PV Center starejših Zimzelen  
 
• Dogovorili smo kontaktno osebo podjetja 

– direktorica 
• Naredili skupen izbor in motiviranje ciljne 

skupine - gospodinja oskrbovalka  
• Izdelali akcijski načrt o poteku vseh 

aktivnosti do konca 
• Izvedli smo strokovno izveden postopek 

VPNZ za 13 kandidatov 
• Vrednotili ključne in izdelali poklicne 

kompetence kandidatov 
• Izdelali  minimalne standarde znanja za en 

specifičen poklic – gospodinja oskrbovalka 
• Pričeli v maju, zaključili oktobra - 10 

srečanj skupinskih in individualnih, 
podelitev potrdil in mnenj 

• Izvajali promocijo 



 UVNPZ in podjetja 

Pomembno dobro partnersko sodelovanje – 
večji učinki, motivacija zaposlenih večja  

Prepoznavnost vrednotenja neformalnega 
znanja v podjetjih pri delodajalcih, pri 
zaposlenih 

Možnost nagrajevanja, napredovanja, 
spremembe delovnega mesta na osnovi 
ovrednotenega znanja 

+ in -  izkušnja 



Kaj je prinašal projekt UVNPZ  
posamezniku? 

Motivacija za 
dokončanje 

prekinjenega 
izobraževanja Možnost dostopa do 

posameznika skozi 
podjetje 

Razvoj poklicne 
kariere –

sprememba 
delovnega mesta 

Sprememba smeri, 
nadaljevanje izobraževanja 
- vključitev v neformalno in 

formalno izobraž. 

Pridobitev NPK ali 
osebno dopolnilno 
delo, ustanovitev 

podjetja 



Vrednotenje neformalnega in 
priložnostnega znanja v prihodnje 

 
 začetek - potreben je nadaljnji razvoj! 
 sistemska ureditev v okviru institucij, ki bodo 

izvajale vrednotenje in priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja 

 vrednotenje in priznavanje – NE beleženje 
 enotna orodja za vrednotenje in priznavanje 

ključnih kompetenc na nivoju države (institucij) – 
npr. jeziki 

 enoten sistem vrednotenja - ocenjevanja 
kompetenc- skrajšati ocene kompetenc 

 E- portfolijo dostopen tudi za delodajalce 
 
 
 
 



• Sistem vzpostavitve centrov – enak sistem kot ISIO – NE ! 

• Strokovnjaki, ki imajo ustrezne kompetence in izkušnje 

• Kakovostna, ustrezna orodja – kredibilni rezultati 

• Vodenje področja in strokovno usposabljanje strokovnjakov - ACS 

• Razmejitev različnih vlog, povezovanje, sodelovanje vseh akterjev na področju 
VPNZ na vseh nivojih 

• Strokovna in finančna podpora MIZŠ, povezovanje znotraj MIZŠ 

Pogled v prihodnost 
Centri za vrednotenje neformalnega in 

 priložnostnega znanja  



 
Mednarodno sodelovanje in razvoj - 

projekti LUV 
 

 
 

- Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na 
področju Velenja (v okviru programa tudi priznavanje neformalno pridobljenega znanja) - 
financirata EU in MNZ 
 
 

- Projekt THESS – temelji na projektu INGOT iz Velike Britanije - razširiti sistem potrjevanja znanja 
na področju hotelskega managementa in turizma – ustanoviti moderacijske centre, razviti 
priročnik za ocenjevalce, usposobiti ocenjevalce, pripraviti on-line materiale za ocenjevanje, 
izdajanje in potrjevanje certifikatov (6 evropskih držav) – financira Evropska komisija – Program 
vseživljenjsko učenje 
 
 

- Projekt KISS – zmanjšati število osipnikov na področju izobraževanja. ProfilPASS- orodje s katerim 
ovrednotimo svoje življenje - kandidati ubesedijo svoje kompetence in sposobnosti. Prevod orodja, 
usposobitev svetovalcev za uporabo- (5 evropskih držav) – financira Evropska komisija – Program 
vseživljenjsko učenje 

 
- Erazmus + 
 



 
 
 
 

 
 

Kam ? 

Hvala za pozornost.  
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