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Različne ravni partnerstev v procesih 
UVNPZ 

1- Mednarodna: EU, Cedefop, Unesco 
2- Nacionalna: ministrstva, nacionalni  
     javni zavodi, GZS, OZS, ZRSZ, sindikati,…. 
3- Regionalna: regionalne enote vseh  
     zgoraj naštetih, regionalne razvojne  
     agencije, izobraževalne organizacije, 
     delodajalci, sindikati, mediji,….  
4- Institucionalna: strokovni delavci in   
     kandidati v procesu 
 
 
 
 
 
 
 



Zakaj so pomembna partnerstva? 

Zato ker:  (European Guideline for validating no-formal  and 
informal learning, Cedefop, 2009) 
 
• morajo zainteresirane strani sodelovati pri vzpostavljanju 

sistema za potrjevanje, 
• morajo sistemi upoštevati legitimne interese interesnih 

skupin in si prizadevati za uravnoteženo sodelovanje, 
• proces potrjevanja mora biti nepristranski in se mora 

izogibati konfliktom interesov. 
  



Zakaj so pomembna partnerstva? 

Pa tudi za: (T. Vilič Klenovšek, 2013) 
 
• večjo objektivnost in zanesljivost  
     postopka in izidov, 
• večjo preglednost in zaupanje v  
      postopek in izide, 
• večjo kakovost.  



Partnerstva v projektu UVNPZ 
Nacionalna raven: 
• MIZŠ-MDD-ACS-CPI-RIC-SINDIKATI-ZRSZ-OZS-…. 
 

Regionalna raven: 
• nosilec projekta UVNPZ – izobr. 
     organizacija, 
• druge izobr. organizacije, 
• OE ZRSZ, 
• podjetja, 
• sindikat, 
• regionalne razvojne agencije, 
• nevladni sektor, 
• mediji, 
• … 

 
 



Partnerstva v projektu UVNPZ 

Institucionalna raven: 
Strokovni delavci: 
- s kolegi v projektu UVNPZ 
- z eksperti za vrednotenje ključnih in poklicnih kompetenc 
- z zavodom za zaposlovanje 
- s kadrovsko službo v izbranem podjetju 

 

Kandidati v procesu:   
- z različnimi organizacijami za pridobitev dokazil za 

vrednotenje njihovega znanja, spretnosti,  
      kompetenc 
- različni kandidati med seboj 

 
  



Pogoji za načrtovanje in izpeljevanje procesov 
UVNPZ 

 
  

Pogoji na nacionalni ravni: 
- sistemske in zakonske 

podlage, 
- umeščanje v SOK, 
- povezovanje različnih 

deležnikov in usklajevanje 
aktivnosti, 

- razvoj pristopa in strokovnih 
gradiv, 

- zagotavljanje finančnih 
sredstev,  

- zagotavljanje usposabljanja, 
- spremljanje, evalvacija, 

kakovost. 

Pogoji na regionalni ravni: 
- povezovanje različnih 

deležnikov in usklajevanje 
aktivnosti v regionalnem 
okolju, 

- skupni strokovni dogodki, 
- skupni promocijski 

dogodki, 
- …. 



Pogoji za načrtovanje in izpeljevanje procesov 
UVNPZ 

 
  

Pogoji na institucionalni ravni: 
- dogovor o obsegu in namenih 

ugotavljanja in vrednotenja, 
- za katere ciljne skupine, 
- usposobljeni kadri, 
- zagotovljena finančna 

sredstva,  
- povezovanje z drugimi 

partnerji v postopku, 
- promocija za potencialne 

kandidate in strokovno 
javnost,  

- spremljanje, evalvacija, 
kakovost. 

Povezovanje z: 
- nacionalno ravnijo, 
- regionalno ravnijo, 
- pa tudi mednarodno.  



Izkušnje iz prakse bodo predstavili naši 
partnerji iz 6 izobraževalnih organizacij, 

vključenih v projekt UVNPZ: 

• Mag. Maja Radinovič Hajdič, Polona Knific, LU Jesenice 
• Ksenija Petek, LU Nova Gorica 
• Petja Janžekovič, LU Ptuj 
• Rosana Pahor, Blaž Weber, Šolski center Nova Gorica 
• Biserka Plahuta, mag. manag.izobr., Andreja Štefan, LU 

Velenje in OV Center starejših Zimzelen 
• Stane Žlof, UPI-LU Žalec 
 



IZKUŠNJE IZ PRAKSE S PARTNERSTVI 

Podjetja (N=28):  
(Vir: podatki iz evalvacijskega vprašalnika za delodajalce, ACS, marec 2014) 
 

• Iz komentarjev v evalvacijskem vprašalniku lahko 
povzamemo, da podjetja potrebujejo in cenijo sodelovanje z 
izobraževalno organizacijo za odrasle pri vrednotenju znanja 
njihovih zaposlenih.  

• Zavedajo se, kot je zapisal eden od anketiranih delodajalcev, 
da se s tem omogoča »….razvoj kadra ter samega podjetja 
ter posledično spodbujajo zaposljivost oziroma 
prekvalifikacije kadrov.«  



IZKUŠNJE IZ PRAKSE S PARTNERSTVI 

Strokovni delavci (N=22): 
 

• Iz komentarjev svetovalcev je razvidno, da je smiselno in 
potrebno nadaljevati sodelovanje s podjetji pri vrednotenju 
kompetenc zaposlenih.  

• Podjetja, ki so se vključila, so prepoznala pomen in koristi ter 
izrazila pripravljenost tudi za sodelovanje v prihodnje.  

• Mnenje izobraževalcev odraslih je, da to sodelovanje 
potrebujejo velika, srednja, še najbolj pa mala podjetja.  

• Menijo pa, da je potrebno povečati vpetost podjetij v ta 
proces in poskrbeti, da bodo v tem prepoznali večjo dodano 
vrednost. 

 



IZKUŠNJE IZ PRAKSE S PARTNERSTVI 

Podjetja (N=28): 
 

• Od 28 podjetij, jih je večina, 24 ali 85,71% odgovorila, da 
podpira takšen način sodelovanja podjetja z izobraževalno 
organizacija v izpeljevanju postopka ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja tudi v 
prihodnje. 

• Od 28 podjetij, jih je bila večina, 23 ali 82,14% podjetij zelo 
zadovoljna s sodelovanjem z izobraževalno organizacijo, 
delno jih je bilo zadovoljnih le 5 ali 17,86% 

 
 
 
 



PRIPOROČILA IZ PRAKSE 

• Okrepiti sodelovanje partnerjev za večjo 
prepoznavnosti pomena in koristi UVNPZ za 
zaposlene in brezposelne v lokalnih okoljih. 

• Okrepiti vlogo sindikatov pri promociji in spodbudah 
za vključevanje zaposlenih. 

• Vključiti različne medije: najbolj učinkovite so 
neposredne predstavitve. 

• Več medsebojnega sodelovanja partnerjev na 
regionalni ravni v izvedbi samega procesu. 



PRIPOROČILA IZ PRAKSE 

• Ustvarjati bazo zunanjih ekspertov za vrednotenje 
ključnih in poklicnih kompetenc. 

• Doreči, kako razvijati ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
odraslih na regionalni ravni. Kateri model je 
učinkovitejši (za vrednotenje ključnih in poklicnih 
kompetenc)? 

• Opredeliti pogoje, ki jih je potrebno za to zagotoviti 
na nacionalni ravni? 

• …..???? 



VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO 

1. Kako naj razvijamo partnerstva za nadaljnji razvoj 
vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja na nacionalni ravni v prihodnje? 
 

2. Kaj lahko naredimo za večjo prepoznavnost pomena 
vrednotenja neformalno in priložnostnega znanja odraslih 
na regionalni ravni, še posebej pri podjetjih? 
 

3. Kako povezati različna omrežja, da se bo področje 
vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja, 
spretnosti in kompetenc (mladih in odraslih) razvijalo bolj 
komplementarno? 



VPRAŠANJE 1 

1. Kako naj razvijamo partnerstva za nadaljnji razvoj 
vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja na nacionalni ravni v 
prihodnje? 
 

- Katere namene vrednotenja podpiramo?  
- Kdo vse naj pri tem sodeluje?  
- Katere pogoje za nadaljnji razvoj  moramo 

zagotoviti na nacionalni ravni? 
 
 



VPRAŠANJE 2 

2. Kaj lahko naredimo za večjo prepoznavnost 
pomena vrednotenja neformalno in 
priložnostnega znanja odraslih na regionalni 
ravni, še posebej pri podjetjih? 
 

- Kakšna partnerstva  za to potrebujemo na regionalni 
ravni? 

- Kdo vse naj se vključi in kako se povezovati? 
 
 



VPRAŠANJE 3 

3. Kako povezati različna omrežja, da se bo področje 
vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja, 
spretnosti in kompetenc (mladih in odraslih) razvijalo bolj 
komplementarno? 


