
26.2.2019

1

TITLE OF LECTURE

Name, Surname

ZA KORAK NAPREJ V KARIERI, 
SVETOVALNA DEJAVNOST KOT PODPORA IZVAJANJU 
PROJEKTA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH 
KOMPETENC

Biserka Neuholt Hlastec, UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
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Pridobivanje 
temeljnih in 

poklicnih 
kompetenc 

Svetovanje in 
vrednotenje 

znanja 
zaposlenih

Korak 
naprej v 
karieri

SVETOVANJE

Podpiranje pri doseganju 

SKUPNEGA CILJA

izboljšanje kompetenc zaposlenih; ohranjanja zaposlitev; večje 
fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, 
povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje 

že pridobljenega znanja; zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in 
potrebami trga dela.

PRIDOBIVANJE 
TEMELJNIH IN 
POKLICNIH KOMPETENC
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Svetovanje zaposlenim 2016 – 2022

vir: https://zaznanje.si/

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
2016-2019

18 konzorcijskih partnerstev

UŽU programi, Slovenščina kot
drugi in tuji jezik, ZIP, SNIO programi;
programi RDO, RPO, priprave
za prijavo v postopek pridobitve
kvalifikacije …

NOVE 
SPRETNOSTI

NOVA 
ZNANJA
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Ciljna skupina, deležniki 

Ciljna skupina ZAPOSLENI, MANJ USPOSOBLJENI, 
NIŽJE IZOBRAŽENI, STAREJŠI OD 45. LET 
• nizka informiranost o možnostih vseživljenjskega 

izobraževanja;

• težji dostop do izobraževanja, zato je znanje pogosto zastarelo, 

saj ga niso pravočasno in ustrezno nadgrajevali; 

• slabša digitalna pismenost;

• manjša motiviranost za vključitev v izobraževanje; 
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Ciljna skupina ZAPOSLENI, MANJ USPOSOBLJENI, 
NIŽJE IZOBRAŽENI, STAREJŠI OD 45. LET 

• manjša pripravljenost na spremembe; 

• strah pred neuspehom;

• mnogokrat so mnenja, da se niso zmožni 

učiti novih veščin in procesov;

• pomanjkanje časa (t.i. sendvič generacija); 

delo v izmenah.

Delodajalci oziroma podjetja

Usmerjenost k takojšnjim rezultatom in te zahtevajo tudi od zaposlenih, 
ki se vključijo v izobraževanje. 

Manjša in srednja podjetja običajno nimajo kadrovske službe, zato je 
načrtovanju izobraževanja zaposlenih namenjeno manj časa.

Vsako podjetje je poglavje zase: ima specifične izobraževalne potrebe, 
specifično poslovno kulturo, svoje vrednote, med katerimi 
vseživljenjsko učenje zaseda pomembno mesto ali pa ne. 
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KREPITEV TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 
ZAPOSLENIH V SAVINJSKI REGIJI 2016-2019

Partnerstvo:
UPI – ljudska univerza Žalec
Ljudska univerza Zavod za izobraževanje in kulturo, 
Rogaška Slatina 
Ljudska univerza Celje
Šolski center Celje
Racio, družba za razvoj človeških virov d.o.o.

SVETOVANJE ZAPOSLENIM V SAVINJSKI REGIJI 
2016-2022

Partnerstvo:
UPI – ljudska univerza Žalec
Ljudska univerza Zavod za izobraževanje in kulturo, 
Rogaška Slatina
Ljudska univerza Celje
Šolski center Celje
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

Svetovanje poteka po modelu ISIO in zagotavlja

• kakovostno svetovanje in spremljanje skozi ves čas vključenosti 
v izobraževalni program/projekt;

• informiranje, nasvetovanje, svetovanje pred, med in po 
zaključenem izobraževanju;

• ugotavljanje in vrednotenje predhodno neformalno 
pridobljenih znanj.
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Svetovanje omogoča 

• učinkovite pristope informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih 
odraslih;

• dostop do zaposlenih v podjetjih in tudi na terenu (outreach pristopi);

• izvajanje aktivnosti za informiranje in povezovanje deležnikov (skozi 
strateške svete);

• odpiranje vrat delodajalcev;

• pomoč pri načrtovanju karierne poti zaposlenih.

S svetovanjem se prispeva k …

• višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje 
(formalno in neformalno),

• večji fleksibilnosti, mobilnosti in konkurenčnosti na trgu dela,

• spodbujanju razvoja kariere in k razvijanju ključnih kompetenc.
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Primer dobre prakse
Podjetje ECE energetska družba d. o. o. Celje

Izvedba predstavitvenega obiska v podjetju (direktor, vodja prodaje; 
pomemben osebni stik).

Ugotavljanje izobraževalnih potreb v podjetju.

Izvedba skupinskega informiranja zaposlenih v podjetju.

Primer dobre prakse
Podjetje ECE energetska družba d. o. o. Celje
Izvedba poglobljenega 
svetovanja z zaposlenimi, ki so 
se nameravali vključiti v 
izobraževanje ter ugotavljanje 
in vrednotenje znanja.

Izvedba Skype razgovora z 
zaposlenimi, ki niso bili na voljo 
za osebno informiranje in 
svetovanje.
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Primer dobre prakse
Podjetje ECE energetska družba d. o. o. Celje

Oblikovanje skupin in izvedba 
izobraževalnega programa.

Neposredno svetovanje in podpora.

Evidentiranje udeležencev in 
spremljanje njihovega napredovanja.

Izdaja potrdil s popisom kompetenc, 
še prej pa samoocena udeležencev.

Podjetja, zavodi s katerimi smo sodelovali
• BSH HIŠNI APARATI D. O. O. NAZARJE

• DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

• TEHNOS D. O. O. ŽALEC

• ODELO SLOVENIJA, PODJETJE ZA RAZVOJ,
PROIZVODNJO IN TRŽENJE AVTOMOBILSKIH 
DELOV, D.O.O.

• ZAGOŽEN, PROIZVODNO IN TRGOVSKO 
PODJETJE, D.O.O.

• IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE D.O.O.

• CENTER PONOVNE UPORABE, D.O.O., SO.P.

• DOM NINE POKORN GRMOVJE
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Podjetja, zavodi s katerimi smo sodelovali
• SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

• CINKARNA CELJE D.D.

• CELJSKE MESNINE D.O.O.

• TUŠ D.O.O.

• TERME OLIMIA PODČETRTEK

• KOZMETIKA AFRODITA

• SOC-EKO d.o.o.

• TEHNOLOŠKI CENTER ZA APLIKATIVNO 
EKOLOGIJO - EKO-TCE D.O.O. 

Kaj so nam o sodelovanju povedala podjetja?

„Z UPI Žalec smo nadvse uspešno sodelovali v
projektu učenja slovenskega jezika za naše zaposlene.
Slušatelji z različnim predznanjem in iz različnih držav,
vse od Avstralije do Francije, Turčije in nekdanjih
jugoslovanskih držav, so bili nad podajanjem znanja
in napredkom navdušeni. Za nameček so skupaj s
predavateljico obiskali še lokalno občino, upravno
enoto in si ogledali mesto, kar jim je zares olajšalo
integracijo. Veseli smo, da smo se vključili v projekt.“

Jana Puhar, Odelo Slovenija d. o. o. 
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Kaj so nam o sodelovanju povedali udeleženci?

• Odlično izpeljana delavnica Komunikacije, želim si še več takšnih delavnic in nadgradnjo znanja. Hvala.« 
(Udeleženka programa Učinkovita komunikacija na delovnem mestu)

• »Super sem se pripravil na izpit iz slovenščine, rabim ga, da vsak dan komuniciram in za državljanstvo. Hvala 
za brezplačne priprave.« (Udeleženec programa priprav na izpit slovenščine na osnovni ravni)

• »Sedaj bom lažje vodila osebne finance in oblikovala nakupovalni listek, saj znam uporabljati Excel.« 
(Udeleženka programa Excel osnovni in nadaljevalni)

• „Na Tehnologiji me ne bo povozila sem bil zelo zadovoljen s strokovnostjo predavatelja. Naučil sem se 
pravilnega upravljanja s podatki na mobilnem telefonu in na računalniku. Sedaj pazim, da ne delim vseh 
informacij z ostalimi na spletu.“ (Udeleženec programa Tehnologija me ne bo povozila) 

Kaj so nam o sodelovanju povedali udeleženci?

»Torej glede na to, da je tečaj res odbrzel mimo nas s svetlobno hitrostjo in 
da se z predavateljico go. Suzano poznamo zelo kratek čas, lahko rečem, da 
se bomo z veseljem udeležili še nadaljevalnega tečaja v kolikor bo naša 
predavateljica ga. Slemenšek. Moram povedati, da je ekskurzija potekala v 
veselem vzdušju in da je ge. Suzani uspelo tudi na (terenu) obisku v Gradcu 
vključiti tečaj nemščine in nam približati nemški jezik še na ulici. Res se je 
izkazala. VSE POHVALE! Nazaj grede nam je pripravila še kviz, ki pa je bil zelo 
dobrodošel kot zaključek.  V mesecu septembru vas definitivno še 
kontaktiram glede nadaljevalnega tečaja.«

Dušanka Pavlovič, udeleženka programa Poslovno sporazumevanje v tujem 
jeziku 
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Kaj so naše prednosti ….
• Skozi svetovanje smo razvili učinkovite pristope za ugotavljanje izobraževalnih 

potreb zaposlenih in lokalnega gospodarstva. 

• Znamo prisluhniti posamezniku in ga individualno obravnavati.

• Kot svetovalci smo strokovno usposobljeni. ACS skrbi za naš nenehni strokovni 
razvoj in zagotavlja kakovost v svetovanju. Učimo se iz primerov dobrih praks in z 
zgledovalnimi obiski. 

• Svetovalna dejavnost nas povezuje. Imamo razvejano in dobro utrjeno mrežo 
partnerstev na nacionalnem nivoju, na nivoju ACS in mreže svetovalnih središč ter 
na lokalnem nivoju. 

In še….
• Smo fleksibilni in se prilagajamo v odnosu do posameznika, podjetja.

• Uporabljamo sodobne in inovativne učne 
metode (učenje na delovnem mestu, 
projektno učenje, učenje na terenu, 
kombinirano učenje …).
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Informiranje in promocija
sta stalni aktivnosti
Trdno verjamemo v svoje poslanstvo, 

tj. promocija in spodbujanje 

vseživljenjskega učenja.

To poslanstvo na vsakem koraku 
dan za dnem živimo, spodbujamo 
in utrjujemo.

Izzivi za jutri

• Krepitev svetovalne dejavnosti v odnosu do ranljivih ciljnih skupin, 
npr. migrantov

• Krepitev terenskega dela v svetovanju (outreach)

• Krepitev ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj

• Krepitev prepoznavnosti svetovalne dejavnosti pri delodajalcih, 
podjetjih
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Konferenco podpirajo:


