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Uvod 

Zbornik prispevkov Priložnost	za	nov	začetek	–	vloga	sindikatov	v	aktivni	politiki	zaposlo-
vanja je nastal v okviru projekta KSJS	Priložnost	za	nov	začetek, ki ga je vodila Konfede-
racija sindikatov javnega sektorja (KSJS). Projekt se je izvajal v letih 2013–2014 in je bil 
sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti. Projekt predstavlja nov način povezovanja med javnim 
in zasebnim sektorjem ter socialnimi partnerji pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti 
in izboljšanju razmer na trgu dela, saj spodbuja aktivno sodelovanje pri prenosu znanja 
ter izkušenj (npr. usposabljanje za samozaposlitev, socialno podjetništvo) iz realnega v 
javni sektor (odpuščeni delavci, potencialni brezposelni). Predstavniki sindikatov in delo-
dajalcev so v okviru projekta krepili socialni dialog, da bi pripomogli k reševanju proble-
matike s področja vseživljenjskega učenja in zaposlovanja ter podali predloge in ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja. 

Menimo, da lahko le aktivno vključeni posamezniki, ki poznajo in dograjujejo svoje zna-
nje, spretnosti in kompetence, pripomorejo k bolj odprtemu trgu dela, aktivaciji delav-
cev ter njihovi pravočasni dokvalifikaciji oz. prekvalifikaciji. Na ta način so omogočeni 
preprostejše prehajanje med javnim in zasebnim sektorjem, večja sektorska mobilnost in 
fleksibilnost zaposlenih v javnem sektorju, prepoznavanje novih zaposlitvenih možnosti 
za vse (še posebej ogroženih skupin na trgu dela) ter motiviranje posameznikov za iska-
nje in prepoznavanje podjetniških potencialov. Z uvajanjem elementov vseživljenjskega 
učenja in karierne orientacije ter s pridobivanjem in prepoznavanjem lastnih ključnih 
kompetenc si želimo opolnomočiti, motivirati in aktivirati posameznike za prevzem ak-
tivne vloge na trgu dela. 

Zbornik Priložnost	 za	 nov	 začetek	 –	 vloga	 sindikatov	 v	 aktivni	 politiki	 zaposlovanja je 
sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop sestavljajo kratki teoretski prispevki, ki omogočajo 
hiter vpogled v kvalifikacijski sistem Republike Slovenije, povezavo med trgom dela ter 
poklicnim in strokovnim izobraževanjem, priznavanje neformalno in priložnostno prido-
bljenega znanja ter evropsko politiko programov izobraževanja in usposabljanja. Dru-
gi sklop prispevkov sestavljajo praktična gradiva, ki so nastala v okviru delavnic (model 
usposabljanja za nove zaposlitvene možnosti) in omogočajo vpogled ter seznanitev z 
vsebinami za boljšo samozaposlitev (podjetništvo, učinkovita komunikacija, samorealiza-
cija) in delovanje socialnega podjetništva. 

V prispevku z naslovom Slovensko	ogrodje	kvalifikacij	in	nacionalne	poklicne	kvalifikaci-
je Urška Marentič pojasnjuje, kaj je slovensko ogrodje kvalifikacij, komu je namenjeno, 
katere vrste kvalifikacij vsebuje in kako se to povezuje z evropskim ogrodjem kvalifikacij 
(EQF). V nadaljevanju prispevka opredeli nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), osvetli 
njihovo sistemsko povezanost z izobraževalnim sistemom, pojasni postopek preverjanja 
in potrjevanja NPK in pokaže na število podeljenih certifikatov v letih 2000–2012. 
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V prispevku Trg	dela	v	EU	in	Sloveniji	v	luči	poklicnega	in	strokovnega	izobraževanja mag. 
Miha Lovšin razmišlja o razmerah na trgu dela v državah Evropske unije (EU) in Sloveniji. 
Ugotavlja, da so razmere na trgu dela, glede zaposlenosti prebivalstva z osnovnošolsko, 
nižjo poklicno, srednješolsko in visokošolsko izobrazbo, v Sloveniji primerljive s tistimi 
v državah EU. Napovedi na ravni EU kažejo, da bo potreba po delovni sili s srednjo po-
klicno in strokovno izobrazbo do leta 2020 na ravni okrog 50 %. V prispevku avtor prav 
tako pokaže na trende vpisa v izobraževalne programe, deleže zaposlenih in brezposelnih 
glede na njihove izobrazbene profile ter osvetli pomen kariernega svetovanja mladim za 
pridobivanje veščin uspešnega načrtovanja in vodenja kariere. 

V prispevku Priznavanje	neformalnega	in	priložnostnega	učenja Barbara Kunčič Krapež 
najprej predstavi pomen priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja z vidika pri-
poročil Sveta EU, ki si želi ustvariti več zaposlitvenih možnosti za brezposelne mlade in 
osebe z malo formalnih kvalifikacij. Priporočila Sveta EU državam članicam priporočajo, 
da do leta 2018 vzpostavijo oz. uredijo sistem za potrjevanje neformalnega in priložno-
stnega učenja ter ga povežejo z ogrodjem kvalifikacij. V nadaljevanju prispevka avtorica 
analizira prakso priznavanja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji (priznavanje za 
nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje in priznavanje poklicne usposobljenosti) 
ter predstavi pomen osebne zbirne mape (portfolia), ki predstavlja zbirnik posamezniko-
ve usposobljenosti oz. dosežkov, pridobljenih z učenjem ali izkušnjami. 

Prispevek avtoric mag. Andreje Lenc in Neže Pajnič, ERASMUS+, zaokrožuje prvi sklop 
prispevkov zbornika. Avtorici v njem predstavita program EU na področju izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja, mladine in športa, to je ERASMUS+. Znotraj tega posebno po-
zornost namenita področju izobraževanja in usposabljanja ter predstavita učinke progra-
ma vseživljenjskega učenja na osnovno- in srednješolsko izobraževanje v Sloveniji. 

Drugi sklop prispevkov začenja prispevek Priložnost	za	nov	začetek, v katerem dr. Janez 
Mekinc in Barbara Vrhovnik opredelita podjetništvo, predstavita podjetniški proces in 
načrtovanje poslovnega načrta, poudarita pomen trženja in komuniciranja ter opredelita 
pravne vidike podjetništva. 

Prispevek dr. Janeza Mekinca, Učinkovita	komunikacija	in	navezovanje	stika	s	sogovorni-
kom, pokaže na pomen dejavnikov komunikacijskega procesa, ki vplivajo na uspešnost 
komuniciranja s sogovornikom (razgovor za novo službo). V prispevku avtor poda pripo-
ročila za učinkovito komuniciranje s sogovornikom in uči preprostih tehnik vzpostavljanja 
dobrega stika s sogovorniki. 

V prispevku Od	sposobnosti	do	samorealizacije avtorica mag. Maruška Željeznov Seničar 
predstavi teme, kot so: identifikacija sposobnosti in izkušenj, mišljenje/delovanje izven 
škatle, producer/performer, soustvarjanje v medosebnih odnosih, samorealizacija, sa-
morefleksija kot način vseživljenjskega učenja in napredka ter individualno svetovanje. 

Drugi sklop prispevkov zaključuje prispevek Nataše Demšar in Tomaža Stritarja, Podje-
tništvo	prihodnosti,	socialno	podjetništvo, v katerem avtorja predstavita socialno pod-
jetništvo in zakonodajo s področja, pokažeta primere dobrih praks v Sloveniji in tujini, 
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predstavita vire možnega financiranja socialnega podjetništva, podata ideje za prijavo 
projekta ter predstavita metodologijo in uspešen načrt trženja. 

Upamo, da bo pričujoči zbornik prispeval k večji usposobljenosti članov sindikata, da bi 
si s pomočjo novega znanja povečali zaposlitvene možnosti in konkurenčnost na trgu 
dela. S tem izkazujemo motiviranost in pripravljenost, da se angažiramo pri reševanju 
socialnih težav, ki jih glede na spremembe v okolju pričakujejo sindikati ter vsi deležniki 
na trgu dela, ki so povezani z dejavnostmi javnega sektorja. 

mag. Borut Mikulec in Vladimir Tkalec 
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  Slovensko ogrodje kvalifikacij in
  nacionalne poklicne kvalifikacije
	 	 Urška	Marentič,	Center	RS	za	poklicno	izobraževanje	

Slovensko ogrodje kvalifikacij 

Kaj je SOK in katere so njegove prednosti

Slovensko ogrodje kvalifikacij je nacionalno ogrodje kvalifikacij, to je orodje za razvoj in 
razvrščanje kvalifikacij v enotno dogovorjen sistem. Prispeva k izboljšanju kakovosti, do-
stopnosti in priznanju kvalifikacij na trgu dela v Sloveniji ter v mednarodnem okolju, saj 
preko EOK umešča slovenske kvalifikacije v evropski prostor.

Komu je namenjen

Namenjen je posameznikom (dijakom, študentom, delavcem), delodajalcem, ponudni-
kom izobraževanja (šolam, fakultetam in drugim zavodom s področja vzgoje in izobra-
ževanja) idr., saj SOK podpira mobilnost dijakov/študentov in delavcev, olajšuje razume-
vanje kvalifikacij kandidatov/delavcev, spodbuja vseživljenjsko učenje in se povezuje z 
drugimi evropskimi instrumenti mobilnosti, kot so EOK, Europass, Erasmus ter ECTS/
ECVET. 

Katere ravni kvalifikacij pokriva

SOK vsebuje 10 ravni, opisanih s tremi kategorijami učnih izidov (znanje, spretnosti in 
kompetence). Na podlagi učnih rezultatov spodbuja tako priznavanje neformalnega in 
priložnostno pridobljenega znanja/spretnosti/kompetenc kot prenos in uporabo sloven-
skih kvalifikacij v različnih evropskih državah ter sistemih izobraževanja in usposabljanja. 

Tabela 1: Prikaz ravni slovenskega in evropskega ogrodja kvalifikacij

SOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EOK 1 2 3 4 5 6 7 8

1
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Katere vrste kvalifikacij pokriva

Kot instrument za spodbujanje vseživljenjskega učenja SOK zajema kvalifikacije, prido-
bljene v sistemu formalnega izobraževanja (splošno izobraževanje, poklicno in strokovno 
izobraževanje, izobraževanje odraslih, višješolsko izobraževanje in visokošolsko izobraže-
vanje), in kvalifikacije, pridobljene izven sistema formalnega izobraževanja (nacionalne 
poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije). 

Kvalifikacije pridobljene v 
sistemu formalnega izobraževanja

Kvalifikacije pridobljene izven
sistema formalnega izobraževanja

izobrazba
nacionalna

poklicna
kvalifikacija

dodatna
kvalifikacija

Slika 1: Vrste kvalifikacij SOK

Izobrazba se pridobi ob uspešnem absolviranju javno veljavnih izobraževalnih programov. 

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposoblje-
nost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Dodatna kvalifikacija dopolnjuje usposobljenost posameznika na določenem strokov-
nem področju na isti ravni, kot je že pridobljena kvalifikacija.

Nacionalne poklicne kvalifikacije 

V Sloveniji se nacionalna poklicna kvalifikacija lahko pridobi po šolski poti (poklicno, 
strokovno in višje strokovno izobraževanje) ali po poti priznavanja neformalnega učenja 
(sistem NPK). Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju povezuje oba sistema, saj 
določa, da je nacionalni poklicni standard, ki definira učni izid, osnova za vsako nacional-
no poklicno kvalifikacijo v Sloveniji. Postopek priprave poklicnih standardov je določen v 
Pravilniku	o	nomenklaturi	poklicev.

Poklicni standard določi vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti del 
in opredeli potrebna znanja, spretnosti ter poklicne kompetence. Na osnovi poklicnih 
standardov so razviti vsi izobraževalni programi za poklicno, strokovno in višje strokovno 
izobraževanje, pa tudi katalogi za NPK. Prav tako so poklicni standardi tudi temeljni do-
kumenti za opravljanje izpitov in preverjanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih s prizna-
vanjem neformalnega učenja.
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Slika 2: Vloga poklicnih standardov v izobraževalnem sistemu in sistemu NPK

Poklicni standard je torej povezovalni člen poklicnega izobraževanja in sistema nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij. To pomeni, da gradimo enotni sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. Slika 2 podrobneje prikazuje povezavo med izobraževalnim sistemom in si-
stemom NPK v Sloveniji.

Levi stolpec na sliki 2 prikazuje pridobivanje izobrazbe v formalnih izobraževalnih pro-
gramih, kjer je osnova za pripravo izobraževalnega programa srednjega poklicnega, sre-
dnjega in višjega strokovnega izobraževanja eden ali več poklicnih standardov. Nekateri 
od teh poklicnih standardov so tudi osnova za pripravo katalogov za NPK, kar pomeni, da 
je NPK možno pridobiti na oba načina. Desni stolpec pa prikazuje možnost pridobitve na-
cionalne poklicne kvalifikacije v sistemu preverjanja in potrjevanja neformalnega učenja 
(sistem NPK). Ključna razlika med obema sistemoma je v tem, da kvalifikacije, pridoblje-
ne v formalnem izobraževanju, omogočajo pridobitev stopnje izobrazbe in se izkazujejo s 
spričevalom ali diplomo, medtem ko NPK omogoča pridobitev formalne strokovne uspo-
sobljenosti za opravljanje poklica na določeni ravni in se izkazuje s certifikatom.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je uvedel Zakon	o	nacionalnih	poklicnih	kvalifi-
kacijah, ki je bil sprejet leta 2000. Odpira novo pot do nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
in javno veljavnih listin (certifikati), ki je v skladu z evropskimi procesi in ukrepi, ki se 
izvajajo na področju vrednotenja neformalnega ter priložnostnega učenja. Omogoča 
ugotavljanje in potrjevanje neformalno ter priložnostno pridobljenih znanj vsem, ne gle-
de na to, kako so bila znanja in spretnosti pridobljena. Nacionalna poklicna kvalifikacija 
je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica na določeni ravni 
zahtevnosti na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. 
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Prednost sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij je fleksibilnost, saj omogoča hitre re-
akcije na potrebe trga dela. Možnost potrjevanja predhodno pridobljenih znanj in obliko-
vanja krajših programov usposabljanja za manjkajoča znanja ter spretnosti, ki v končnem 
rezultatu vodi v formalno pridobitev poklica, pozitivno vpliva na odpravljanje razlik med 
povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.

Strokovna	podlaga	za	organizacijo	in	izvedbo	postopkov	preverjanja	in	potrjevanja	NPK	
je	katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti (katalog za NPK),	ki	je	pripravljen	
na	podlagi	poklicnega	standarda.	Katalog	za	NPK določa znanja in spretnosti, ki so po-
trebna za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, opredeljuje načine in merila pre-
verjanja ter natančno definira naloge za preverjanje opredeljenega standarda. Določa 
tudi kadrovske in materialne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov prever-
janja ter potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 

Postopek preverjanja in potrjevanja NPK

V postopku preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije kandidat dokazuje svojo 
usposobljenost ter znanje za učinkovito opravljanje določenih opravil. Preverjanje in po-
trjevanje poklicne kvalifikacije je torej ugotavljanje spretnosti in znanj, ki jih ima kandidat 
glede na konkretni poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj ter spretnosti. 

Postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij izvajajo izvajalci postopkov za 
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (izvajalci), ki so vpisani v register pri Dr-
žavnem izpitnem centru in morajo izpolnjevati materialne pogoje, ki so določeni v kata-
logu za NPK.

Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij poteka pred tričlansko komisijo, ki jo 
imenuje Državni izpitni center. Člani komisij za preverjanje in potrjevanje so strokovnjaki 
na svojem področju dela, kar dokazujejo z zahtevanim znanjem, izobrazbo in delovnimi 
izkušnjami. Po opravljenem usposabljanju za člane komisij jim Državni izpitni center po-
deli licenco za člane komisij, ki velja 4 leta. Do izteka licence morajo člani komisij RIC-u 
predložiti dokazila o stalnem strokovnem usposabljanju, na podlagi katerih jim podaljša 
veljavnost licence. Določila o sestavi komisije preverjanja in potrjevanja NPK so zapisana 
v Katalogu	standardov	strokovnih	znanj	in	spretnosti.

Vsak kandidat ima možnost svetovanja. Svetovalec posreduje informacije o postopku 
preverjanja in potrjevanja NPK, svetuje ustrezno/ustreznejšo kvalifikacijo, pomaga obli-
kovati portfolio, svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja ali izobraževanja.
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Slika 3: Postopek preverjanja in potrjevanja NPK

Postopek potrjevanja: komisija za preverjanja in potrjevanje NPK v skladu s sprejetim 
poklicnim standardom in merili za vrednotenje dokazil ovrednoti portfolio kandidata. 
Komisija lahko:

• ugotovi izpolnjevanje pogojev, določenih v poklicnem standardu in katalogu za NPK, 
 – neposredno preverjanje ni potrebno – poklicna kvalifikacija se potrdi; 

• kandidata napoti na neposredno preverjanje, če pogojev, določenih s katalogom, ne 
 izpolnjuje (kar ni razlog za zavrnitev kandidata) ali jih izpolnjuje le delno. V tem pri-
 meru komisija določi, v skladu s katalogom, tudi vsebino in natančna navodila za
 preverjanje ter potrjevanje za vsakega kandidata posebej.
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Postopek preverjanja: pri preverjanju kandidat neposredno pred komisijo dokazuje svo-
je spretnosti in znanja. Preverjanje je lahko pisno, praktično ali ustno, najpogosteje pa se 
izvaja kombinacija naštetih načinov preverjanja. Način preverjanja je določen v katalogu 
standardov strokovnih znanj in spretnosti, prav tako pa tudi naloge, s katerimi komisija 
preveri spretnosti in znanje kandidata.

Vsak kandidat ima pravico pritožbe na postopek preverjanja in potrjevanja NPK pri Stalni 
komisiji za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za delo.

V obdobju 2000 –2012 je bilo v Sloveniji podeljenih kar 67.941 certifikatov, kar prikazuje 
slika 4.

Slika 4: Prikaz števila podeljenih certifikatov v obdobju 2000–2012

Literatura in viri:
Slovensko ogrodje kvalifikacij – za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. 
 CPI, 2012.

Logaj, V. (et al.). Umeščanje slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za 
 vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij. Ljubljana, CPI, 2013.

Marentič, U. (et al.). Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije. Ljubljana, CPI, 2013.
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  Trg dela v EU in Sloveniji v luči poklicnega
  in strokovnega izobraževanja
	 	
	 	 mag.	Miha	Lovšin,	Center	RS	za	poklicno	izobraževanje	

Slovenske razmere na trgu dela so okvirno primerljive s tistimi v EU 27. Leta 2010 je bilo 
tako v EU 49,5 % zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, v Sloveniji 58,29 %, delež zapo-
slenih z višje- in visokošolsko izobrazbo je znašal na ravni EU 27,7 %, v Sloveniji pa 26,10 
%, delež zaposlenih z osnovno- in srednješolsko izobrazbo na nižji stopnji (ekvivalent 
nižjemu poklicnemu izobraževanju) pa je znašal na ravni EU 22,9 %, v Sloveniji pa 15,10 % 
(Statistični urad republike Slovenije, 2012 a in Skills supply and demand in Europe, 2010).

Napovedi na ravni EU 27 do leta 2020 kažejo, da se bo potreba po delovni sili s srednjo 
poklicno in strokovno izobrazbo, torej s končanim izobraževanjem na sekundarni stopnji, 
ohranjala na konstantni ravni približno 50 % oz. 55 milijonov delovnih mest (Statistični 
urad republike Slovenije, 2012 a, Skills needs in Europe Focus on 2020, 2008 in Skills 
supply and demand in Europe, 2010). Ob nespremenjenem deležu zaposlenih po izobra-
zbenih profilih pa bi bila ponudba in povpraševanje po vseh izobrazbenih profilih lahko 
usklajena vsaj do leta 2020 (slika 1).

Slika 1: Spremembe v izobrazbenem profilu v 27 državah EU v obdobju 2000–2020             
 Vir: Skills supply and demand in Europe, 2010, str. 43

2
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Vendar pa analiza trendov vpisa v izobraževalne programe kaže, da se bo delež delovne 
sile po izobrazbenih profilih v prihodnje spreminjal. To se dejansko tudi že kaže, saj EU 
že nekaj časa ugotavlja, da se pojavlja pomanjkanje delovne sile s poklicno in strokovno 
izobrazbo (The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational 
Education and Training for the period 2011−2020, 2010). V več kot polovici držav EU 
je mogoče zaznati konstanten trend upadanja vpisa v programe srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja (Eurostat, 2014). Med države, kjer je vpis v programe po-
klicnega in strokovnega izobraževanja do nedavnega konstantno upadal, pa sodi tudi 
Slovenija (slika 2). Pri tem pa je pomembno poudariti še to, da je prehodnost dijakov 
iz srednjega poklicnega v nadaljevalno poklicno tehniško izobraževanje več kot 75%, iz 
srednjega strokovnega izobraževanja v terciarno izobraževanje pa skoraj 100% (Krek & 
Merljak, 2011, str. 242 – 245). Ob predpostavki, da je splošno izobraževanje namenjeno 
predvsem pripravi za študij na terciarni stopnji izobraževanja, sklepamo, da neposredno 
na trg dela takoj po končani sekundarni stopnji izobraževanja trenutno prehaja približno 
15 % celotne srednješolske populacije.1

Vpis v slovenske srednje šole v %
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Slika 2: Gibanje vpisa v srednje šole v letih 1998/99–2010/11
 Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014

Kratice: GIM – gimnazija, SSI – srednje strokovno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobra-
ževanje, PTI – poklicno tehnično izobraževanje, NPI – nižje poklicno izobraževanje, MT – matu-
ritetni tečaj, PT – poklicni tečaj.

1 Podatek ne predstavlja dejanskega odstotka iskalcev prve zaposlitve s poklicno in strokovno izobrazbo, ki je 
bistveno višji, saj zajema tudi vse tiste, ki so po vstopu v terciarno izobraževanje še pred zaključkom tega iskali 
zaposlitev oz. se zaposlili.
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Trend spreminjanja deležev med vsemi zaposlenimi po izobrazbenih profilih pa se kaže 
tudi v spremembi deležev brezposelnih mladih po izobrazbenih profilih. Primerjava po-
datkov za leti 2007 in 2012 kaže, da je delež brezposelnih mladih s srednješolsko izo-
brazbo (srednje poklicne šole, srednje strokovne šole in gimnazije) padel z 58,9 na 51,1 
%.2 Pri tem je delež brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo povečal s 17,3 na 18,1 %, 
delež brezposelnih mladih s srednjo tehnično in splošno šolo (srednjo strokovno šolo in 
gimnazijo) pa je padel z 41,1 na 33,0 %. Glede na skoraj 100% prehodnost mladih s splo-
šno izobrazbo na terciarno izobraževanje, lahko domnevamo, da ima torej večina izmed 
omenjenih 51,1 % mladih brezposelnih srednjo poklicno in srednjo strokovno izobrazbo. 
Delež brezposelnih mladih z višje- in visokošolsko izobrazbo pa se je povečal s 13,1 na 19,5 
%. Delež brezposelnih mladih z osnovno šolo ali manj je zrasel z 28,0 na 29,3 % (Zavod RS 
za zaposlovanje, 2012, str. 18). 

Slika 3: Brezposelni mladi po izobrazbi, v % 
 Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2012

Primerjava trendov brezposelnosti mladih in trendov vpisa v izobraževalne programe na-
kazuje, da se v veliki meri deficit delovne sile s poklicno in strokovno izobrazbo ustvarja 
predvsem na račun množičnega prehoda mladih s srednjo strokovno izobrazbo na terci-
arno raven izobraževanja. Deficit torej ne nastaja zaradi množičnega odpiranja delovnih 
mest, za katera je potrebna srednja strokovna izobrazba, ampak zaradi odliva tega izo-
brazbenega profila v nadaljnje izobraževanje. Kot sledi iz prikaza v deležih brezposelnih 
mladih po izobrazbi, lahko domnevamo, da je med letoma 2007 in 2012 delež brezposel-
nih mladih s srednjo poklicno šolo nekoliko porastel, precej pa je porastel delež brezpo-
selnih mladih z višje- in visokošolsko izobrazbo (slika 3). 

2 Od te ugotovitve so možna odstopanja, saj podatki ZRSZ ne navajajo, kakšno populacijo dejansko zajema 
termin »mladi«. 
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Oba trenda sta neugodna, pri povečevanju deleža brezposelnih mladih pa gre za rela-
tivno nov fenomen. Do nedavnega je namreč veljalo, da so možnosti za zaposlitev s ter-
ciarno stopnjo izobrazbe izredno visoke. Ena od raziskav kaže, da je bil leta 2000 delež 
brezposelne populacije s poklicno in strokovno izobrazbo v starosti med 25 in 29 let 9,0 
%, delež enako stare populacije s končano višjo ali visoko izobrazbo pa le 3,8 % (Lavrič 
idr., 2010). Primerjava deležev v letu 2010 pa pokaže, da sta obe izobrazbeni skupini 
praktično izenačeni (slika 4).

Slika 4: Razmerje brezposelnih mladih po izobrazbi za leti 2000 in 2010 
 Vir: Lavrič idr., 2010

Zaključek, da je možno težavo deficita delovne sile s srednješolsko izobrazbo in težavo 
suficita delovne sile s terciarno izobrazbo odpravljati zgolj s spodbudami mladih s sre-
dnjo strokovno izobrazbo za direkten vstop na trg dela, bi bil napačen. Dvigovanje izo-
brazbene ravni prebivalstva je še vedno cilj vsake sodobne, na znanju temelječe družbe. 
Vsekakor bi bila potrebna temeljita analiza vzrokov za omenjene trende v gibanju dele-
žev brezposelnih mladih, vendar pa strokovna javnost na področju kariernega svetovanja 
ugotavlja, da celotni populaciji in s tem seveda tudi mladim manjka veščin za uspešno 
načrtovanje ter vodenje kariere (Jarvis, 2003). Potreba po veščinah se že dlje časa po-
javlja predvsem kot posledica spremenjenih razmer na trgu delovne sile. Ta namreč ni 
več stabilen in predvidljiv, z ogromnim deležem zaposlenih za nedoločen čas, ampak je 
postal nepredvidljiv, povečuje se delež honorarnih zaposlitev, zaposlitev za določen čas 
ipd. Gre za veščine, ki posamezniku pomagajo, da uspešno vodi svojo karierno pot na fle-
ksibilnem trgu dela. Te veščine so: (1) sposobnost sprejemanja odločitev; (2) zavedanje 
priložnosti iz okolja; (3) sposobnost prehajanja med izobraževalnimi stopnjami in progra-
mi; (4) prehajanje na trg dela ter znotraj njega in zavedanje sebe (Law, 1999). Veščin se 
je možno v veliki meri naučiti, vendar pa je zato potrebno učno okolje, ki to omogoča. 
Analize kažejo, da je vsebin za učenje teh veščin v naših šolah malo ali nič (Gabor idr., 
2008), in to je zagotovo pomembna informacija za vse načrtovalce politik ter vsebin na 
področju izobraževanja. 
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  Priznavanje neformalnega in   
  priložnostnega učenja
  Barbara	Kunčič	Krapež,	Center	RS	za	poklicno	izobraževanje

Priporočila Sveta Evropske unije o priznavanju
neformalnega in priložnostnega učenja

Svet Evropske unije je decembra 2012 sprejel Priporočila	 (Council	 recommendation)	o	
vrednotenju	 in	priznavanju	neformalnega	 in	priložnostnega	učenja. Svet Evropske uni-
je želi ustvariti več zaposlitvenih možnosti zlasti za mlade brezposelne in osebe z malo 
formalnih kvalifikacij, denimo starejše in nizkokvalificirane delavce. Poleg tega je namen 
predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobraževanja, zlasti za starejše študente.

S tem priporočilom se poziva države članice, da do leta 2018 omogočijo svojim drža-
vljanom potrjevanje in ovrednotenje znanj, spretnosti ter kompetenc, pridobljenih izven 
formalnega izobraževalnega sistema, tako da vzpostavijo ureditev/sistem za potrjevanje 
neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan z NQF. Državljani naj imajo mo-
žnost pridobiti polno ali delno kvalifikacijo na podlagi potrjenih spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. Trenutno imajo samo Finska, Fran-
cija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska izdelane celovite sisteme za potrjevanje ne-
formalnega ter priložnostnega učenja. 

Poudariti je treba, da gre za priporočila članicam, saj imajo države različne nacionalne 
sisteme in potrebe ter zato priporočila upoštevajo načelo subsidiarnosti. Države članice 
priporočila implementirajo v skladu z nacionalnimi okoliščinami, potrebami in cilji. 

Vsaka država naj v svojem sistemu zagotovi jasne, razumljive in dostopne informacije 
vsem ciljnim skupinam, posebej depriviligiranim. Postopki morajo biti dostopni vsem 
državljanom, svetovanje in informiranje morata biti organizirani ter finančno dostopni 
vsem. Vzpostavljen in uveljavljen naj bo sistem zagotavljanja kakovosti. Države lahko 
dajo prednost določenim področjem in/ali sektorjem ter ciljnim skupinam. 

Za razvoj in implementacijo sistema ter postopkov in za razvoj ustreznih orodij je ključ-
no vključevanje vseh partnerjev. Na eni strani je pomembna vključenost delodajalcev, 
sindikatov in različnih strokovnih organizacij, na drugi strani pa izvajalcev izobraževanj, 
usposabljanj ter preverjanj. Pomembna sta koordinacija različnih politik (izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje, mladina, gospodarstvo) in konsenz o tem, kako lahko posa-
mezniki certifikate, pridobljene s potrjevanjem neformalno ter priložnostno pridobljenih 
znanj in kompetenc, uporabijo v nadaljnjem učenju ter v svoji poklicni karieri. Pri tem 
moramo ločevati med potrjevanjem predhodno pridobljenih znanj, kar je tehnični pro-
ces, in priznavanjem, kar je družbeno vprašanje: torej, kako družba vrednoti certifikate, 

3
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pridobljene s postopkom potrjevanja. Posameznikom naj se omogoči, da si pridobijo kva-
lifikacijo ali (kjer je to ustrezno) delno kvalifikacijo/kredite na osnovi potrjenih rezultatov 
neformalnega in priložnostnega učenja. Te lahko uporabijo za potrebe nadaljnjega uče-
nja (tudi formalnega) in/ali za načrtovanje svoje poklicne poti.

Pomembno je, da priznavanje neformalno pridobljenega znanja poteka po vnaprej do-
ločenih, usklajenih in standardiziranih postopkih, ki so dokumentirani, biti mora tran-
sparentno in nepristransko. Samo tako lahko zagotovimo zaupanje v sistem. S tem se 
zagotovi primerljivost priznavanja in spodbuja zaupanje v rezultate postopkov. Kakovost 
mora biti zagotovljena v vseh fazah procesa. Preverjanje in potrjevanje morata potekati 
na akreditiranih institucijah, v skladu s postavljenimi standardi. V ureditvi/sistemu naj 
bodo upoštevane štiri faze (pomembno je, da se lahko posameznik vključi v kateri koli 
fazi ter da lahko države dajo prednost določenim področjem glede na svoje potrebe): 

• opredelitev/identificiranje posameznikovih znanj, kompetenc in izkušenj; 

• popis/dokumentiranje rezultatov učenja in izkušenj; 

• preverjanje in ocenjevanje znanja, spretnosti, kompetenc; 

• certificiranje/formalno priznavanje: podelitev certifikata ali druge javne listine/
 kreditnih točk.

Priporočila poudarjajo tudi nekatera načela, in sicer: 

• povezava z nacionalnimi ogrodji kvalifikacij, 

• zagotoviti je potrebno informiranje in svetovanje posameznikom in institucijam, 

• posebno pozornost je treba nameniti prikrajšanim in ranljivim skupinam, 

• brezposelnim naj se zagotovi možnost opraviti »presojo spretnosti« v šestih me-
 secih od opredelitve potrebe po tem pri osebi,

• sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah, zanesljive, veljavne in verodostojne 
 metodologije za preverjanje/ocenjevanje,

• strokovna usposobljenost in strokovno izpopolnjevanje osebja,

• uporaba standardov kvalifikacij/delnih kvalifikacij,

• certifikati, pridobljeni s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, so 
 enaki/enakovredni standardom kvalifikacij v formalnem izobraževanju, 

• uporaba evropskih orodij, kot sta Europass in Youthpass, in sinergije s sistemi, kot 
 sta evropski kreditni sistem za visoko šolstvo (ECTS) ter poklicno izobraževanje 
 (ECVET).
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Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih 
znanj, spretnosti ter kompetenc v Sloveniji

Namen priznavanja rezultatov predhodnega učenja je, da se da priznanje temu, kar po-
sameznik že ve in je zmožen narediti, ne glede na to, ali je bilo to znanje doseženo for-
malno, neformalno ali priložnostno. Kjer je to primerno in smiselno, je to znanje treba 
priznati ter potrditi. 

Znanje se namreč lahko pridobi v različnih okoljih in na različne načine. Učenje poteka v 
formalnem izobraževanju, na usposabljanjih, na delovnem mestu, skozi izkušnje, v skup-
nosti, doma ...

V Sloveniji sta se uveljavili predvsem dve zakonsko urejeni poti oziroma dva temeljna 
namena priznavanja neformalno pridobljenega znanja, in sicer za nadaljnje vključevanje 
v formalno izobraževanje (nadaljevanje prekinjenega izobraževanja ali nadaljevanje na 
višji stopnji, sprememba smeri izobraževanja idr.) in za priznavanje poklicne usposoblje-
nosti (sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij) na trgu dela. Redkeje pa se priznava na 
željo posameznika z namenom, da si na pregleden način pridobi vpogled v to, katera zna-
nja, spretnosti in kompetence že poseduje. Dokumentirano in ovrednoteno znanje v tem 
primeru lahko predstavlja celovito informacijo različnim zainteresiranim uporabnikom 
(samemu posamezniku, delodajalcem, izobraževalni ustanovi …). 

Prav na trgu dela se upoštevajo vse znanje, spretnosti in sposobnosti, s katerimi posa-
meznik razpolaga in jih lahko objektivno prikaže pri prijavljanju ali izvajanju delovnih 
nalog na določenem delovnem mestu. Najpogosteje se to odraža v obliki zapisa prijavnih 
pogojev na delovno mesto. To pa ni vedno vezano zgolj na določeno stopnjo izobraz-
be, ampak se zahtevajo še dodatni pogoji (npr. delovne izkušnje, razvitost specifičnih 
znanj, spretnosti, sposobnosti itd.). Pogosto so znanja, spretnosti in sposobnosti, ki se ne 
navezujejo na stopnjo izobrazbe, pridobljeni po poteh neformalnega in priložnostnega 
učenja. Ob tem je treba opozoriti na dejstvo, da tudi sam trg dela spodbuja (in zahteva) 
vključevanje zaposlenih v različne oblike neformalnega in priložnostnega učenja. Pri tem 
imamo v mislih stalno strokovno usposabljanje zaposlenih. Ker gre za zelo kompleksno 
področje in raznolikost v vsebini pridobljenih znanj, spretnosti in sposobnosti, se pojavlja 
vprašanje, na kakšen način je to znanje vrednoteno in priznano na trgu dela. 

V slovenskem izobraževalnem prostoru se srečujemo z ovirami pri uvajanju procesov 
vrednotenja in priznavanja rezultatov neformalnega ter priložnostnega učenja, in sicer 
predvsem zaradi zgodovinske navezanosti razvijanja kompetenc na formalni sistem izo-
braževanja, na t. i. izobrazbene kvalifikacije ter vloge izobrazbenih kvalifikacij pri vstopu 
na trg dela. Je pa priznavanje rezultatov neformalnega učenja v Sloveniji vključeno v vse 
ravni izobraževalnega sistema. Na vseh ravneh formalnega izobraževanja sta temeljna ci-
lja priznavanja rezultatov neformalnega učenja predvsem nadaljevanje izobraževanja in 
oprostitev/skrajšanje izobraževanja. Formalno-pravne podlage za priznavanje neformal-
no in priložnostno pridobljenega znanja so najbolje vzpostavljene v višjem strokovnem 
izobraževanju, kjer omogočajo priznavanje neformalno pridobljenega znanja, odločitev 
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o izvajanju postopkov pa je prepuščena sami šoli. Šole se morajo zavedati, da so lahko 
dobro vzpostavljeni in fleksibilni postopki priznavanja njihova konkurenčna prednost. 

Priznavanje neformalno pridobljenih znanj je velikokrat razumljeno kot domena izobra-
ževanja odraslih, zato priznavanje neformalno pridobljenega znanja v formalnem izo-
braževalnem sistemu za dijake še ni zelo številčno – največ ga je pri izrednih študentih 
višješolskih študijskih programov, najmanj pri dijakih (Poročilo o spremljanju izvajanja 
postopkov priznavanja neformalnega znanja, CPI, 2010).

Osebna zbirna mapa

Osebna zbirna mapa je zbirnik (portfolio) posameznikove usposobljenosti (dosežkov), 
realizirane z učenjem (formalnim, neformalnim, priložnostnim) ali izkušnjami (delovni-
mi, življenjskimi). Osebno zbirno mapo lahko uporabljamo za različne namene; za spre-
mljanje svoje strokovne in poklicne poti, za namen iskanja nove/druge zaposlitve, za 
pridobitev kvalifikacije itd. Na področju poklicnih kvalifikacij je zbirna mapa standardizi-
ran pregled posameznikovega učenja, delovnih ali drugih izkušenj, sistematično urejenih 
pridobljenih kompetenc in kvalifikacij, ki zadovoljujejo zahteve, izražene v Katalogu	stan-
dardov	strokovnih	znanj	in	spretnosti ter v poklicnem standardu.

Namen osebne zbirne mape je, da dokaže, da je oseba pridobila ustrezne kompetence 
glede na zahteve za določen poklic, med učenjem na delovnem mestu ali v katerem 
drugem okolju. Ta zbir dokumentov in evidenc dokazov povzema vse faze formalnega 
in neformalnega učenja, ustvarjalnih procesov in bistvene dosežke, ki so pomembni za 
kandidata. Struktura in sestava portfolia je odvisna od njegovega namena (Adams, TL, 
1995; J. Harris, 2000; D. Baume, 2001; A. Bullock, PP Hawk, 2001, SC Williams, ML Davis, 
D. Metcalf, VM Covington, 2003; Ch Rees E., M. Shepherd, S. Chamberlain, 2005).

Različni avtorji navajajo, da portfolio učnih dosežkov lahko vsebuje formalna potrdila 
učenja, referenčna pisma delodajalcev, vzorcev dela: modele, lutke, projekte, fotogra-
fije, analitične pisne dokumente itd.; kandidatovo samoanalizo dosežkov, opis karierne 
perspektive, naloge poklicnih dejavnosti, načrte dela ali prostovoljnih dejavnosti, avdio- 
in videozapisov na različnih srečanjih, kopije dopisov znotraj organizacije, povezane z 
dosežki osebe, in druge dokaze, ki razkrivajo osebno učenje in delovanje (L. Nyatanga, D. 
Forman, J. Fox, 1998; L. Sajien, 2003;. M. Dunn, CH Morgan, M. O’Reily, S. Parry, 2004, R 
Laužackas, E. Stasiunaitien, 2005).

Izjemna vrednost zbirne mape učnih dosežkov je refleksija izkušenj kandidata, ki jo opra-
vi ob zbiranju in oblikovanju svoje zbirne mape (M. Dunn, CH. Morgan, M. O’Reily, S. 
Parry, 2004). V. Klenowski (2002) je ugotovil tri značilne procese, skozi katere gre posa-
meznik, ko gradi svojo zbirko učnih dosežkov: koncentracija, izbor in razmislek/refleksi-
ja. Avtor navaja, da če pri oblikovanju osebne zbirne mape nista vključena razmislek o 
izboru dokazil in razmišljanje o lastni poklicni, strokovni poti, postane ta osnovni nabor 
dokumentov.
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Zbirna mapa učnih dosežkov, ki kaže na proces napredovanje pri učenju/strokovnem ra-
zvoju/poklicni poti, se uporablja ne le kot instrument presoje/preverjanja v svetovanju, 
temveč je uporabna tudi pri iskanju zaposlitve. Zbirna mapa dokazuje, da se je oseba 
učila na delovnem mestu ali v katerem koli drugem okolju, njena pridobljena znanja pa 
so skladna z zahtevami za določeno stroko, in predstavlja pomembne informacije o bo-
dočem zaposlenem. Proces priprave teh dokumentov razvija samoanalitične spretnosti 
in spodbuja samostojno učenje (D. Mokhari, D. Yellin, 1996, V. Klenowski, 2002). Analiza 
možnosti uporabe portfolia učnih dosežkov glede na izkušnje iz ZDA in Kanade kaže, da je 
ta metoda učinkovita pri spreminjanju paradigme tradicionalnega učenja, usmerjenega k 
poučevanju in vsebini naučenega proti novi paradigmi poučevanja, učenja in preverjanja 
s poudarkom, kako se učenci učijo (JB Zucker, CC Jonson, AT Flint, 2001).

Portfolio učnih dosežkov je lahko strukturiran na različne načine. Lahko ima, na primer, 
naslednje strukturne dele:

• naslovna stran, kjer so navedeni ime, priimek in naslov kandidata;

• kazalo vsebine, ki kaže vse sestavne dele portfolia učnih dosežkov;

• kandidatov življenjepis;

• dokazila o učnih dosežkih osebe, postavljena v ustrezen sistematičen red (diplo-
ma, potrdila o končanem študiju ali tečaju kvalifikacij, dokazi, oprti na osebni ali 
poklicni usposobljenosti, npr. fotografije modelov in vzorci tehničnih risb, ter vse 
ostalo, kar kandidat želi, da ocenjevalec upošteva pri preverjanju kandidatovih 
osebnih izkušenj).

Primer strukture osebne zbirne mape

1. Predstavitev 

• Življenjepis 
 EUROPASS	CV:	http://www.europass.si/

2. Delovne izkušnje kandidata

• Dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah
 (delavska	knjižica,	pogodba	o	delu,	 referenčno	pismo,	opis	 svojega	dela,	 izjava
		 delodajalca	…)

3. Izobraževanja in usposabljanja

• Spričevala, 

• diplome, 

• druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih ipd.,

• potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobra-
 ževanju oz. usposabljanju, 

• certifikat, 
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• licenca, 

• potrdilo podjetja o usposabljanju itd.

4. Reference

• Referenčna pisma prejšnjih delodajalcev ali zdajšnjega delodajalca, 

• posebne nagrade ali pohvale, 

• članki o kandidatu, fotografije ali posnetek izdelka/dela, ki ga je kandidat opravil, 

• poročila nadzornikov,

• izdelki ali dela kandidata samega, npr. računalniški programi, priročnik za uspo-
 sabljanje, izobraževalni program, članek v reviji ali časopisu, videoposnetek,

• opravljeno praktično delo na delovnem mestu (izdelek, model, program ipd.),

• pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, 
načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o eval-
vaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt 
podjetja ipd.),

• opravljena storitev na delovnem mestu.

Kandidat mora nedvoumno dokazati, da je izdelek ali izpeljana storitev v resnici njegovo 
delo, tudi v primeru, če gre za skupinsko (projektno) delo. Avtorstvo lahko dokazuje s 
pisnimi izjavami delodajalcev, vodij projekta, nagradami, patenti, fotografijami ipd. 

Literatura
Council recommendation on the validation of non-formal and informal learning. (Online). 2012. 
 (Citirano 7. 9. 2012). Dostopno na naslovu:
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/936&format=HTML&aged=
 0&language=SL&guiLanguage=fr

Dunn L., Morgan CH., O‘Reilly M., Parry S. The Student Assessment Handbook. New Directions in 
 Traditional and Online Assessment. London and NewYork, Routledge-Falmer, Taylor and Fran-
 cis Group. 2004.

European guidelines for validating non-formal and informal learning. (Online). CEDEFOP, 2009. 
 (Citirano 20. 12. 2011). Dostopno na naslovu:
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf

Klenowski, V. Developing Portfolios for Learning and Assessment: Processes and Principles. Psy-
 chology Press. 2002.

Kunčič, B. et al. Pregled normativne ureditve vrednotenja in priznavanja – mednarodne primer-
 jave, ugotovitve in predlogi. Interno gradivo projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in 
 priznavanje neformalnega učenja. Ljubljana: ACS, Andragoški center Slovenije, 2011.

Kunčič, B. Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj – ustvarjanje novih priložnosti 
 za učenje. V zborniku strokovnih prispevkov: Na poti k učeči se družbi – z uspešno prenovo 
 poklicnega in strokovnega šolstva. Nova Gorica: Konzorcij šolskih centrov in Munus 2, 2012.

Kunčič, B. et. al. Spremljava certifikatnega sistema. Ljubljana: CPI, Center RS za poklicno izobraže-
 vanje, 2008.



25Zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata

KONFEDERACIJA
SINDIKATOV JAVNEGA
SEKTORJA SLOVENIJE

Stasiūnaitienė, E. Assessment of non-formal and informal learning achievements: individual per-
 spective. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of 
 Ghent, 19-21 September 2007.

Žnidarič, H. et al. Poročilo o spremljanju izvajanja postopkov priznavanja neformalnega znanja. 
 Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2010. 

Žnidarič, H., Vuković. A., et. al. Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljene-
 ga znanja, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2008.

Žnidarič, H. et al. Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
 znanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2012.

Viri
Spletna stran
 http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx



26 Priložnost za nov začetek – vloga sindikatov v aktivni politiki zaposlovanja

  ERASMUS+
	 	 mag.	Andreja	Lenc	in	Neža	Pajnič,	Center	RS	za	mobilnost	in	evropske
	 	 programe	izobraževanja	in	usposabljanja 

ERASMUS+ je program Evropske unije na področju izobraževanja, poklicnega usposablja-
nja, mladine in športa ter v svojih širokih okvirih združuje različne dosedanje programe 
EU, dodano pa je tudi novo področje športa. Izvajanje programa sledi naslednjim splo-
šnim ciljem:

• ciljem strategije Evropa 2020, še posebej na področju izobraževanja,

• ciljem strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposablja-
 nju (ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti,

• trajnostnemu razvoju partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja,

• splošnim ciljem prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine
  (2010–2018),

• ciljem razvoja evropske razsežnosti v športu, zlasti množičnem, v skladu z delov-

 nim načrtom Unije na področju športa,

• spodbujanju evropskih vrednot v skladu z 2. členom Pogodbe o Evropski uniji.

Splošne cilje programa dopolnjujejo specifični cilji programa za vsako njegovo poglavje.

Po svoji vsebinski zasnovi in priložnostih, ki jih ponuja, je program razdeljen na tri velika 
področja:

• Področje izobraževanja	 in	poklicnega	usposabljanja ponuja priložnosti za šolski 
 sektor (douniverzitetno izobraževanje), sektor poklicnega izobraževanja in uspo-
 sabljanja, sektor terciarnega izobraževanja ter sektor izobraževanja odraslih, Jean 
 Monnet pa omogoča podporo študiju evropskih in tegracij preko podpore visoko-
 šolskim institucijam. 

• Področje mladine ponuja priložnosti za mladinski sektor. 

• Področje športa se osredotoča na sektor športa in večje mednarodne projekte 
 sodelovanja ali dogodke.

Možnosti podpore iz programa, še posebej na področju izobraževanja	 in	 poklicnega	
usposabljanja ter mladine, so razdeljene v tri skupine ključnih ukrepov.

Ključni ukrep 1 je predvsem posvečen učni mobilnosti posameznikov, v katerih je osred-
nji namen sodelovanja učna korist za sodelujočega posameznika ali posameznico. Ključ-
ni ukrep 2 je namenjen strateškemu sodelovanju partnerjev iz različnih držav z name-
nom uresničitve otipljivega in trajnostnega rezultata za razvoj različnih področij izobra-
ževanja, usposabljanja in mladine, več povezav med svetom učenja in svetom dela ali 
prenos dobrih praks na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V okvir tega 
ključnega ukrepa na področju mladine sodijo tudi transnacionalne mladinske pobude. 

4
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Ključni ukrep 3 je namenjen podpori reformam politik, pri čemer program v tem ukrepu 
podpira tudi sodelovanje mladih pri oblikovanju politik, še posebej mladinskih politik, ter 
njihovo vključevanje v evropsko sodelovanje na področju mladine.

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo v imenu Evropske komisije usklajuje Evropsko 
šolsko omrežje. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med so-
delujočimi evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju, in to brez večjih 
obvez, ki jih po navadi prinaša dolgoročno sodelovanje v okviru drugih projektov (npr. 
projekti Comenius).

Osrednje orodje je portal eTwinning (www.etwinning.net), kjer najdete brezplačna 
orodja za spletno sodelovanje. Evropski portal eTwinning je napredna večjezična spletna 
stran, ki nudi učiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partner-
jev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem ter učencem v pomoč 
pri oblikovanju svojih projektov. 

Pretekle izkušnje in pogled v prihodnost

Program Erasmus+ temelji na dosežkih več kot 25-letnega izvajanja evropskih progra-
mov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter zajema evropsko in med-
narodno razsežnost sodelovanja. Erasmus+ je nastal z združitvijo evropskih programov, 
ki jih je izvajala Komisija v obdobju 2007–2013, in sicer so to:

• program Vseživljenjsko učenje,

• program Mladi v akciji,

• program Erasmus Mundus,

• Tempus,

• Alfa,

• Edulink,
• programi sodelovanja z industrializiranimi državami na področju visokošolskega
 izobraževanja.

Ti programi so podpirali ukrepe na področju visokošolskega izobraževanja (vključno z 
mednarodno razsežnostjo), poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobra-
ževanja, izobraževanja odraslih in mladine (vključno z mednarodno razsežnostjo).

Erasmus+ želi preseči te programe s spodbujanjem sinergij in medsebojnega bogatenja 
na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, z brisanjem umetnih meja 
med različnimi ukrepi in oblikami projektov, s podpiranjem novih idej, privabljanjem no-
vih akterjev iz sveta dela in civilne družbe ter pospeševanjem novih oblik sodelovanj. Cilj 
programa Erasmus+ je postati učinkovitejši instrument za izpolnjevanje dejanskih potreb 
v zvezi z razvojem človeškega in družbenega kapitala v Evropi ter drugje po svetu.
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ERASMUS+: področje izobraževanja in usposabljanja

Področje izobraževanja	in	usposabljanja poleg splošnih ciljev programa ERASMUS+ za-
sleduje tudi naslednje posebne cilje:

• izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti 
 za trg dela in njihovega prispevka h kohezivni družbi, zlasti z več priložnostmi za 
 učno mobilnost in z okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in 
 usposabljanja ter svetom dela;

• spodbujati krepitev kakovosti, inovativno odličnost in internacionalizacijo na
ravni izobraževalnih institucij ter institucij za usposabljanje, zlasti z boljšim nad
nacionalnim sodelovanjem med ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter
drugimi deležniki;

• spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, katerega na-
 men je dopolnjevati reforme politik na nacionalni ravni ter podpirati posodobi-
 tev sistemov izobraževanja in usposabljanja, zlasti z okrepljenim sodelovanjem 
 glede politik, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z raz-
 širjanjem dobrih praks, in osveščati o tem evropski prostor;

• izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja, zlasti s sodelo-
 vanjem med institucijami programa in partnerskih držav na področju PIU ter viso-
 košolskega izobraževanja, s povečanjem privlačnosti evropskih visokošolskih in
 stitucij in podpiranjem zunanjega delovanja EU, vključno z njenimi razvojnimi cilji, 
 in sicer s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med visokošolskimi instituci-
 jami programa ter partnerskih držav in s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v 
 partnerskih državah;

• izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost
 in medkulturno zavest EU.

Prednostne naloge

V tem okviru in v skladu z letnim delovnim programom, ki ga sprejme Komisija, se bo 
sledilo naslednjim prednostnim nalogam politik: 

• razvijanje osnovnih in interdisciplinarnih spretnosti, na primer podjetništva, digi-
 talnih spretnosti in večjezičnosti na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja 
 z uporabo inovativnih ter v študente usmerjenih pedagoških pristopov in z razvo-
 jem ustreznih metod ocenjevanja ter izdaje potrdil glede na učne rezultate;

• izboljšanje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v pouče-
 vanju ter učenju s podpiranjem učenja in dostopa do prostodostopnih učnih virov 
 (PDUV) na področju izobraževanja in usposabljanja, podpiranje praks poučevanja 
 in ocenjevanja, ki temeljijo na IKT, ter s spodbujanjem preglednosti pravic in ob-
 veznosti uporabnikov ter ustvarjalcev digitaliziranih vsebin;



29Zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata

KONFEDERACIJA
SINDIKATOV JAVNEGA
SEKTORJA SLOVENIJE

• spodbujanje močnejše skladnosti med različnimi orodji EU in nacionalnimi orodji 
 za preglednost ter priznavanje, da se zagotovi neovirano čezmejno priznavanje 
 spretnosti in kvalifikacij;

• podpiranje prilagajanja dodeljevanja sredstev in naložb v izobraževanje ter uspo-
 sabljanje za nove potrebe in razvoja boljših pristopov do dodeljevanja sredstev 
 za razvoj spretnosti, zlasti s partnerstvi ter z delitvijo stroškov; spodbujanje raz-
 prav o učinkovitih in trajnostnih naložbah v izobraževanje ter usposabljanje na 
 evropski in nacionalni ravni z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov.

Učinki programa Vseživljenjsko učenje na osnovno- in 
srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet 

Čeprav je bilo ves čas, odkar Slovenija sodeluje v programu Vseživljenjsko učenje (VŽU), 
zaznati številne pozitivne učinke takšnega sodelovanja tako pri učencih in učiteljih kot 
tudi na ravni šole ter lokalnega okolja, pa smo o teh učinkih želeli pridobiti trdne znan-
stvene dokaze in poleg tega ugotoviti, ali so v skladu z nacionalnimi prioritetami v zvezi z 
razvojem šolstva v Sloveniji. V ta namen smo v šolskem letu 2012/13 zasnovali in izvedli 
študijo, v kateri smo ugotavljali vplive sodelovanja v dejavnostih programa VŽU na šole, 
učitelje in učence, pa tudi, kakšni sta njihova intenziteta in trajnost ter kateri dejavniki 
znotraj šole pomembno prispevajo k intenziteti in trajnosti ugotovljenih vplivov. 

Prenova šolstva, ki poteka v Sloveniji od leta 1996, terja spremembe tako v delovanju 
šole kakor v vzorcih poučevanja in učenja, ki so utrjeni na izkušnjah ter prepričanjih, za-
radi česar se cilji prenove le počasi uveljavljajo v praksi. S prenovo naj bi šole postale bolj 
avtonomne, razvile naj bi se v učeče se skupnosti, zmožne odzivanja na spreminjajoči se 
svet, vloga učiteljev pa naj bi bila predvsem v nudenju podpore učencem pri razvijanju 
njihovih kompetenc ter naravnanosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno življenje in delo 
v sodobni družbi. Za razvoj teh zmožnosti se mora učiteljski zbor sistematično in kritično 
ukvarjati s kakovostjo svojega dela ter v duhu sodelovanja in vzajemne podpore presega-
ti tradicionalne vzorce mišljenja, ki jim branijo spreminjati ustaljeno prakso poučevanja. 
Za uveljavljanje sodobnih pristopov k poučevanju so potrebni odprtost za novosti in pre-
miki v pojmovanju učiteljev, da bodo začeli svojo vlogo dojemati v smislu spodbujevalcev 
aktivnega učenja, namesto da se vidijo kot prenašalci gotovega znanja, s čimer učence 
pasivizirajo. Cilji programa VŽU so oblikovani tako, da bi lahko sodelovanje v dejavnostih 
programa pripomoglo k razvoju na tistih področjih, za katera so dosedanje spremljave in 
evalvacije pokazale, da so problematična ter jih ne znamo uspešno uvajati v izobraževal-
ni prostor. Med področji, ki predstavljajo oviro uveljavljanju prenove v praksi, izstopata 
predvsem prevelik poudarek na pokrivanju vsebin s prevladujočim transmisijskim pou-
kom in premajhen poudarek na razvoju motivacije za učenje, pa tudi na razvijanju ključnih 
vidikov učenčevega razvoja, kot so spoznavna, moralna in družbena kritičnost, ustvarjal-
nost, inovativnost, podjetnost, funkcionalna pismenost ter razvijanje zmožnosti upora-
be znanja v avtentičnih problemskih situacijah in s tem osmišljanje usvojenega znanja. 
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Spremenljivke za vsako raven, ki smo jo evalvirali, ter indikatorje, ki so nam služili kot 
osnova za pripravo vprašalnikov, smo opredelili s soočanjem nacionalnih strateških ciljev 
in težav pri njihovem uveljavljanju v šolah s ključnimi cilji programa VŽU. Z vprašalniki, 
ki smo jih poslali ravnateljem in učiteljem koordinatorjem vseh osnovnih in srednjih šol, 
ki so sodelovale v programu VŽU od vključno razpisnega leta 2008 (207 osnovnih in 95 
srednjih šol), smo zbrali podatke o učinkih sodelovanja v programu VŽU na spremenljivke 
na ravni šole (npr. na poučevanje, šolsko klimo, usposabljanje učiteljev, odprtost in pre-
poznavnost šole ter na povezanost kolektiva), na ravni učiteljev (predvsem na učiteljevo 
kompetentnost, širino in odprtost za novosti, razvoj različnih veščin, od sodelovalnih, 
organizacijskih, IKT, vodstvenih pa do povečevanja njegove strokovne avtonomije) ter pri 
učencih (predvsem na njihovo motiviranost za učenje, osmišljenje njihovega znanja in 
kompetenčno uporabo znanja v avtentičnih situacijah). Kvantitativni del raziskave smo 
dopolnili z intervjuji na sedmih šolah, s katerimi smo poglobili razumevanje nekaterih 
podatkov, pridobljenih z vprašalnikom, ter tako pridobili bolj celostno sliko določenih 
vidikov ugotovljenih vplivov, predvsem pa spoznali, kateri dejavniki imajo pozitiven vpliv 
na njihovo intenziteto in trajnost. 

Ugotovitve evalvacijske študije, v kateri smo uporabili kombinirani kvantitativni in kvali-
tativni pristop, so potrdile pozitivne vplive na večino spremenljivk na ravni šole, učiteljev 
in učencev. Ravnatelji so menili, da ima sodelovanje v projektih programa VŽU najinten-
zivnejši vpliv na delovanje šole, vpliv na delo učiteljev je na drugem mestu. Učitelji ko-
ordinatorji pa so ocenili, da ima sodelovanje v projektih najintenzivnejši vpliv na njihove 
učence, sledi vpliv na šolo, vpliv na učitelje pa so uvrstili na zadnje mesto. Med vplivi na 
šolo najbolj izstopajo dolgoročno pozitivni vplivi na ravnateljevo podporo učiteljem, na 
sodelovanje med učitelji in ravnateljem, na stike učiteljev s tujimi učitelji, na izmenja-
ve učencev in njihove stike s tujimi učenci, znatni so tudi dolgoročni pozitivni vplivi na 
odprtost šole do lokalnega okolja, občutek pripadnosti zaposlenih skupnim ciljem in na 
kolegialnost med zaposlenimi. Glede vplivov sodelovanja v projektih na učitelje so se kot 
dolgoročno najintenzivnejši izkazali vplivi na spoštovanje različnih kultur, ozaveščenost 
učiteljev o evropskih in moralnih vrednotah ter o skupni evropski dediščini, pa tudi na 
potrebo po vključevanju lastne kulturne dediščine v pouk. Znaten odstotek vprašanih je 
tudi ocenil, da ima sodelovanje v projektih VŽU močan, dolgoročno pozitiven vpliv na 
poznavanje in razumevanje sistemov izobraževanja v državah partnericah pri učiteljih, na 
bogatitev vsebin pri predmetu, razvoj organizacijskih veščin, pa tudi na razvoj socialnih 
kompetenc pri učiteljih ter na bolj medsebojno usklajeno delovanje učiteljev in njihov 
odnos do učencev. Glede vplivov na učence pa je najvišji odstotek vprašancev ocenil, da 
ima sodelovanje v projektih dolgoročno pozitiven vpliv na samozavest pri učencih, na nji-
hovo motiviranost oz. željo ter zanimanje za učenje in sodelovanje z vrstniki ter njihovo 
spoštovanje različnosti in ozaveščenost o različnih kulturah. Podatki, pridobljeni z inter-
vjuji, so pokazali, da na intenziteto in trajnost številnih pozitivnih učinkov, za katere smo 
ugotovili, da jih prinaša sodelovanje v dejavnostih programa VŽU, vplivajo dejavniki na 
ravni posamezne šole, njenega vodenja in izvajanja izobraževalnega programa. Med de-
javniki, ki imajo pozitiven učinek na trajnost in intenziteto ugotovljenih vplivov, izstopajo 
predvsem vloga ravnatelja oz. kako ravnatelj umesti delo v projektih v življenje ter delo 
šole, sodeluje pri delu in gradi klimo sodelovanja ter spodbuja medsebojno profesional-
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no podporo in predanost skupnim ciljem. V šolah, v katerih ravnatelji mednarodnega 
sodelovanja niso eksplicitno postavili med cilje in ga niso povezali z vizijo šole, so posa-
mezni učitelji izražali dvome v dodano vrednost, ki naj bi jo to sodelovanje predstavljalo 
za šolo, učitelje in učence, delo svojih kolegov v projektih pa razvrednotili z izjavami, češ 
da trošijo denar in izostajajo od pouka, od česar ni nobene koristi. Ti podatki so nas zno-
va opozorili, da so stališča učiteljev zelo trdovratna in jih ni mogoče spremeniti čez noč. 
V učiteljih porajajo dvome v ustreznost novosti, ki jih spodbuja prenova in jih podpira 
tudi sodelovanje v mednarodnih projektih, zaradi česar iščejo izgovore za ohranjanje 
statusa quo. Ravno sodelovanje v dejavnostih programa VŽU pa ima, kakor je pokazala 
naša raziskava, ključno vlogo pri »rahljanju« terena, kar lahko vodstvo šole izkoristi tako, 
da spodbuja dialog in soočanje prepričanj, pa tudi tako, da omogoča vsem učiteljem 
širjenje obzorja. Kot izjemno pomembna se je izkazala tudi vloga učiteljev koordinator-
jev mednarodnega sodelovanja na šolah, predvsem njihova zmožnost, da k sodelovanju 
pritegnejo sodelavce ter zagotovijo, da s projekti »diha« celotna šola, namesto da se bi 
z njimi ukvarjala le peščica ljudi. Podatki iz intervjujev so tudi potrdili, da se intenziteta 
in trajnost vplivov povečata z zagotavljanjem kontinuitete sodelovanja v mednarodnih 
projektih, ki je sicer logistika prijavljanja v dejavnosti programa VŽU ne omogoča, jo je pa 
mogoče obdržati v primeru, da tako ravnatelj kot kolektiv na proaktiven in podjeten na-
čin iščeta različne možnosti za zagotavljanje neprekinjenega mednarodnega sodelovanja. 
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II. Drugi del
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  Priložnost za nov začetek3 
	 	 dr.	Janez	Mekinc,	Optimum-plus,	Inštitut	za	optimiziranje	procesov,
	 	 Barbara	Vrhovnik,	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije

Opredelitev podjetništva

Udeleženci delavnice so spoznali, katere so ključne aktivnosti, ki jih je treba poznati in 
obravnavati pred vstopom v podjetništvo. Poudarek je bil dan predstavitvi izdelave po-
slovnega načrta, predstavitvi podpornega podjetniškega okolja, predstavitvi pomembne 
podjetniške zakonodaje in treningu veščin komuniciranja.

Spoznali smo, kako kompleksen pojem je podjetništvo in da je enotno opredelitev zelo 
težko podati. Poenostavljeno lahko rečemo, da je podjetništvo proces, v katerem pod-
jetniki prevzemajo pripadajoča tveganja (finančna, psihična, družbena) ter namenjajo 
svoj čas in prizadevanja za ustvarjanje nečesa novega, za kar prejmejo nagrade (denar, 
osebno zadovoljstvo, neodvisnost).

Podjetniški proces

Da lahko ugotovimo, kako se odvija podjetniški proces, moramo najprej spoznati defini-
cijo podjetništva ter z njeno pomočjo opredeliti in opisati tudi sam podjetniški proces.

Slika 1: Temeljni elementi podjetništva

3 Povzetek gradiva za udeležence delavnic za samozaposlitev.

5
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Podjetništvo je dinamičen proces, v katerem podjetnik išče in prepoznava nove podjetni-
ške	priložnosti ter na enem mestu zbira in organizira vsa potrebna sredstva ter aktivnosti 
za doseganje zastavljenega cilja oziroma ustvarjanja	dodane	vrednosti, pri čemer prevze-
ma tveganje za morebitni neuspeh podjema in je za to nagrajen z dobičkom.

Podjetniški proces imenujemo tudi proces ustvarjanja nove vrednosti in je rezultat inter-
akcije treh temeljnih elementov podjetništva, kot je razvidno z zgornje slike (Timmons 
1999):

• podjetnika, ki je sposoben oblikovanja podjetniškega tima, ki dopolnjuje podjet-
 nikova znanja in sposobnosti;

• priložnosti, ki jo podjetnik zazna tam, kjer drugi ne vidijo nič posebnega, in

• potrebnih sredstev, ki so največkrat v posesti drugih.

Mnoge raziskave so pokazale, da je poleg podjetnika oziroma podjetniškega tima pod-
jetniška oziroma poslovna priložnost ključni element podjetniškega procesa. Glas (2000, 
18) jo opredeljuje kot glavno motivacijsko silo, ki vodi do podjetniškega delovanja, in 
opozarja, da je ne gre enačiti s poslovno idejo. Isti avtor poslovno idejo opredeljuje kot 
vsako idejo o novem izdelku ali storitvi, ki še ni poslovno preizkušena, poslovno prilo-
žnost pa kot poslovno preizkušeno idejo, ki jo je mogoče realizirati.

Vsekakor mora podjetnik najprej prepoznati poslovno priložnost. Sposobnost oblikova-
nja, ustvarjanja in prepoznavanja poslovne priložnosti tam, kjer je drugi ne opazijo, je 
ena bistvenih značilnosti podjetnika.

Slika 2: Poslovna priložnost
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Poslovno načrtovanje

Za svetlo prihodnost nastajajočega podjetja je zelo pomembno obdobje načrtovanja 
podjetja oziroma priprave poslovnega načrta. 

Kljub odlični poslovni priložnosti in skrbno pripravljenemu poslovnemu načrtu še nima-
mo nobenega zagotovila, da bo poslovni podjem resnično uspešno realiziran. Realizacija 
poslovne priložnosti je namreč ključnega pomena za uspeh podjetja. Za uspešno realiza-
cijo pa morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji, ki so povezani z investitorji, bankirji, kupci, 
ključnim zaposlenim osebjem in ne nazadnje tudi z dobro razvito podporno infrastrukturo.

Vsak resni podjetnik pred realizacijo poslovnega podjema skrbno pripravi poslovni načrt 
prihodnjega podjetja. To je pisni dokument, s katerim podjetnik celovito preveri vse zu-
nanje in notranje elemente svojega prihodnjega podjema, opredeli vizijo, poslanstvo in 
cilje ter podrobno opiše strategijo za njihovo uresničevanje.

Z načrtovanjem opredeljujemo prihodnje podjetje, njegov obstoj, razvoj in poslovanje. 
Usmerjeno je v iskanje, vrednotenje in izbiro optimalnih ciljnih rešitev podjetja, za pod-
jetje ter v zvezi s podjetjem. 

Kot ugotavlja Antončič (2002, 189), proces načrtovanja podjetnika prisili, da svojo po-
slovno priložnost oceni objektivno, preigra različne scenarije, je pozoren na ovire, kar mu 
daje možnost, da premisli o poteh, po katerih bi se takšnim oviram izognil.

V zvezi s poslovnim načrtovanjem podaja Kotler (1998, 61) zanimivo misel: »Poznamo	
pet	vrst	podjetij:

•	 taka,	ki	sploh	ne	vedo,	da	se	je	kaj	zgodilo;

•	 taka,	ki	se	čudijo,	kaj	se	je	zgodilo;

•	 taka,	ki	opazujejo,	kako	se	stvari	dogajajo;

•	 taka,	ki	si	domišljajo,	da	se	stvari	dogajajo	po	njihovi	zaslugi,	in

•	 taka,	ki	poskrbijo,	da	se	jim	stvari	dogajajo.«

Poslovni načrt nam pokaže, ali poslovna priložnost obeta dovolj ali ne. Če je pokazal, da 
poslovna zamisel obeta donosno poslovanje, ki upravičuje vložena sredstva in čas, po-
meni tisto prelomnico v podjetniškem procesu, ko od razmišljanja o poslovni priložnosti 
preidemo k uresničevanju posla. Odvisno od značilnosti prihodnjega posla je lahko po-
slovni načrt bolj ali manj obsežen ter tudi bolj ali manj natančen in izčrpen. Glas (2005, 
48) priporoča osnovno delitev poslovnega načrta na: analizo posla in finančne projekcije.
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Slika 3: Osnovna delitev poslovnega načrta

Trženje in veščine komuniciranja

Danes je treba trženje razumeti ne v starem pomenu prodati, ampak v novem pomenu 
zadovoljiti potrebe kupca. Če tržnik dobro opravi delo pri razumevanju potreb kupcev, 
razvije izdelek oz. storitev, ki zagotavlja nadpovprečno vrednost, mu določi ceno, ga raz-
peča ter tržno komunicira, in to vse na uspešen način, se bodo takšni izdelki zelo dobro 
prodajali. Torej vidimo, da sta prodaja in oglaševanje le del širšega »trženjskega spleta« 
– niza trženjskih orodij, ki delujejo družno pri vplivanju na trg.

Trženje opredeljujemo (Kotler, 1996, str. 6) kot	družbeni	in	upravljavski	proces,	s	pomo-
čjo	katerega	podjetja	in	posamezniki	dobijo,	kar	potrebujejo	in	želijo,	tako	da	ustvarijo,	
ponudijo	in	medsebojno	zamenjujejo	izdelke,	ki	imajo	vrednost. Za celovito razumevanje 
trženja moramo proučiti naslednje pomembne pojme: potrebe,	želje,	povpraševanje,	iz-
delki	in	storitve,	vrednost,	zadovoljstvo,	kakovost,	menjava,	transakcije,	odnosi	in	trgi.

Zadovoljstvo kupca je	odvisno	od	zaznane	uspešnosti	izdelka	pri	dobavi	vrednosti	v	pri-
merjavi	s	pričakovanji	kupca. Izjemna podjetja naredijo vse, da je kupec zadovoljen. Za-
dovoljni kupci ponavljajo nakupe in povedo še drugim o svojih dobrih izkušnjah z izdel-
kom. Ključno je ujemanje pričakovanj kupcev in uspešnosti podjetja. Domiselna podjetja 
si prizadevajo navdušiti kupce tako, da obljubijo samo tisto, kar lahko dobavijo, nakar 
dobavijo več, kot so obljubila.
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Pri svojem delu smo uspešni, če je rezultat dela čim bližje cilju, ki smo si ga zastavili. Na 
učinkovitost in uspešnost dela vpliva več dejavnikov:

• fiziološki dejavniki, ki se nanašajo na telesno počutje in zdravstveno stanje delav-
 ca, npr. bolezen, utrujenost, vpliv drog ipd.;

• psihološki dejavniki, npr. motivacija za delo, sposobnosti, znanje, spretnosti, 
 čustva ipd.;

• fizikalni dejavniki, tj. tisti, ki izhajajo iz fizičnega okolja, v katerem poteka delo, 
 npr. osvetljenost prostora, hrup, temperatura ter sevanja;

• socialni dejavniki, ki izhajajo iz človekovega družbenega okolja, npr. medosebni 
 odnosi in komunikacija, delovna klima ter vzdušje na delovnem mestu.

Trženje, katerega cilj je ustvarjati prihodke, namen pa zadovoljiti kupca in ga zadržati, je 
lahko učinkovito, če poleg elementov trženja obvladujemo veščine komuniciranja. Učin-
kovita komunikacija med dvema osebama je tista, pri kateri si prejemnik razlaga spo-
ročilo pošiljatelja enako, kot je ta želel, da bi si (Johnson in Johnson, 1997). Učinkovito 
komunikacijo lahko motijo različne ovire, npr. ropot, utrujenost, nepremišljena uporaba 
besed, stališča, predsodki, vrednote ipd.

Zato moramo poznati dejavnike komunikacijskega procesa, ki vplivajo na uspešnost ko-
municiranja s sogovornikom, in sicer so to: 

• načini konstruktivnega podajanja in sprejemanja kritike, 

• pomen in način ponotranjenja samoodgovornosti, 

• vpliv vedenja, obnašanja in ravnanja na čustva sogovornika ter optimiziranje po-
 zitivne manipulacije z vplivom na čustva sogovornika, 

• preproste in učinkovite tehnike vzpostavljanja dobrega stika s sogovorniki. 

Pri sporazumevanju je pomembna priprava na sporazumevanje (komunikacijo). Lažje se 
pripravimo, če vemo, s kom in o čem se bomo sporazumevali in kaj se od nas v določeni 
situaciji pričakuje.

Sporazumevanje se začne s prvim vtisom, ki je pomemben za naše nadaljnje sporazume-
vanje z določeno stranko. Prvi vtis lahko ustvarimo z verbalno in neverbalno komunika-
cijo, v neposredni osebni komunikaciji, po telefonu ali v pisni obliki. S treningom lahko 
medsebojno komunikacijo izboljšamo na vseh področjih svojega življenja. Pravila so zelo 
enostavna, toda njihovo izvajanje je precej težje in zahteva disciplino ter vajo.
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Pravni vidiki podjetništva

Za uresničitev svoje poslovne zamisli oziroma podjema se podjetnik nikakor ne more 
izogniti dejstvu, da za to potrebuje tudi pravno-formalni okvir, znotraj katerega bo lahko 
to izvedel. S pravnega vidika namreč podjetje oziroma gospodarski subjekt nastane (šele) 
s trenutkom njegovega vpisa v sodni register. Od tega trenutka dalje lahko nastopa v 
pravnem prometu in uresničuje v poslovnem načrtu opredeljeno poslovno zamisel. Pred 
tem (v procesu nastajanja poslovnega načrta) mora podjetnik seveda ugotoviti, kateri je 
najprimernejši pravni okvir za njegov poslovni podjem, saj bo prav ta bistveno vplival na 
upravljanje in delovanje podjetja.

Za obravnavo podjetniškega področja delovanja je pomembno predvsem gospodarsko 
pravo, ki primarno ureja in predpisuje ustanavljanje, organiziranje ter delovanje gospo-
darskih subjektov (pravnih oseb) in drugih oblik, v okviru katerih je možno opravljanje 
gospodarske dejavnosti. Pravne okvire, povezane s podjetji, v osnovi predpisuje Zakon	
o	gospodarskih	družbah (ZGD), ki izvira iz leta 1993, vendar je bil do sedaj večkrat do-
polnjen in korigiran. Seveda je treba upoštevati, da ZGD opredeljuje določena osnovna 
zakonska določila in da so podjetja pri svojem poslovanju dolžna upoštevati še veliko 
drugih zakonskih, podzakonskih ter ostalih aktov, vezanih na poslovanje, zaposlovanje, 
finančno področje, prenehanje poslovanja in druga področja.

Statusne značilnosti gospodarskih subjektov

Zakonodaja predpisuje različne možnosti pravno-formalne oblike, ki omogočajo delova-
nje na pridobitni (profitni) ali nepridobitni (neprofitni) ravni. Kadar govorimo o »tipi-
čnem«, klasično opredeljenem podjetništvu, mislimo seveda na temeljno vodilo, to je 
predvsem ustvarjanje in maksimizacija dobička. 

Seveda je treba poudariti, da podjetništvo ni vedno usmerjeno zgolj in samo v dosega-
nje dobičkov ter donosov. Obstajajo tudi določene oblike delovanja (na primer zavodi, 
društva, zadruge, gospodarska interesna združenja in druge oblike), ki niso namenjene 
profitni dejavnosti, ampak zagotavljanju drugih, prav nič manj pomembnih rezultatov, ki 
temeljijo na tako imenovanem neprofitnem podjetništvu. Ob vsem naštetem poznamo 
tudi določene druge statusne oblike, kot so na primer status samostojnega delavca v 
kulturi, športu, osebno dopolnilno delo, socialno podjetje idr. Ker pa se v podjetništvu 
vendarle primarno ukvarjamo z gospodarsko dejavnostjo, ki stremi k zagotavljanju »kla-
sičnih« rezultatov (dobiček, donos, rast podjetja, možnost žetve in podobno), smo se na 
delavnici osredotočili predvsem na oblike delovanja, ki nam omogočajo dosego teh ci-
ljev. Še posebej smo primerjalno izpostavili pravno-organizacijski obliki, ki se najpogoste-
je pojavljata v slovenskem prostoru, to je družba z omejeno odgovornostjo in samostojni 
podjetnik posameznik.
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  Učinkovita komunikacija in 
  navezovanje  stika s sogovornikom4

  dr.	Janez	Mekinc,	Optimum	plus,	Inštitut	za	optimiziranje	procesov 

Delovni zvezek za udeležence delavnice

1. Cilji usposabljanja

• Spoznati dejavnike komunikacijskega procesa, ki vplivajo na uspešnost komunici-
 ranja s sogovornikom pri razgovorih za novo službo.

• Spoznati načine konstruktivnega podajanja in sprejemanja kritike. 

• Spoznati pomen in načine ponotranjenja samoodgovornosti.

• Spoznati vpliv vedenja, obnašanja in ravnanja na čustva sogovornika ter optimizi-
 ranje pozitivne manipulacije z vplivom na čustva sogovornika. 

• Spoznati in naučiti se preprostih ter učinkovitih tehnik vzpostavljanja dobrega 
 stika s sogovorniki.

2. Učinkoviti načini komuniciranja

Komunikacija:

• Ne učimo se je.

• Naš obstoj je odvisen od nje.

• Težja je, kot si mislimo.

• Ne moremo je spremeniti, dokler ne spremenimo sebe.

• Predstavlja povezavo med ljudmi.

• Mojstri komunikacije že tisočletja obvladujejo planet.

• Umetnost komuniciranja je ključ do uspeha v politiki, poslovnem svetu, izobraže-
  vanju, družini in dvorjenju.

• Učenje »novega načina komuniciranja« je pomembno.

• Morda je ključ našega obstanka.

4 Delovni zvezek za udeležence delavnice Samozaposlitev	–	priložnost	in	izzivi.

6
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Kot majhni otroci smo se lahko učili od ljudi, ki so nam bili najbližji. Starši, bratje in sestre, 
prijatelji ter učitelji so nam kazali pot. bili so naš vzor. Učili smo se z gledanjem, posluša-
njem, vsrkavali smo, kar so rekli, predvsem pa je bil pomemben njihov zgled.

Se je kdorkoli učil medsebojne komunikacije? Učili smo se brati, pisati, računati, spozna-
vati biologijo, kemijo, zgodovino, umetnost itd. Čudovite stvari.

Pa vendar, je še kaj pomembnejšega od komunikacije?

Nihče se v osnovni šoli in srednji šoli/gimnaziji ni učil o komunikaciji. Morda smo začeli 
o njej razmišljati pri osemnajstih, devetnajstih letih, ko so bile osnove naše osebnosti že 
trdno zasidrane.

Komunikacije smo se naučili na ulici, s poslušanjem, opazovanjem in vsrkavanjem napak 
svojih staršev, bratov in sester ter ostalih sorodnikov. Če so nas starši pretepali in na tak 
način komunicirali z nami, bomo podzavestno enako ravnali s svojimi otroki tudi mi. Če 
je eden od staršev posedal ure in ure pred televizorjem, medtem ko mu je drugi želel 
razodeti svoja najgloblja čustva, bomo enako ravnali s svojim partnerjem. Če se je naša 
mati zaprla vase in pogoltnila vso bolečino, ki jo je čutila, bomo v podobnih okoliščinah 
ravnali enako, ker nas tako vodi naučeni komunikacijski model.

S treningom lahko medsebojno komunikacijo izboljšamo na vseh področjih svojega ži-
vljenja. Pravila so zelo enostavna, toda njihovo izvajanje je precej težje in zahteva disci-
plino ter vajo.

Tabela 1: Pravila medsebojne komunikacije

Star način komunikacije Nov način komunikacije

Pozorno spremljajte vsako sogovornikovo 
besedo in nanjo vedno odgovorite.

Pozorno spremljajte obrazno mimiko in govo-
rico telesa, višino in barvo glasu in šele nato 
besede ter vedno odgovarjajte na videno, 
slišano in občuteno.

Vztrajajte pri svoji razlagi pomena besed, ker 
očitno veste, kaj ste z njimi mislili.

Sprejmite dejstvo, da se pomen vaših besed 
izraža v odgovoru sogovornika in ne v tem, kar 
ste vi mislili, ko ste jih izrekli.

Domnevajte, da vaše besede pomenijo tudi 
drugim isto kot vam.

Zavedajte se, da vaše besede vzbudijo v dru-
gih drugačne predstave, čustvene povezave in 
pomene od vaših.

Navodila in pojasnila dajte vedno, kot je le 
mogoče jasno in natančno, ob tem pa bodite 
odprti za vprašanja.

Navodila in pojasnila dajte vedno, kot je 
mogoče jasno in natančno, in ne pustite, da 
se sogovornik umakne, dokler sami ne vidite, 
slišite ali občutite, da se v celoti razumeta.

Medtem ko drugi govori, se zberite, uredite
svoje misli in se pripravite za takojšnji odgo-
vor, kot da trenutek pripada samo vam.

Medtem ko drugi govori, bodite z njim 100%. 
Poslušajte, glejte in občutite ga. Ne pustite, da 
vam misli uidejo drugam.
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Star način komunikacije Nov način komunikacije

Z razpravljanjem poskušajte natančno razložiti 
nekomu napake, ki jih je storil s tem, da vedno 
začnete z: »Naredil si …«

Razrešite primer z neizpodbitnimi in neobto-
žujočimi izjavami, kot so: »Zdi se mi ...«, 
»Opazil sem ...«, »Čutim, da …«. 

Zanikajte, prikrijte dejstva, storite vse, da se
ne soočite z resnico in zadržite pozitivno 
mnenje o sebi.

Takoj, ko je mogoče in okoliščine dovoljujejo, 
ponudite opravičilo in primerno nadomestilo 
za svoje napake, da preprečite prepir, ki bi 
lahko uničil pozitivno mnenje o vas.

Zanikajte, prikrijte dejstva, naredite vse, da 
se ne soočite z resnico, dokler vam drugi ne 
dokažejo nasprotnega.

Odstranite vsa možna nasprotja in neskladja v 
pogovoru tako, da priznate svoje napake.

Prestrezite energijo, ki prihaja v konfliktni 
situaciji iz sogovornika in mu vrnite še z večjo 
močjo, logiko ter oblastjo.

V  konfliktni situaciji nakopičeno energijo 
sprostite in omogočite, da bo komunikacija 
spet potekala na logičnih temeljih.

Tako prepričljivo razložite svoje stališče, da ga 
bo stranka/sogovornik zagotovo sprejel.

Poslušajte in občutite stališče ali mnenja dru-
ge osebe v celoti. Šele nato oblikujte odgovor, 
ki ustreza potrebam in željam stranke.

Nikoli ne pokažite, kaj čutite.
Uporabite svoja čustva, če želite doseči boljšo 
povezavo z drugimi ali začeti in urediti tudi 
zahtevnejše pogovore.

Na nesporazum in nasprotovanje glejte vedno 
črno/belo.

Spoznajte, da se vsi nesporazumi in nasproto-
vanja začnejo s skrajnostma črno/belo. Reši-
tev pa je največkrat siva.

Poiščite izgovore za prikrivanje žalosti, užalje-
nosti in jeze, ki se nazadnje izraža kot nekon-
trolirana jeza.

Poskrbite zase in tudi za druge s tem, da si
vzamete čas in trud za stalno sproščanje nako-
pičene energije, ki je v vas. Tak ventil vam bo 
omogočil boljšo komunikacijo.

Za svoje slabo razpoloženje in razdraženost 
krivite druge.

Spoznajte, da so prav neučinkoviti modeli 
komunikacije iz preteklosti tisti, ki delujejo 
zaviralno. Obvladajte jih, da vas ne bodo več 
ovirali v kasnejši komunikaciji.

Ne obvladajte se, ker drugi to želijo oziroma 
vam to prija ali si ne znate pomagati.

Prenehajte in preložite pogovor za toliko časa, 
da se spet obvladate.

Z močjo svoje osebnosti in logike vplivajte na 
drugega in strmite k želenemu cilju.

Sogovorniku se približajte. Šele ko ga dobro 
razumete, ga vodite k ciljem, ki so dosegljivi.

Bodite pozorni na to, kar govorite.
Bodite pozorni na to, kar govorite, a spremljajte
tudi sogovornikovo neverbalno komunikacijo.
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Vizualni spomin predstavlja stvari, ki ste jih že videli:
»Kakšne barve oči ima vaša mati?«
»Kakšne barve je vaš plašč?«

Vizualna konstrukcija predstavlja stvari, ki jih še niste videli ali jih vidite drugače:
»Kakšen je rožnat slon z oranžnimi pikami?«
»Kako je videti z druge strani sobe?«

Avditorni spomin je spomin na glasove, ki ste jih slišali:
»Kaj sem nazadnje rekel?«
»Kako zvoni vaša budilka?«

Avditorna konstrukcija vsebuje glasove, ki jih niste še nikoli slišali ali pa so zveneli drugače:
»Kako bi zvenele prve note, če bi si sedaj izmislili pesem?«
»Kako bi zvenelo, če bi midva skupaj prepevala?«

Avditorna digitalnost je pogovarjanje s samim seboj ali ocenjevanje. Recite nekaj, kar si 
pogosto dopovedujete:

»Zakaj sem tukaj?«
»Kaj mislim o tem seminarju?«

Kinestetičen spomin je občutenje razburjenosti, dotika, propriocepcije (zaznavanje gi-
banja mišic):

»Kako je, če si srečen?«
»Kaj občutiš ob dotiku storža?«

Slika 1: Kognitivne zaznave
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Govorite in komunicirajte tako, kot se zdi prav 
vam in je v vašem slogu.

Bodite gospodar svojega telesa in bodite 
bolj sproščeni. Prilagodite si hitrost in slog, 
kot vam je bolj udobno, s čimer boste bolj 
prepričljivi za druge.

Trije možganski centri

Vizualna komunikacija

Značilnosti:

• hitrost gibov, govora ali misli

• glava, ramena in oči so dvignjeni

• vdih je globok

• besede pričarajo slike:
»Predstavljaj si to!« 
 »Vidim, kaj misliš.«

Avditorna komunikacija

Značilnosti:

• je počasnejša, pogovori so daljši

• govor in misli, glava, ramena, oči in dihanje so skladni

• besede se nanašajo na to, kar slišimo: 
 »Pa poslušajmo, kaj nam imaš povedati.« 

Kinestetična komunikacija

Značilnosti:

• globlja, počasnejša in tudi nekoliko težja

• glava, ramena, oči in dihanje so usmerjeni navzdol

• besede govorijo o tem, kaj nas gane, kaj okušamo, vohamo in občutimo: 
 »Ali lahko občutiš, kaj mislim?« 
 »Dobro razumem situacijo.«
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POMEN
BESED

7 %

GOVORICA
TELESA,
OBRAZA

 - KRETENJE
55 %

GLAS
38 %

Slika 2: Trije možganski centri

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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3. Priporočila za boljšo komunikacijo

Ta	priporočila	niso	neizpodbitna	in	končna!	Njihov	namen	je,	da	jih	uporabljate,	jih	pre-
verjate	v	praksi	in	predebatirate	s	kolegi.	Njihov	namen	je	le	temelj	vašega	prihodnjega	
znanja	in	dela.	Z	razmišljanjem	o	vsakem	od	priporočil	in	z	dopolnjevanjem	tega	trenutno	
še	skromnega	priročnika	lahko	pomembno	prispevate	k	povečanju	znanja	o	problematič-
nih	sogovornikih,	težavah	v	komunikaciji	ipd.	ter	tako	pomembno	olajšate	komunikacijo	
sebi	in	svojim	strankam. 

Priporočila pred pogovorom

1.  Poznati morate procese reševanja postopkov na upravni enoti in pristojnosti konkre-
  tne osebe, na katero lahko preusmerite pritožbo.

2.  Minimalizirajte vse, kar bi vas utegnilo motiti pri vašem delu.

3.  Bodite pripravljeni, da boste čim prej ugotovili namen stranke.

4.  Pripravljeni bodite na tipične stranke (pripravljene strategije, kako ravnati z  njimi).

5.  Pripravljeni bodite na tipične težave (pripravljena ključna vprašanja).

V	težavnih	situacijah	je	priprava	pred	komunikacijo	še	pomembnejša.

Priporočila med pogovorom

Splošna pravila komuniciranja

6.  Govorite razločno!
  Za lepo izgovarjavo uporabljajte ustnice, jezik in čeljust.

7.  Govorite z normalnim tonom glasu.

Pristop 

8.  Bodite človeški in zvenite človeško!
  Imejte svoj slog – ne bodite avtomatski odzivnik!

9.  Pozdravite!

10.  Predstavite se!

11.  Pogosto uporabljajte »prosim« in »hvala«! 

12.  Nasmejte se!

13.  Bodite pozitivni!
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14.  Bodite naravni in iskreni!

15.  Bodite vljudni in prijateljski!

16.  Vživite se v osebo, jo poskušajte razumeti in poskrbite, da ji bo »udobno«. 

17.  Uskladite se s sogovornikom. »Oponašajte« njihov ritem in ton. Nekomu, ki govori 
  počasi, bodo hitra vprašanja zoprna.

Načrtovanje pogovora

18.  Pogovor mora biti logičen in brezhiben.

19.  Postavljanje pravih vprašanj pospeši komunikacijo.
  Ključna spretnost je po slušanje  odgovora in sprotna priprava naslednjega vprašanja.

20.  Z vprašanji vzdržujte nadzor!

21.  Vedeti morate, kaj vprašati, da bi dobili odgovore, ki jih potrebujete.
  Za natančne odgovore so potrebna natančna vprašanja.

22.  Uporabljajte odprta vprašanja, če želite izvedeti več o stranki.
  Ne pričakujte  konkretnega odgovora, ampak vabite v pogovor s frazo:
   »Kaj mislite o …«

23.  Med pogovorom si zapisujte pomembne podatke!
  Vedeti morate, kaj vam  stranka govori.

24.  Vskočite v pogovor, ko odgovori postajajo predolgi in se oddaljujejo od teme. 
  Pogovor prekinete z uporabo imena stranke, nadaljujte s komentarjem in mogoče
  vprašanjem:
   »G. XY, s kom ste rekli, da ste govorili?«
   »G. XY, to je bilo v torek zjutraj.« 

Le	z	uporabo	imena	stranke	je	prekinitev	sprejemljiva.

25.  Na koncu pogovora bodimo pripravljeni na slovo, kot sledi:
  »G. XY, dokument boste dobili v dveh tednih in poklicali vas bomo na naslednji 
  pogovor v ponedeljek, 27. aprila. Hvala za vaše potrpljenje, nasvidenje.«

26.  Ko želite zaključiti pogovor, uporabite: 
  »Je morda še kaj, kar bi radi uredili?«

Poznavanje/razumevanje stranke – pomaga pri oceni možnih težav

27.  Pozorni bodite na fraze, ki jih stranka ponavlja. Tu tiči njen resnični problem.

28.  Upoštevajte, da je stranka lahko v neprijetnem položaju.
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29.  Dogovore in obljube si zapisujte!

30.  Ne obljubite, da boste poklicali, če tega ne nameravate storiti.

Preverite, ali ste prav razumeli stranko in ali je stranka prav razumela vas

31.  Preverite podrobnosti (imena, številke …) in potrdite stranki, da imate prave podatke:
   »Bi lahko, prosim, ponovili?«
   »Ne vem, ali sem bil dovolj jasen. Rad bi vam povedal …«

32.  Pozorno poslušajte stranko. Pogosto slišimo tisto, kar želimo. 

33.  Svojo ključno trditev večkrat ponovite in z njo tudi zaključite pogovor!

34.  Prepričajte se ne le, da poslušate, ampak da tudi sogovornik ve, da ga poslušate.

Pogovor programirajte vnaprej

35.  Povzemajte pogovor tako, da boste vi in stranka vedeli, kaj je naslednja stopnja po-
  govora, s čimer vodite sogovornika do rezultata. 

36.  Uporabljajte besede in glasove spodbude – ko ljudje nekaj razlagajo, na njih podza-
  vestno vplivamo z uporabo besed.

Priporočila po pogovoru 

Nadaljnje delo za izboljšanje komunikacije

37.  Sprotno pridobivajte znanja o strankah in njihovih najpogostejših težavah. 

38.  Pogovori s sodelavci in izmenjava izkušenj.

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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4. Pozicije v odnosih do drugih

1. Jaz sem OK. – Ti si OK. simbolično (++) pozicija 

Omogoča: 

• aktivno analizo skupne težave,

• gradnjo zdravega partnerskega (kolegialnega) odnosa in

• pomoč pri doseganju dogovorjenega cilja.

2. Jaz sem OK. – Ti nisi OK. simbolično (+-) pozicija 

Rahlo pozicijo + - pogosto srečamo v vicih o blondinkah, policistih, pripadnikih različnih 
delov Slovenije.

Ekstremne pozicije + - pa so rasizem, šovinizem itd.

3. Jaz nisem OK. – Ti si OK. simbolično (-+) pozicija 

4. Jaz nisem OK. – Ti nisi OK. simbolično (--)pozicija 

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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5. Zrcaljenje

Dober stik je začetna točka za uspešno komunikacijo. Zgradi se z vajami, kot sta zrcaljenje 
in ujemanje. Zrcaljenje in ujemanje se pogosto zgradita spontano ter sta dobro zname-
nje, da smo z nekom vzpostavili dober stik.

Zrcaljenje je natančno zaznavanje sestavin vedenja nekoga drugega:

• obrazna in telesna mimika

• ton in barva glasu

• očesni stik

• hitrost govora

• drža telesa

• geste rok

• premiki oči

• nehoteni gibi

• ključne fraze

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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6. Vrednote

Vrednote so naša prepričanja o tem, kaj je dobro in kaj ni, kaj je prav in kaj ne, kaj je vre-
dno in potrebno ceniti in kaj ne. Vrednote se običajno zgradijo v otroštvu in mladosti. So 
posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih ter pojavih, ki jih visoko cenimo in ki 
usmerjajo naše interese ter naše vedenje. Določene pojave torej ocenjujemo kot dobre 
in zaželene ter si prizadevamo, da jih uresničujemo. V vsakdanjem življenju si prizadeva-
mo, da jih uresničujemo.

Vrednote so eno od pomembnih gibal človekovega obnašanja. Iz vrednot izhajajo sta-
lišča, želje in cilji. Naše vedenje je v glavnem usklajeno z našimi vrednotami, vendar 
opažamo, da vedno ne obstaja enoznačna zveza med vrednotami in našim vedenjem, 
da se ljudje svojih vrednot včasih ne držijo. Posameznik, ki prisega na eno vrednoto, v 
življenjskih situacijah lahko ravna v nasprotju z njo. Ker so vrednote ponotranjene in so 
povezane s samopodobo (identiteto), se lahko zgodi, da človek, ki ne ravna v skladu s 
svojimi vrednotami, prihaja v konflikt sam s seboj, s svojo samopodobo. V takšnih pri-
merih se pogosto sproži obrambni mehanizem racionalizacije, ko posameznik skuša najti 
opravičilo za svoje vedenje. Določene situacije lahko privedejo do konflikta vrednot pri 
posamezniku in kolikor bolj pomembne vrednote so v konfliktu, toliko bolj stresno je to 
zanj. Človek, ki je obremenjen z notranjimi konflikti in s stresom, ne more biti uspešen 
pri delu. 

Nekatere vrednote temeljijo na družbenih normah, lahko so skupne določenim skupi-
nam ljudi ali so individualne. 

Pri pojavu stresnega doživljanja sta ključni vprašanji prav sistem vrednot in njihova 
hierarhija. 

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 



53Zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata

KONFEDERACIJA
SINDIKATOV JAVNEGA
SEKTORJA SLOVENIJE

7. Hierarhija vrednot

ŽIVLJENJE (vrhovna vrednota)

Slika 3: Hierarhija vrednot

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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8. Vrednote v komuniciranju – napotki 

V krizni situaciji ne ocenjujte drugega skozi piramido svojih vrednot. Neupoštevanje tega 
pravila pripelje do strokovnih napak.

Čim prej prepoznajte piramido vrednot sogovornika.

Vrednote sogovornika čim manj ogrožajte in jih čim bolj potrjujte.

Ugotovite, kaj je na vrhu piramide vrednot osebe, s katero komunicirate!

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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9. Čustva

Za razumevanje stresnega dogajanja je treba vedeti, da vsak dogodek, ki je za nas po-
memben, spreminja naše ravnovesje in aktivira naše vrednote. Ob vsakem takem dogod-
ku se aktivirajo čustva, ki so lahko prijetna (če je naša vrednota potrjena) ali neprijetna 
(če je naša vrednota ogrožena). Ko so ogrožene ali potrjene naše življenjsko pomembne 
vrednote, doživljamo najbolj intenzivna čustva (smo v afektu).

Vsa čustva imajo svojo logiko, zakaj se pojavljajo in čemu služijo. To pomeni, da so, v na-
sprotju z vsesplošnim prepričanjem, racionalna in koristna. Čustva stimulirajo mišljenje, 
vendar ne resoniranja, ustvarjalnega mišljenja, temveč zelo specifično mišljenje, veza-
no na razrešitev konkretne situacije, zožijo zavest le na tisto, kar je pomembno za hitro 
reagiranje.

Čustva, ki jih doživljamo, imajo v našem življenju pomembno prilagoditveno funkcijo. 

Doživljanje neprijetnih čustev nas motivira k vzpostavljanju izgubljenega ravnotežja. 
Tako jezen človek skuša spremeniti dejavnike, ki so ga razjezili, prestrašen človek beži iz 
določene situacije ali se ji izogiba, žalosten človek se poslavlja od oseb ali stvari, ki jih je 
izgubil, itd. Poleg prilagoditve na biološkem nivoju imajo čustva tudi pomembno funkcijo 
na duhovnem nivoju. 

Ko doživljamo prijetna čustva, smo motivirani, da zadržimo okoliščine oz. ponavljamo 
dejanja, ki so jih sprožila. 

Prilagojevalna funkcija čustev odpove tedaj, kadar nimamo vpliva na ogrožajočo situaci-
jo niti se ji ne moremo izogniti. V takih primerih z zunanjo akcijo ne moremo preprečiti 
ponovnega pojavljanja čustev in se seveda ne moremo izogniti negativnim posledicam 
hormonskega delovanja, ki je povezano s pojavom čustev. Tedaj doživljamo distres, ki je 
vsekakor moteč pojav in lahko zaradi negativne splošne naravnanosti (»Nisem sposoben 
narediti.«) povzroči motnje v človekovem delovanju. Te imajo lahko kratkotrajne učinke, 
pri dlje časa trajajočem stresu pa se odražajo na telesnem in psihičnem zdravju človeka. 
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10. Čustva v komuniciranju – napotki

Ne zamenjujte čustev in obnašanja! Čustva doživljamo, obnašanje pa izberemo.

Osredotočite se na cilj in temu primerno prilagodite svoje obnašanje. Amater dela po 
občutku, profesionalec pa načrtovano, saj ima določen cilj. 

Čustva občutimo le takrat, ko je »akcija« potrebna; če za »akcijo« ni potrebe, smo spro-
ščeni in čustev ne zaznavamo.

Slika 4: Čustva v komuniciranju
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11. Področja čustvene inteligence

Poznavanje in prepoznavanje lastnih čustev.

Upravljanje z lastnimi čustvi. 
(Usmerjanje energije čustev v ustrezne oblike obnašanja.)

Samomotivacija.

Prepoznavanje čustev drugih ljudi. 
(Možno samo, če se z drugo osebo res ukvarjamo. Če se ukvarjamo sami s seboj, čustev 
drugih ne bomo prepoznali.)

Upravljanje z medsebojnimi odnosi. 
(Potreben pristop, da se prepoznajo čustva drugega človeka.)

Metapatija je razumevanje čustev druge osebe.
Pogoj: ne smeš imeti konfliktov sam s seboj!

Ključ je: 
Spoštovanje	osebe,	s	katero	komuniciraš!

Ne pozabi!

Zapišite si dejstva in ideje, ki bodo pomembno vplivali na vaše prihodnje delo. 
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12. Čustvena učinkovitost

1. Opis dražljajske situacije (d. s.). 

2. Kaj pri meni je dražljaj nagovoril? Kaj pomembnega? Katero vrednost, vrednoto? (v. p.)

3. Katere emocije, čustva sem doživel/-a in s kakšno intenzivnostjo? (č., e.)

4. V kakšno vedenje sem investiral/-a emocionalno energijo in s kakšno intenzivnostjo?
 (habitualizirane i. s.)

5. Kaj sem želel/-a doseči?

6. Kaj (in s kakšno intenzivnostjo) bi moral/-a narediti, da bi želeno dosegel/dosegla? 
 (reprogramiranje i. s.) 

Slika 5: Čustvena učinkovitost
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  Od sposobnosti do samorealizacije5

  mag.	Maruška	Željeznov	Seničar,	MiB	d.o.o.

 

Slika 1: Od sposobnosti do samorealizacije

1. Identifikacija sposobnosti in
 izkušenj v kontekstu sedanjosti 

Število	pedagoških	ur: 8 

Učne	oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne	metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 

Sposobnosti v kontekstu sedanjosti                 

Sposobnosti posameznika so povezane z njegovimi genetskimi predispozicijami, pogoji v 
okolju, izkušnjami in znanjem. Sposobnosti v kontekstu sedanjosti predstavljajo posame-
znikovo mišljenjsko, vrednotno in čustveno orientacijo, preko katerih interpretira okolje 
ter priložnosti v njem. 

5 Gradivo za priročnik in udeležence fokusne skupine.

7



61Zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata

KONFEDERACIJA
SINDIKATOV JAVNEGA
SEKTORJA SLOVENIJE

Vrednotna orientacija 

Vsak posameznik oblikuje svojo avtonomno moralnost. To pomeni, da ima edinstven 
ponotranjeni sistem vrednot, po katerem presoja svoja dejanja in svet okoli sebe. Avto-
nomna moralnost je rezultat vzgoje, izobraževanja, družinskih vrednot, lastnih izkušenj 
in družbe. Avtonomna moralnost se pogostokrat razlikuje od heteronomne moralnosti, 
ki predstavlja vrednotni sistem družbe in sistema (npr. poslovnega sistema, delovne or-
ganizacije, zahteve družbe). Posamezniki z močnim avtonomnim moralnim sistemom 
imajo lahko težave na prilagajanje heteronomnim moralnim zahtevam okolja in družbe. 
Zaradi tega so pogostokrat v konfliktu z okoljem in načinom življenja v družbi. Prilagaja-
nje avtonomne moralnosti heteronomni se izkazuje v konformizmu (prilagajanju). Zaradi 
življenja v družbi in zaradi soodvisnosti posameznika ter njegovega okolja je pomembno, 
da se posameznik v določenih situacijah in odločitvah prilagodi heteronomni moralnosti. 

Delavnica: Moja vrednotna lestvica 

Napišite	 svoj	 seznam	vrednot	 (6	 vrednot).	 Razvrstite	 jih	 po	 pomembnosti	 (od	 1	 do	 6,	
1	=	najbolj	pomembna	in	6	=	najmanj	pomembna).	Napišite,	zakaj	vam	je	ta	vrednota	
pomembna.	

1

2

3

4

5

6

 
Razmislite,	na	kakšen	način	in	v	kolikšni	meri	se	prilagajate	zahtevam	okolja?

Ste	kdaj	doživeli	konflikt	avtonomne	in	heteronomne	moralnosti?	Opišite	dogodek	in	na-
čin,	kako	ste	rešili	konflikt	oziroma	svojo	dilemo?	
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Vrednota	–	denar	
Kakšen	odnos	imate	do	denarja?	Kako	znate	upravljati	denar?	

 
Kaj	lahko	naredimo	s	50	evri?	
Udeleženci	se	razdelijo	v	skupine	(vsaka	skupina	šteje	3–5	članov)	in	razmislijo	o	poslovni	
ideji	ali	dogodku,	ki	bi	jo/ga	lahko	realizirali	s	50	evri.	

 

Osebnostni portfolio – revizija sedanjosti 

Potencial, sposobnost, eminenca 

Vsak posameznik ima v svojem življenju določene potenciale. Potencial je lahko dostikrat 
skrit v posamezniku, ker npr. okolje ne ponuja priložnosti, da bi bil viden npr. v sposob-
nosti. Kako posameznik razvije svoje potenciale v vidne sposobnosti, je veliko odvisno od 
okolja, v katerem živi (fizično okolje, podporno okolje posameznikov npr. podpora dru-
žinskih članov ipd.). Sposobnosti pa se lahko s posameznikovo aktivnostjo (npr. trening, 
vztrajnost, učenje ipd.) razvijejo do eminence. Nekatere sposobnosti se lahko izrazijo 
samo v določenem obdobju posameznikovega življenja. 
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Identiteta 

Delavnice 
 
Narišite	logotip	svoje	osebnosti.	

Odnos	do	sebe	–	skrb	zase	

Gre za področje psihofizične nege, gibanja, zdravega prehranjevanja, skrbi za zdravje, 
pozitivno usmerjenega razmišljanja, branje knjig, red in disciplino. 

Kako	poskrbite	za	svoje	potrebe?	

 
Osebne	kakovosti	in	potenciali	
Napišite	pet	osebnih	kakovosti,	pozitivnih	lastnosti,	potencialnih	sposobnosti,	znanj,	ve-
ščin,	ki	jih	posedujete.	

Kvalitativno	samopreseganje	
Kaj	bi	na	sebi	lahko	spremenili	na	bolje?	

Vizija	življenja	
Ali	imate	v	svojem	življenju	posebne	naloge,	ki	jih	morate	uresničiti?	Katera	je	vaša	živ-
ljenjska	naloga	(poslanstvo)?	
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2. Mišljenje izven škatle/delovanje izven škatle 

Število	pedagoških	ur: 8 

Učne	oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne	metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 
 

Mišljenjska orientacija 

Mišljenjski vzorci so načini, preko katerih interpretiramo dogodke v okolju ter se odloča-
mo za nadaljnja dejanja. Razmišljanje o prihodnosti, viziji življenja je utemeljeno v našem 
pogledu na življenje. Ena izmed ovir za napredovanje v življenju je negativno opredeljen 
mišljenjski vzorec. Odvisnost od negativnega mišljenja kot načina življenja in kot ena 
izmed odvisnosti sodobnega časa jemlje posamezniku pogum in energijo, da bi lahko 
razvijal svoje potenciale. 

Delavnice 

Kako	razmišljamo	o	življenjskih	stvareh?	Kakšen	odnos	imamo	do	občutka	varnosti?	Na	
katerem	področju	življenja	imamo	občutek	varnosti?	
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Negativni mišljenjski vzorci 

Koristne in nekoristne skrbi 

Koristne skrbi so skrbi, ki so realne in temeljijo na dejstvih. Nekoristne skrbi so skrbi, ki 
so nerealne in ne temeljijo na dejstvih. 

Koristna skrb: Ali imam dovolj mleka doma, da spečem palačinke? 

Nekoristna skrb: Ali imam raka? Ali bo sin pisal test pozitivno? 

Kakšne	strategije	uporabljate	pri	soočenju	z	nekoristnimi	skrbmi?	

Negativni mišljenjski vzorci 

Negativni mišljenjski vzorci, še posebej o samem sebi, posamezniku jemljejo moč in voljo 
za reševanje določenega problema. 

Misel: Kaj bo z menoj, saj že pet let ne najdem dela? Nič ne bo. 

Ali je misel pravilna? Ali je misel koristna? Kako se posameznik počuti, če tako razmišlja? 
Kaj lahko posameznik stori, da bi razmišljal drugače? 

Sprememba mišljenjskih vzorcev v povezavi s čustvi 

Iskanje dela

Tabela 1: Nekoristen mišljenjski in čustveni vzorec 

3	Delovanje 
pisanje prijav in ponudb 
zavrnitev 
pritoževanje 
dolgčas

2	Mišljenje
Stara sem. 
Nihče me ne bo vzel. 
Nič ne morem narediti. 
Imeti moraš veze. 

4	Telo 
depresija 
utrujenost 
zaspanost 
visok krvni tlak

1	Čutenje
jeza 
nemoč 
malodušje 
nesprejetost
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Tabela 2: Koristen mišljenjski in čustveni vzorec 

3	Delovanje 
Naredim načrt. 
Pokličem naokrog. 
Grem s prijateljico na kavo. 
Raziščem možnosti. 
Pridobim priporočilo. 

2	Mišljenje
Lahko nekaj naredim, saj imam izkušnje. 
Lahko uredim sebe. 
Sem oseba z izkušnjami. Sem aktivna in 
zmorem. 

4	Telo 
polna energije 
aktivna 
sproščena 
volja do življenja

1	Čutenje
veselje 
moč 
sprejetost 
potrditev

Narišite	mišljenjski	vzorec	o	problemu/izzivu/priložnosti,	ki	ga	imate.	

Slika 2: Mišljenjski vzorec

Magično	vprašanje	»de	Shazer«	
Predstavljajte	si,	da	imate	težavo.	Neko	jutro	se	zbudite	in	je	ni	več.	Kako	bi	se	počutili,	
kako	bi	vedeli,	da	te	težave	nimate	več?	Kako	si	predstavljate	življenje	brez	nje?	
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Razmišljanje izven škatle/delovanje izven škatle/razmišljanje in
delovanje, kot da škatla ne obstaja

Delavnica 

Udeleženci	se	razdelijo	v	dve	skupini.	Osnova	razmišljanja	so	npr.	zelišča	oziroma	asocia-
cije,	ki	so	s	tem	povezane.	Naloga	prve	skupine:	Dobili	ste	naročilo	avtomobilske	industri-
je,	da	pripravite	nekaj	predlogov	(pet)	za	njihovo	branžo.	Naloga	druge	skupine:	Dobili	
ste	naročilo	gradbene	industrije,	da	pripravite	nekaj	predlogov	(pet)	za	njihovo	branžo.	

Zaščita ideje. Kako? 

V okviru Urada RS za intelektualno lastnino lahko v Sloveniji registrirate patent, model 
in znamko. 

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni 
in je industrijsko uporabljiv. 

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki 
je nov in ima individualno naravo. 

Kot znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje 
blaga in storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče 
grafično prikazati. 

Avtorska	dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in 
umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Izraz sorodne pravice se v skrajšani obliki 
uporablja za tiste pravice, ki so sorodne avtorski. 

Vir: www.uil-sipo.si. 
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3. Producer/performer 

Število	pedagoških	ur: 8 

Učne	oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne	metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 
 

Moja usmerjenost – producer/performer (izvajalec – kreativec) 

V poslovnem okolju obstajajo različni poslovni dogodki, ki zahtevajo od posameznikov 
različne kompetence (sposobnosti in veščine). Nekateri poslovni dogodki zahtevajo izva-
jalca, to je posameznika, ki določeno poslovno idejo operativno izvede. Drugi poslovni 
dogodki zahtevajo od posameznika kreativnost, to je sposobnost soustvariti poslovni do-
godek (»ustvariti posel«). V velikih poslovnih sistemih (javna uprava, javni sektor, velike 
gospodarske družbe ipd.) potrebujejo posameznike, ki bodo utečeni posel izvedli. Takšni 
posamezniki imajo radi red in rutino (določen delovni čas), stalna naročila, direktivnost 
in občasno vodenje. V manjših poslovnih sistemih, kot so mala podjetja, pa je treba po-
slovni dogodek ali storitev ustvariti. Takšno poslovno okolje zahteva od posameznika 
ustvarjalnost, mobilnost, usmerjenost v izražanje samega sebe, vzpostavljanje poslovne 
socialne mreže in stalno ustvarjalno razmišljanje. 

Delavnice 

Razmislite.	Ali	ste	bolje	usmerjeni	v	izvajanje	storitve	(izvajalec)	ali	ste	bolj	usmerjeni	v	to,	
da	sebe	izrazite	(kreativec)?	

Ustvarite	poslovno	idejo.	Naredite	celoten	koncept	poslovne	ideje	in	jo	predstavite.	Nam-
reč,	vaša	ideja	je	toliko	vredna,	kot	je	vredna	vaša	sposobnost,	da	bi	jo	izvedli.	
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4. Soustvarjanje v medosebnih odnosih 

Število pedagoških ur: 8 

Učne oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 
 

Soustvarjanje v medosebnih odnosih 

Poslovne priložnosti lahko tudi soustvarite. To pomeni, da ustvarite nove priložnosti za 
zaposlitev in delo. Tako pri iskanju službe (npr. raziščete določeno podjetje, ugotovite te-
žave, s katerimi se to podjetje sooča in ponudite rešitev za razrešitev) kot tudi pri ustvar-
janju novih poslovnih priložnosti (npr. povežete se s partnerji, ki dopolnjujejo vaše delo, 
ali ustvarite nekaj povsem novega). Pri soustvarjanju so pomembne ideja, njena prezen-
tacija, osebnostne lastnosti posameznikov ter zavzetost za cilj (motivacija). 

Osebnostne lastnosti posameznika za soustvarjanje 

Oblika čustveno varne povezanosti in pogum v življenju 

Delavnica: Čustveno varna povezanost 

Preberite	si	naslednje	trditve	in	ugotovite,	ali	kakšna	trditev	za	vas	drži	oziroma	ne	drži.	

A. Varna povezanost (55 %) – Relativno hitro se lahko zbližam z drugimi. Imam 
 občutek, da se lahko zanesem na druge in drugi se lahko zanesejo name. Ni-
 mam skrbi, da bi bil osamljen/-a ali da me drugi ne bi sprejeli. 

B. Nevarna povezanost/preokupiranost (8 %) – Želim biti popolnoma povezan/-a 
 z drugimi, ampak pogostokrat ugotovim, da drugi ne marajo takšne bližine. 
 Ne počutim se dobro, kadar nisem z drugimi, prav tako imam občasno skrbi, 
 da me drugi ne cenijo tako, kot jih cenim jaz. 

C. Nevarna povezanost z odsotnostjo (23 %) – Popolnoma dobro se počutim 
 brez drugih. Zame je zelo pomembno, da se počutim neodvisnega in samo-
 učinkovitega/neodvisno in samoučinkovito, in ne želim, da sem odvisen od 
 drugih, prav tako tudi ne, da so drugi odvisni od mene. 

D. Nevarna povezanost z dezorganiziranostjo (15 %) – Običajno se ne počutim 
 dobro v bližini drugih. Želim si sicer bližnjih odnosov, ampak težko zaupam 
 drugim ali pa se nanje zanesem. Včasih imam skrbi, da bom prizadet/-a, če 
 bom dovolil/-a, da se bom zbližal/-a z ostalimi. 
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Čustveni vzorec se najpogosteje izpostavi v novih in neznanih situacijah. Na situacije, ki 
jih poznamo, smo že navajeni in imamo oblikovane strategije soočanja s stresom. 

Posamezniki v stresu reagirajo na zelo različne načine, njihove reakcije pa so povezane s 
čustveno varno povezanostjo, z izkušnjami, ki jih ima posameznik s podobnimi situacija-
mi, ter s strategijami soočanja s stresom. 

Tabela 3: Stres in čustveno varna povezanost

A. Varna povezanost (55 %)

Soočenje s stresom je odprto in realno. 
Vpliv osebe na drugo v konfliktu je razumljen in poteka dialog. 
Posameznik išče bližino drugih za reševanje stresnih situacij. 

B. Nevarna povezanost/preokupiranost (8 %) 

Prepogosto usmerjen/-a na zunanje vzroke stresa. 
Preobčutljiv/-a za odzive drugih. 
Pojavlja se jeza, kadar njihove potrebe niso zadovoljene. 
Občutek, da drugi niso v pomoč. 
Išče varnost skozi zavedanje drugih in realizira občutek varnosti na prepričanju, da se lahko 
zanese samo nase. 

C. Nevarna povezanost z odsotnostjo (23 %)

Stres želijo obvladati na način, da ga ignorirajo. 
Vzpostavi se kompulzivnost zanesti se samo nase in na svojo neodvisnost. 
Ravnovesje je možno, dokler so stvari pod kontrolo in kadar se ne zahteva preveč. 
Če so pod pritiskom, se pojavijo anksioznost, izbruh jeze in nepotrpežljivost. 

D. Nevarna povezanost z dezorganiziranostjo (15 %)

Ne odgovarjajo. 
Imajo veliko težavo pri zagotavljanju občutka lastne varnosti. 
Kadar je stres pretiran, postane oseba disfunkcionalna. 
Možnost izbruha jeze. 
Hitro ranljivi in z izrazito potrebo po varnosti.

Tabela 4: Delavnice za čustveno varno povezanost

Igre z vrvico

Igre z žogo

Povezovalne igre
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Tabela 5: Delavnica za timsko delo – kolaž

Udeleženci	se	razvrstijo	v	skupine	po	pet	članov.	Izberejo	vodjo	skupine.	Vsaka	skupina	ima	
nalogo,	da	iz	razrezanega	formata	A4	sestavijo	celoto	(format	A4).	Pri	sestavljanju	se	ne	
pogovarjajo.	Naloga	traja,	dokler	vse	skupine	ne	končajo.

Vprašanja za refleksijo: 

Kako	ste	se	počutili	pred	nalogo?	

Kako	ste	se	počutili	med	nalogo?	

Ste	kaj	pogrešali?	

Ste	pomislili,	da	je	kakšen	trik,	da	manjkajo	deli?	

Ali	je	bil	vodja	vodja	skozi	celotno	nalogo?	

Ste	želeli	pri	nalogi	obupati?	

Kdo	je	dajal	največ	pobude	za	nadaljevanje	dela?	

Kako	ste	se	počutili,	ko	ste	zaključili?

Obrazložitev: med nalogo lahko udeleženci skupine izkusijo vse faze timskega dela in 
sodelovanja. Izsledke lahko zapišete v tabelarni sliki. 

 

Komunikacija in odnos 

Komunikacija je sestavljena iz besedne in nebesedne komunikacije. Največ naše komuni-
kacije predstavlja nebesedna komunikacija (85 %), besedna sporočila samo potrdijo našo 
nebesedno komunikacijo. Preko nebesedne komunikacije se razvijajo odnosi, besede pa 
ta odnos potrdijo oziroma zavrnejo. Beseda odnos je sestavljena iz »od-« in »-nos« (torej 
nekaj, kar v ta odnos vložim), kar jasno nakazuje našo proaktivno vlogo. Del konstruk-
tivne komunikacije so tudi konflikti, preko katerih razrešujemo občutke moči v odnosu, 
se učimo od drugega, kaj drugi pričakuje v odnosu, ter nam pomagajo profesionalno in 
osebno rasti. V poslovnem svetu je jasna komunikacija ključna za izpeljavo poslovnega 
dogodka (kaj, kdo, kje, zakaj, koliko, do kdaj). Uspešna komunikacija obsega naslednje 
sposobnosti in veščine: 

• aktivno poslušanje,

• empatijo,

• branje in interpretacijo nebesedne komunikacije,

• govorne sposobnosti,

• jasnost izražanja,

• energičnost.
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Tabela 6: Delavnica risanje risbe po nareku brez nebesedne komunikacije 

Vprašanja za refleksijo: 

Kaj	ste	pogrešali	v	komunikaciji?	

Ali	sta	si	risbi	podobni?	

Katero	informacijo	bi	spremenili?	

Kaj	ste	morali	čutiti	pri	nalogi	(empatija)?	

Izsledke lahko zapišete v tabelarni sliki. 

5. Samorealizacija – osebni načrt 

Število	pedagoških	ur: 8 

Učne	oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne	metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 

Analiza uspeha 

Za uresničevanje novih osebnih projektov je pomembno pogledati tudi svoje uspehe iz 
preteklosti in analizirati, zakaj so se uresničili. 
 
Napišite	uspeh,	na	katerega	ste	najbolj	ponosni.	

Kako	je	potekala	priprava?	

Kaj	se	je	najprej	zgodilo?	Kako	ste	začeli?	

Kaj	se	je	zgodilo	kasneje?	
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Kaj	je	šlo	še	posebej	dobro	in	učinkovito?	

Kdo	vam	je	pomagal	pri	uresničevanju	uspeha?	

Kako	so	vam	ljudje	pomagali?	

Kaj	ta	uspeh	pravi	o	vas?	

Kako	ste	se	počutili,	preden	ste	začeli	in	po	uspehu?	

Kako	lahko	dosežete	več	takšnih	ciljev?	Kaj	želite	še	doseči	v	življenju?	
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Osebni projekt 

Naslov projekta: 

Načrtovanje

Začetek projekta:                                                      Zaključek projekta:

Čas projekta:

Vsebina projekta 

Izhodišče projekta: 

Tveganja:

 
Cilji projekta 

Tveganja: 

Organizacija projekta 

Udeleženci v projektu:

Tveganja: 

Časovna razporeditev projekta:

Tveganja: 

Prostor izvajanja projekta:

Tveganja: 

Stroški projekta:

Tveganja: 

Prihodki projekta (donacije, razpisi, sponzorstva):

Tveganja: 
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6. Samorefleksija kot način vseživljenjskega
 učenja in napredka 

Število	pedagoških	ur: 8 

Učne	oblike: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učne	metode: metoda diskusije, metoda demonstracije, metoda opazovanja, metoda 
reševanja problema 
 

Samorefleksija kot način vseživljenjskega učenja in napredka 

Samorefleksija je sposobnost posameznika, da lahko interpretira lastne misli in dejavno-
sti v odnosu do sebe in okolja ter vzpostavi primerna spoznanja za nadaljnje aktivnosti. 
Refleksija lahko poteka tudi v skupini posameznikov, ki lahko posamezniku dajejo povra-
tno informacijo o njem samem in o njegovem vedenju. Samoreflektiramo lahko aktivno-
sti, mišljenje, čustvovanje, občutenje, odnos, komunikacijo, izkušnje in sposobnosti. Pri 
samoreflektiranju so v ospredju naslednja vprašanja: 

• Kaj je bila vaša osrednja vloga v situaciji?

• Ali ste se počutili dobro ali vam je situacija povzročala neprijetnosti?

• Kako so drugi ljudje vstopili v to situacijo?

• Kako ste sodelovali in kako ste se povezali z njimi?

• Ali bi danes storili drugače? Kaj bi spremenili?

• Kaj se lahko naučite iz situacije?

• Kaj se lahko od sebe naučite v tej situaciji?

• Ali lahko spremenite odnos do težave v situaciji?

• Ali lahko težavo sprejmete in z njo živite?

• Kakšna je vaša vloga v težavi?

Delavnica: Lastno zrcalo 

Vsak	udeleženec	nariše	na	bel	papir	ogledalo.	V	ogledalo	napiše	lastnih	pet	močnih	po-
dročij.	Za	vsako	področje	odgovori	na	naslednja	vprašanja: 

• Kako vpliva na vas?

• Kako vpliva na druge?

• Kje bi jo lahko uporabili?

• Kakšne pomanjkljivosti še ima?

• Kaj bi še razvili?
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Delavnica: Zrcalo skupine 

Vsak	udeleženec	nariše	na	bel	papir	ogledalo	in	nad	njim	napiše	svoje	ime.	Vsak	posa-
meznik	v	skupini	v	posameznikovo	ogledalo	napiše	eno	pozitivno	lastnost,	ki	jo	je	opazil	
pri	njem.	
 
Delavnica: Refleksija v očeh najbližjih 

Vsak	udeleženec	 izvede	 intervju	z	najbližjimi,	ki	ga	dobro	poznajo	 (npr.	z	ženo,	mamo,	
bivšim	delodajalcem,	s	sodelavcem	ipd.).	Ključna	vprašanja	za	intervju	so:	Katera	so	moč-
na	področja?	Katera	so	šibka	področja?	Na	kaj	se	lahko	zanesejo	pri	njem?	Na	kaj	se	ne	
morejo	zanesti? 

Priloga: Gradivo za individualno svetovanje 
   

Iskanje novih možnosti poti za zaposlitev 

1.	 Razmislite	o	področju	dela,	kjer	želite	delati.	Napišite	vsaj	pet	področij.	

(Primer: marketing, trženje, odnosi z javnostmi, delo z otroki, vodenje projektov, preda-
vanja ipd.) 
 
2.	 Rangirajte	 (razvrstite)	 ta	 področja	 po	 pomembnosti	 (1	 –	 najpomembnejše,	 ostala	
manj	 pomembna).	 Zakaj	 ste	 jih	 razvrstili	 na	 takšen	način?	 Za	 vsako	področje	 zapišite	
vzrok,	zakaj	ste	ga	uvrstili	na	določeno	mesto.	

1

2

3

4

5

(primer: 1 marketing – rada delam z ljudmi, nimam težav v komunikaciji, poznam pod-
jetje, ki se s tem ukvarja; 5 – arheologija – ni možnosti v okolju za zaposlitev, potrebna 
selitev ipd.) 
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3.	 Za	vsako	področje	naštejte	vsaj	tri	podjetja/organizacije.	

1

2

3

4

5

Namig za iskanje podjetij: internet (brskalniki, www.ajpes.si), telefonski imenik, obisk 
terena, časopis, oglasnik ipd. 
 
4.		 Izberite	si	 tri	podjetja/organizacije	 in	o	njih	 izvedite	največ.	Predvsem	pa	pridobite	
naslednje	informacije	(naj	bodo	okvir	za	razmišljanje):	

• Direktor podjetja

• Vodja kadrovske službe

• Področje, kjer so močni

• Sedež podjetja

• Velikost podjetja

• Število zaposlenih v podjetju

• Promet podjetja (www.ajpes.si)

• Ali poznate kakšnega zaposlenega v tem podjetju? Ali poznate koga, ki pozna 
 koga, ki je zaposlen v tem podjetju/organizaciji?

• Imajo kakšno težavo, ki bi jo vi lahko rešili (npr. nepregledno spletno stran)? 

1

Direktor podjetja:

Vodja kadrovske službe:

Področje, kjer so močni:

Sedež podjetja:

Velikost podjetja:

Število zaposlenih v podjetju:

Promet podjetja (www.ajpes.si):

Ali poznate kakšnega zaposlenega v tem podjetju? Ali poznate koga, ki pozna koga, ki je zapo-
slen v tem podjetju/organizaciji?

Imajo kakšno težavo, ki bi jo vi lahko rešili (npr. nepregledno spletno stran)?
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2

Direktor podjetja:

Vodja kadrovske službe:

Področje, kjer so močni:

Sedež podjetja:

Velikost podjetja:

Število zaposlenih v podjetju:

Promet podjetja (www.ajpes.si):

Ali poznate kakšnega zaposlenega v tem podjetju? Ali poznate koga, ki pozna koga, ki je zapo-
slen v tem podjetju/organizaciji?

Imajo kakšno težavo, ki bi jo vi lahko rešili (npr. nepregledno spletno stran)?

 

3

Direktor podjetja:

Vodja kadrovske službe:

Področje, kjer so močni:

Sedež podjetja:

Velikost podjetja:

Število zaposlenih v podjetju:

Promet podjetja (www.ajpes.si):

Ali poznate kakšnega zaposlenega v tem podjetju? Ali poznate koga, ki pozna koga, ki je zapo-
slen v tem podjetju/organizaciji?

Imajo kakšno težavo, ki bi jo vi lahko rešili (npr. nepregledno spletno stran)?

5.	 Raziščite	 načine,	 kako	bi	 se	 lahko	predstavili	 odgovornim	osebam	v	 tem	podjetju/
organizaciji.	

1. predlog

2. predlog

3. predlog

4. predlog

5. predlog

(primeri: 1 – Napišem ponudbo in jo pošljem/ni razpisa. 2 – Dogovorim se za eno- ali 
dvodnevni obisk v organizaciji/podjetju. 3 – Napišem težavo, ki sem jo zaznal/-a v njihovi 
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organizaciji, in jim ponudim, da jo rešim (npr. v trgovini zaznate neprijazne trgovke in 
predlagate seminar o komunikaciji s strankami; na spletnih straneh podjetja/organizacije 
ugotovite npr. zastarele teme seminarjev, pišete in predlagate posodobitev seminarjev). 
4 – Pokličem v kadrovsko službo in si uredim sestanek za predstavitev (predstavitev brez 
obveznosti). 5 – Ugotovim, kje se bo podjetje predstavljalo ali bo imelo kakšen dogodek, 
in ga obiščem). 6 – Če ima podjetje mrežo zvestih kupcev/strank, se vključim vanjo. 7 – 
Predlagam podjetju/organizaciji dogodek (promocijski, humanitarni ipd.), ki ga z njimi 
izpeljem. 8 – Pridobim finančna sredstva in napišem projekt ter ga predstavim podjetju/
organizaciji. 9 – Z idejo, ki ima dodano vrednost, si ustvarim delo. 10 – Ponudim svoje 
znanje in izkušnje kot zunanji izvajalec/zunanja izvajalka, dokler projekt ne zaživi, in se 
kasneje redno zaposlim na projektu. 
 
6.	 Akcija	

Za vsako poslovno idejo, sem sodi tudi proces iskanja dela, je treba narediti načrt. Načrt 
obsega naslednje elemente: 

• Časovni	načrt.
Za začetek je dobro narediti dnevni načrt aktivnosti, da boste imeli občutek kon-
trole nad svojimi aktivnostmi. Pri postavljanju vsakodnevnih ciljev bodite realni 
(1–2 cilja na dan). 

• Finančni	načrt. 
Za aktivnosti boste potrebovali tudi določena finančna sredstva (npr. nakup pisar-
niškega materiala, internet, potni stroški, poštnina ipd.). 

• Organizacijski	načrt 
Razmislite, koga boste vključili oziroma aktivirali v svojem projektu. 

Namig: naredite si (najbolje v Excelu) tabelo svoje socialne mreže, ki naj vsebuje: ime in 
priimek osebe, telefon, naslov e-pošte, področje dela, zaposlitev osebe (pomagajte si s 
socialnimi in družabnimi omrežji), kako ste z njo sodelovali v preteklosti (kakšne izkušnje 
imate z njo), kolikokrat z njo komunicirate na teden/mesec in vsebino komunikacije ter 
druge podatke po željah. Ureditev »bogate« socialne mreže vam lahko vzame tudi več 
dni časa. 

Samozaposlitev – iskanje lastne poti 

1. Iskanje priložnosti 

Na	katerem	področju	dela	bi	radi	zgradili	svojo	»zgodbo«?	Izberite	najmanj	tri	področja.	
Zakaj	ste	se	odločili	za	ta	tri	področja?	
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Imate	mogoče	kakšne	izkušnje	z	izvedbo	aktivnosti	na	posameznem	področju?	Kakšne	so	
te	izkušnje?	

Predlogi: najboljša pot za ugotavljanja, katero je pravo področje, sta osebna izkušnja in 
znanje o področju, s katerim se želite ukvarjati. 
 

2. Analiza trga 

Predno »zapravite« prvi denar za svojo idejo, naredite tržno analizo partnerjev (npr. 
če boste preprodajali njihove izdelke), kupcev in konkurentov. Na njeni podlagi boste 
kasneje pripravili tudi poslovni načrt. 

Tabela 7: Ključna vprašanja pri analizi trga 

Analiza

Analiza partnerjev

Kakšne potrebe ima partner?
S kakšnimi težavami se sooča partner? 
Kako bi mu lahko pomagali rešiti težavo? 
Koliko časa in denarja je partner pripravljen investirati v posel z vami? 
Na kakšen način bi sodeloval z vami? 
Koliko vam je pripravljen plačati za vašo storitev/izdelek? 
Kje so sinergijski učinki skupnega posla? 
Koliko je partner pripravljen investirati v posel in kakšen delež želi ob 
dobičku? 
Kakšno je bilančno stanje partnerja? Je sposoben investirati v posel?

Analiza kupcev

Kdo so kupci? 
Kaj bodo kupili? 
Bomo kupcem z našo storitvijo/izdelkom rešili težavo? Kakšne koristi bo 
imel kupec od naše storitve in našega produkta? 
Kakšen je vrednotni sistem kupca? (Najcenejše …) Je naša storitev/
produkt v kontekstu njihovega vrednotnega sistema in življenjskega 
sloga? 
Kdaj kupci kupujejo? 
Kako kupci kupujejo? 
Kaj vpliva na njihov nakup? 

Analiza konkurentov

Kateri konkurenti ponujajo storitev/izdelek?
Kako so konkurenti pozicionirani na trgu? 
Kakšni so tržni deleži konkurentov? 
Kako ponujajo svoje izdelke/storitve? 
Kakšne poslovne modele uporabljajo za trženje in marketing? 
Kako bo naš izdelek/naša storitev edinstven/-a in se bo razlikoval/-a od 
drugih? 
Katere so šibkosti in katere so prednosti konkurentov? 
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Tabela 8: Primer primerjanja izdelka/storitve s konkurenčnim izdelkom 

Elementi primerjanja Storitev/izdelek Konkurenčni izdelek

Ciljna skupina kupcev

Prednosti, ki jih zaznava ku-
pec, oziroma potrebe kupcev 
A 
B 
C

Oblika/dizajn

Cena

Embalaža

Kakovost

Dobava

Življenjska doba/trajnost

Ekologija

Lokacija

Načini pridobivanja informacij: 
• analiza dokumentacije na javno dostopnih straneh (npr. www.ajpes.si), 
• spletno anketiranje (npr. www.anketiran.si), 
• anketiranje na terenu, 
• anketiranje po telefonu, 
• analiza promocijskih gradiv (npr. konkurence), 
• analiza spletnih strani podjetij/organizacij, 
• družbena in družabna omrežja ter
• statistični podatki (Statistični urad RS). 

 
Pridobljeni podatki vam bodo v podporo in osnova za pripravo trženjskega ter poslovne-
ga načrta. 
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Analiza sposobnosti in izkušenj – kaj lahko še naredim

Slika 3: Osebnostne lastnosti za področje vodenja kariere

Slika 4: Osebnostne veščine

Katere veščine bi v prihodnosti še razvijali oziroma nadgradili? 
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Uspeh/neuspeh 

Na	življenjski	premici	označite	svoje	uspehe	in	neuspehe,	ki	so	najbolj	vplivali	na	potek	
vašega	življenja.	

            10           20       30             40        50           60        70           80      90 let 

Moji	uspehi	

1

2

3

4

5

Moji	neuspehi	

1

2

3

4

5

 
Kaj	ste	se	naučili	iz	posameznega	neuspeha?	
Katere	izkušnje	in	katera	spoznanja	lahko	vzamete	iz	preteklosti	in	jih	uporabite	v	seda-
njosti	ter	v	prihodnosti?	

 
 



84 Priložnost za nov začetek – vloga sindikatov v aktivni politiki zaposlovanja

Analiza uspeha 

Za uresničevanje novih osebnih projektov je pomembno pogledati tudi svoje uspehe iz 
preteklosti ter analizirati, zakaj so se uresničili. 

Napišite	uspeh,	na	katerega	ste	najbolj	ponosni

Kako	je	potekala	priprava?	

Kaj	se	je	najprej	zgodilo?	Kako	ste	začeli?

Kaj	se	je	zgodilo	kasneje?

Kaj	je	šlo	še	posebej	dobro	in	učinkovito?

Kdo	vam	je	pomagal	pri	uresničevanju	uspeha?

Kako	so	vam	ljudje	pomagali?
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Kaj	ta	uspeh	pove	o	vas?

Kako	ste	se	počutili,	preden	ste	začeli	in	po	uspehu?

Kako	lahko	dosežete	več	takšnih	ciljev?	Kaj	želite	še	doseči	v	življenju?

Akcijski načrt za uresničitev ciljev 

Cilji (osebni, poklicni) (Cilji naj bodo jasni, merljivi in realni.) 

1

2

3

Kateri so dejavniki, zaradi katerih boste dosegli cilj? 

Kateri so dejavniki tveganja, da cilja ne boste dosegli? 

 

Časovni interval dejavnosti 

Začetek: 

Pričakovani zaključek: 

Organizacija dejavnosti 

Koga bomo vključili v dejavnost?

Kje lahko pridobimo dodatne informacije? 

Kakšni so časovni koraki pri uresničevanju ciljev? 

Kakšni so finančni stroški? 

Kako bomo vedeli, da se približujemo cilju (kontrolne točke)? 
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  Podjetništvo prihodnosti,
  socialno podjetništvo 
	 	 Nataša	Demšar,	Trinity	d.o.o.,	
	 	 Tomaž	Stritar,	Zavod	za	razvoj	socialnega	podjetništva,	Uspešen	podjetnik

Kaj je socialno podjetje

Je podjetje, ki rešuje družbene probleme na podjetniški način, dobičke pa vlaga nazaj v 
lastno dejavnost.

Podjetniški	kriteriji:

• podjetniška ideja, ki rešuje družben problem in ima KUPCE, ter

• proizvodnja izdelkov ali prodaja storitev.

Socialni	kriteriji:

• vključevanje ranljivih skupin v podjetniško aktivnost,

• demokratično odločanje – ni odvisno od vloženega kapitala (1 član = 1 glas) in

• reinvestiranje (pravična delitev dobička).

Zakon o socialnem podjetništvu

Kdo lahko pridobi status socialnega podjetja?

• Društvo, 

• zavod, 

• ustanova,

• gospodarska družba,

• zadruga, 

• evropska zadruga in

• vsaka pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno za pridobivanje 
 dobička.

Zakon ne predvideva nove oblike pravne osebe!

Obstajajo 4 glavni ukrepi:

1. Ukrep	spodbujanja	socialnega	podjetništva

• Nefinančni – promocija, informiranje, izobraževanje 

2. Ukrep	oblikovanja	ugodnega	podjetniškega	okolja

• Tehnična podpora in podpora v obliki usposabljanja za osebe, ki ustanavljajo 

 socialna podjetja – socialno-podjetniški inkubatorji

8
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3. Ukrep	spodbujanja	zaposlovanja	v	socialnih	podjetjih

• Aktivna politika zaposlovanja

4. Ukrep	za	omogočanje	dostopov	do	virov	financiranja

• Zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih ter 
 evropskih virov

• Finančni – vzpostavitev finančnega sklada za spodbujanje razvoja socialnega 
 podjetništva

Primeri dobrih praks

Tujina

• Pragulic: http://pragulic.cz/

• Schrebermeister: http://schrebermeister.eu/

• Specialist People Foundation: http://specialistpeople.com/

• Jamie Oliver Foundation: http://www.jamieoliver.com/foundation/

• SL2 – Sustainable Living Lab: http://www.sl2square.org/

• Zelendan – roda: http://zelendan.roda.hr

• Grameen bank: http://www.grameen-info.org/

Slovenija

• S project: http://blog.sproject.org/en

• Ekološka kmetija Korenika: http://www.korenika.si/

• Turistična agencija Premiki: http://premiki.com/

• Skuhna: http://www.skuhna.si/

• Trgovina iz druge roke: http://www.kraljiulice.org/kaj-delamo/stara-roba-nova-
 raba/

• Iz principa: http://www.izprincipa.si/

• KAROcikel: http://www.karocikel.si/

Finančni viri

Zasebni razpisi

• UniCredit foundation: http://www.unicreditfoundation.org/

• Zavod Viva – Reinovator

• Erste foundation: http://socialimpactaward.net/

• Natečaj za »naj družbeno inovacijo« Ustanove 05

• Nagrada za trajnostno podjetništvo: http://www.se-award.org/

• Challenge: Future: http://www.challengefuture.org
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• Skoll Foundation: http://www.skollfoundation.org/

• ChangeMakers: http://www.changemakers.com/

Javni razpisi

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

• Razpisi in nagrade Evropske komisije, Evropskega parlamenta: 
 http://socialinnovationcompetition.eu/

• Področni razpisi glede na področje podjetniške ideje

• Različne podjetniške spodbude lokalnih skupnosti

• Razpis »Podjetno v svet podjetništva«

• Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

• Razpisi Evropske investicijske banke: http://institute.eib.org/

Strukturiranje ideje za prijavo na razpis

• Izhodišče in	izziv – težava, ki jo rešujemo, trenutno stanje, možne rešitve

• Namen projekta (kaj je naša vizija)

• Splošni in specifični cilji	(SMART)

• Aktivnosti za dosego ciljev

• Rezultati – merljivi, konkretni

• Partnerji – primerne reference

• Proračun – realen in izvedljiv

• Nekajkrat prepisati/dopolniti/izboljšati/skrajšati/revidirati

Konkretne usmeritve pri pripravi

• Pregled pogojev,	namenov,	ciljev, zahtev, omejitev 

• Logika, struktura, rdeča nit

• Kratka	in	jedrnata besedila, nič oz. čim manj vejic …

• Jasno, pregledno, strukturirano, merljivo

• Samoocena pred pisanjem in pred oddajo – tudi zunanji ocenjevalec

• Najpomembnejši je povzetek – ocenjevalci najprej preberejo – ne	dovoliti	dvoma 
 v našo idejo - 1. test

• Ocenjevalca moramo voditi in mu ne pustiti »razmišljati po svoje«

• Zakaj nam bi davkoplačevalci dali ta denar?
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Nasveti in namigi – partnerstva

• »First Friends then Funds«; naloga koordinatorja: po sestanku večerja

• Naj bodo najboljši na svojem področju - reference in izkušnje

• Dogovore nujno zapišite – »Čisti računi, dobri prijatelji.«

• Sodelujte s partnerji, s katerimi bi to počeli tudi brez dodatnega denarja

• Timing – pravočasnost pri pisanju in pripravi

• Je proces in bogata učna	izkušnja - osnova za naslednjega

• Nismo prejeli sredstev, kaj sedaj? Poskusimo	znova

• Je tek	na	dolge	proge – načrtovanje projekta, reference

• Elementi	uspeha

• Projekt: vsebinsko ustrezen, partnersko sposoben, vzdržljiv, stroškovno učinkovit

• Mi: imamo na voljo dovolj virov (kadrovski, informacijski …)

Življenjski cikel projekta

Načrtovanje projekta (ne samo zaradi priprave in prijave projektnega predloga):

• na podlagi izkušenj nekaterih uspešnih projektov priprava projektnega predloga 
 predstavlja 80 % dela na projektu, medtem ko samo izvajanje predstavlja 20 %,

• že v fazo priprave projektnega predloga je treba vključiti celoten kolektiv, vse pri-
 hodnje partnerje in lokalno ali regionalno okolje, 

• to ne pomeni samo sprotnega odpravljanja morebitnega nesoglasja in možnih na-

 petosti, ampak pomeni hkrati tudi priložnost za nove ideje, predloge ter informacije.

Oblikovati je treba sistem prepoznavanja in priznavanja dosežkov projekta. 

Rezultate projekta je na koncu treba pregledati in tudi kvalitativno ovrednotiti.

V vsaki življenjski stopnji projekta je treba ustrezno načrtovati in upoštevati možnost 
napak.

I. stopnja: oblikovanje idej in partnerstev za skupno uresničitev skupnih idej – faza 
pripravljanja projektnega predloga

• Gre za obdobje med razvojem projektnih idej in njihovim formuliranjem v osnovni 
 koncept projekta.

• Iščejo se potencialni partnerji, skupaj se definirajo	programi	dela.

• Določiti je treba projektnega vodjo in opredeliti osnovno strukturo projektnih 
 timov z navedbo njihovih nalog.
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Slika 1: Življenjski cikel projekta

II. stopnja: oblikovanje strategije in načrta izvedbe konkretnega projekta ter prijava na 
konkretni razpis – začetna faza projekta

• Jasno je treba definirati skupne cilje.

• Doreči je treba zadnje vsebinske podrobnosti.

• Projekt je treba umestiti v vsebino in zahteve konkretnega razpisa.

• Definirajo se pričakovani rezultati projekta in njihov vpliv.

• Dokončno se oblikuje izvedbena struktura.

• Definirati je treba članstvo in naloge projektnih timov, opravita se natančna fi-
 nančna analiza in obseg vrednosti projekta.

• Predvidijo se tudi vsi možni viri financiranja.

• Prijava za sofinanciranje na konkreten javni razpis. 

III. stopnja: oblikovanje pogodbenih obveznosti, formaliziranje partnerstev in izvajanje 
sofinanciranega projekta – faza začetka

• Sprejeta je odločitev o sofinanciranju projekta, podpisana je pogodba s prijavite-
 ljem in dorečene so zadnje vsebinske ter finančne podrobnosti z naročnikom.

• Če projekt vključuje partnerje, so dorečene tudi zadnje podrobnosti med partner-
 ji v projektu in podpisane partnerske/konzorcijske pogodbe.

• Vzpostavljen je koncept vodenja in spremljanja izvajanja projekta. 

• Partnerji začnejo z izvajanjem projektnih nalog, izmenjujejo informacije in komu-
 nicirajo s pomočjo vzpostavljenega projektnega sistema (projektna pisarna, zuna-
 nji in notranji komunikacijski načrt).
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IV. stopnja: izvajanje projekta, uresničevanje načrtovanih aktivnosti, doseganje zastav-
ljenih ciljev, finančno upravljanje, spremljanje in poročanje o izvajanju, koordinacija 
izvajanja med vsemi partnerji – faza koordinacije projekta

• V okviru odobrenih sredstev vsi izvajalci projekta izvajajo dogovorjene naloge in 
 skušajo doseči opredeljene cilje.

• Namen sta kontrola in usmerjanje napredka projekta.

• Oblikuje se sistem spremljanja in poročanja o izvajanju.

• Na voljo so prvi vmesni rezultati izvajanja, ki jih je treba ustrezno ovrednotiti.

• Predlagajo se določene spremembe in dopolnila sistema izvajanja.

• Spremljanje delovanja in razvoja partnerstva (lahko se pojavijo določene teža-
 ve, ki jih je treba hitro identificirati in rešiti v sodelovanju z vsemi vključenimi 
 institucijami).

V. stopnja: zaključek projekta, zaključno poročanje v skladu z zahtevami sofinancerja, 
evalvacija projekta – faza finalizacije projekta, oblikovanje strategije in načrta izvedbe 
v prihodnje 

• Pripraviti je treba končna poročila o izvajanju projekta – to je pogoj za prejem 
 zadnjega plačila naročnika za povrnitev stroškov. 

• Že pred samim zaključkom projekta je treba zaključek projekta ustrezno načrtova-
 ti in s tem zagotoviti trajnostni učinek projekta v lokalnem/regionalnem/nacio-
 nalnem/mednarodnem okolju. 

• (Samo)evalvacija dela in rezultatov projekta, ki omogoča odpravo težav in vpra-
 šanj, ki so se pojavili med izvajanjem, ter strateško načrtovanje za prihodnje
 projekte.

Crowdfunding

Crowdfunding ali množično financiranje je kolektivna	akcija	zbiranja	finančnih	sredstev v 
podporo projektov posameznikov ali organizacij. 

Zbiranje sredstev se izvaja prek spletnih platform ali v živo.

Poznamo več oblik crowdfundinga, in sicer v obliki:

• donacij, 

• prednaročil, 

• mikrokreditov in 

• investicij (crowd investing, equity crowdfunding).

Informacijski viri

• Slovenski forum socialnega podjetništva

• Socialni inovatorji prihodnosti (knjiga)
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• Dobra borza

• skupine Facebook 

• skupine LinkedIn 

• Schwab foundation

• Ashoka

• Zavod za razvoj socialnega podjetništva, Uspešen podjetnik

• Zavod Mladi podjetnik

Elementi dobrega »pitcha«

• Na začetku vedno jasno izrazite idejo.

• Pri predstavitvi uporabljajte številke (statistika, %, cena).

• Uporabljajte rekvizite.

• Bodite zabavni in duhoviti.

• Jasno predstavite pozitivne učinke ideje.

• Z vprašanji se osredotočite na težavo.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

Business Model Canvas

Ključni partnerji Ključne aktivnosti Pričakovana vrednost Odnosi s kupci Vrste kupcev

Kdo so naši ključni 
partnerji?

Kdo so naši ključni 
dobavitelji?

Katere ključne vire 
pridobivamo od svojih 
partnerjev?

Katere ključne 
aktivnosti partnerji 
izvajajo?

Katere so ključne aktiv-
nosti, ki jih zahtevajo:

• pričakovana vrednost,

• distribucijski kanali,

• ddnosi s strankami,

• viri prihodkov.

Katero dodano vrednost prinašamo 
kupcu?

Katerega izmed težav želimo kupcu 
rešiti?

Katere storitve/produkte ponujamo 
kupcu?

Katere potrebe želimo kupcu 
zadovoljiti?

Kakšen tip odnosov 
imamo z posamezno 
ciljno skupino kupcev?

Kakšne odnose imamo s 
posamezno ciljno skupino 
že vzpostavljene?

Za koga ustvarjamo 
vrednost?

Kdo so naše 
najpomembnejše 
stranke?

Ključni viri Komunikacijski kanali

Kateri so ključni viri, ki 
jih zahtevajo:

• pričakovana vrednost,

• distribucijski kanali,

• odnosi s strankami,

• viri prihodkov.

Skozi katere komunikacij-
ske kanale komuniciramo 
s strankami?

Kako so naši komunikacij-
ski kanali integrirani?
Kateri kanali so najbolj 
stroškovno učinkoviti?

Struktura stroškov Tok prihodkov

Kateri so najpomembnejši stroški pri našem poslovnem modelu?

Katere ključne aktivnosti so najdražje?

Kateri ključni viri so najdražji?

Kakšno vrednost so naši kupci pripravljeni plačati?

Na kakšen način bodo kupci plačali?

Kako bi želeli plačati?

Kako in koliko posamezni prihodek prispeva h celotnemu prihodku?

Slika 2: Business Model Canvas
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Zakaj uporabiti metodologijo LEAN za razvoj produkta?

• Hitro ugotovimo, kaj ustvarja učinek (»impact«).

• Skrajšamo razvojni čas produkta (cikel zgradi – meri – uči se).

• Merimo stvari, ki so za nas pomembne.

• Fokusiramo se lahko na vire, ki so pomembni.

• Neprekinjeno pridobivanje povratnih informacij s trga.

• Prilagajanje virov financiranja za spodbujanje inovativnosti.

• Oblikovanje kulture, ki šteje neuspeh kot učenje, ki nas pripelje bližje k rešitvi.

Razvojni cikel: Lean Impact Model

Slika 3: Razvojni cikel

Hipoteza rasti in hipoteza vrednosti

• Hipoteza	vrednosti je tista, s katero preverimo na trgu, ali naš produkt ali storitev 
 dejansko prinaša vrednost strankam, ko ga enkrat začnejo uporabljati.

• S hipotezo	rasti na trgu preverimo koncept, kako bodo nove stranke odkrile naš 
 produkt ali storitev. Na test postavimo strategijo, kaj bo glavni generator rasti.
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Okvir za razvoj produkta

Slika 4: Okvir za razvoj produkta

1. Generiranje ideje

Notranji viri

• Raziskave in razvoj ideje

Zunanji viri

• Kupci, analiza konkurence

Orodja: SWOT-, PEST-analiza

2. Pregled ideje

• Ali ideja ključnemu kupcu rešuje težavo?

• Kdo je naša konkurenca?

• Ali imamo kapacitete, da idejo uresničimo?

• Katere finančne in človeške vire potrebujemo, da uresničimo idejo?

• Ali ideja ustreza okviru vizije, tržne in osebnostne vrednosti?

3. Razvoj koncepta, testiranje in učenje

• Ali imamo dovolj podrobno razdelan koncept ideje?

• Časovnica in cilji (SMART) za naš produkt

• Testiranje ključnih hipotez, evalvacija in učenje

4. Razvoj tržne strategije, načrt trženja

• Segmentiranje ključnih kupcev

• Blagovna znamka

• Promocijski in prodajni kanali (Kako bomo dosegli ključne kupce?)

• Cenitev produkta
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• Distribucija

• Partnerstva

• Metodologija poročanja

5. Poslovna analiza

• Ocena prodaje

• Ocena stroškov

• Ocena točke preloma (»Break-even point«)

• Ocena cilja dobička, ki ga želimo doseči

6. Interna implementacija

• Razdelitev vlog

• Kako bo potekala interna komunikacija o razvoju in prodaji produkta?

• Načrt virov

• Kako bomo zagotovili orodja za merjenje uspešnosti?

7. Komercializacija produkta

• Lansiramo produkt

• Zagotovimo, da distribucijski kanali delujejo

• Gradimo blagovno znamko

• Dolgotrajna vizija produkta

• Konstantno preverjamo, ali dosegamo zastavljene cilje

• Evalvacija produkta

Načrt trženja

Slika 5: Načrt trženja
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1. Analiza trga: »Kdo so vaši kupci in kaj je vaš trg?« 

1. Kdo je vaš ciljni kupec?

2. Opišite ga.

3. Kaj je njegova težava? 

4. Kaj bi bil njegov motiv za nakup?

5. Kakšno rešitev mu ponujate? 

6. Pomislite, koliko je takšnih kupcev in kje so?

Slika 6: Kdo so vaši kupci

2. SWOT- in PEST-analiza

SWOT – matrika	prednost,	slabosti,	priložnosti	in	nevarnosti

PEST – matrika	političnega,	ekonomskega,	tehnološkega	in	socialnega	okolja

3. Določitev tržnih ciljev

 Tržni cilji nudijo naslednje odgovore: 

• Kaj želimo doseči? 

• Koliko moramo doseči? 

• Kdaj moramo doseči? 
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Cilji naj bodo merljivi! (SMART)

 Primer tržnih ciljev: V letu 2013 moramo ustvariti prodajo v vrednosti XX EUR in pri-
 dobiti XX strank. 

4. Tržno komuniciranje (promocijski kanali, konverzija, stik s kupci)

1. Ciljne	skupine (kdo so naši kupci, kakšno težavo jim rešujemo, motivi za nakup, 
 rešitve, ki jih nudimo) 

2. Kreativna	strategija (blagovna znamka, s čim bomo kupce nagovarjali – slogan, 
 stalna komunikacijska sporočila, celostna podoba) 

3. Izbor	komunikacijskih	orodij	in	kanalov (oglaševanje, neposredni marketing, po-
 speševanje prodaje, Facebook, LinkedIn, Twitter itn.)

5. Distribucijski načrt

Kaj	so	naši	kanali,	kjer:

• kupci izvejo za nas,

• kupci dobijo potrebne informacije o naših izdelkih,

• kupci opravijo nakup in

• izvajamo poprodajne aktivnosti?

6. Partnerstva in drugi deležniki

• Kdo so deležniki, ki nam lahko pomagajo pri promociji?

• Kdo so deležniki, s katerimi lahko zagotovimo še višjo dodano vrednost produktu?

7. Finančne projekcije

• Koliko nas bo posamezna tržna aktivnost finančno bremenila?

• Katera tržna aktivnost nam bo prinesla najboljši rezultat za najmanjši vložek 

 sredstev?

• Kam fokusirati sredstva?

• Kdaj bomo dosegli točko preloma?

Priporočeno branje za vsakega podjetnika

• Eric Ries: The Lean Startup

• Steven Blank: The Four Steps to The Epiphany

• Steven Blank: The Startup Owner’s Manual

• Alexander Osterwalder: Business Model Generation

• Brad Feld: Venture Deals



99Zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata

KONFEDERACIJA
SINDIKATOV JAVNEGA
SEKTORJA SLOVENIJE

Literatura in viri:

Rise Eric, The Lean Startup, 2011

Osterwalder Alexander, Business model generation, 2010

Mesojedec Tadeja, Socialno podjetništvo, 2012

Yunus Muhammad, Novemu kapitalizmu na proti, 2007
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