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Uvod 
 

Trenutni proces vzpostavljanja nacionalnih kvalifikacijskih ogrodij 
predstavlja velik izziv tako za vse deležnike kot tudi strokovnjake na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v večini držav 
Evropske unije. Kot posledica težav, ki so se pojavile ob implementaciji 
nacionalnih kvalifikacijskih ogrodij (NKO) se je pojavila ideja, da bi bila 
lahko sektorska kvalifikacijska ogrodja učinkovita in izvedljiva alternativa 
nacionalnim kvalifikacijskim ogrodjem. Sektorska ogrodja pa sama po sebi 
ne rešijo vseh težav. 

Predvideva se, da bodo sektorska kvalifikacijska ogrodja povečala 
mobilnost delavcev znotraj Evrope veliko bolj učinkovito, kot bi to naredila 
NKO. Poleg tega pa sektorska ogrodja – če so ta oblikovana tako, da se 
osredotočajo predvsem na delovni proces – ponujajo možnost razvoja opisov 
kvalifikacij, ki temeljijo na spretnostih ter tako olajšajo njihov prenos na 
različne stopnje kvalifikacijskih ogrodij.   

V okviru projekta »Matching Frames« (»Uskladimo ogrodja«), so ob 
finančni podpori programa za vseživljenjsko učenje »Leonardo Da Vinci 
Programme«, razvili metode in orodja za oblikovanje sektorskih 
kvalifikacijskih ogrodij na podlagi analiz delovnega procesa. Ta orodja so na 
kratko opisana v teh smernicah. 

 Smernice lahko služijo kot pomoč deležnikom pri razvijanju 
kvalifikacijskih ogrodij s poudarkom na sektorjih, uporabne pa so tudi kot 
učinkovito sredstvo pri načrtovanju teh ogrodij. Metode in orodja so bili 
razviti z uporabo znanstvenih metod in ne upoštevajo le interesov 
posameznih deležnikov, temveč omogočajo tudi sam razvoj in 
implementacijo sektorskih kvalifikacijskih ogrodij. 
 
 

Cilji smernic 
 

Namen smernic je nuditi pomoč vsem strokovnjakom, upravnim 
uslužbencem in svetovalcem, ki delujejo na področju oblikovanja poklicnih 
standardov ter vsem akterjem v implementaciji kvalifikacijskih ogrodij z 
namenom oblikovanja novih poklicnih standardov in novih kvalifikacijskih 
ogrodij. V smernicah je prikazan proces analize delovnega procesa (ADP) 
ter tudi ostale naloge, ki so potrebne za doseganje tega ambicioznega in 
zelo pomembnega cilja. 
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Smernice pa niso namenjene le strokovnjakom, ki so zaposleni na različnih 
ministrstvih, temveč tudi učiteljem, inštruktorjem, strokovnjakom, ki so 
zaposleni v zasebnih podjetjih, organizacijam za usposabljanje ter osebju, ki 
se ukvarja z razvojem človeških virov.  

V  smernicah boste našli specifične informacije o vseh ključnih dejavnostih 
in korakih, ki so potrebni za razvoj novih poklicnih standardov, ki služijo 
kot podlaga za nova kvalifikacijska ogrodja. Smernice torej nudijo pregled 
temeljnih dejavnosti, analize delovnega procesa v podjetjih ter procesa 
preverjanja rezultatov, ki igrajo ključno vlogo pri vsakem poklicu. V 
smernicah bodo vsi tisti, ki delujejo na področju razvoja poklicnih 
standardov ter tisti, ki delujejo na področju implementacije nacionalnih in 
sektorskih kvalifikacijskih ogrodij, našli vse potrebne informacije, ki pa se 
primarno tičejo kvalificiranih delavcev. 

Kaj so “nadgrajeni poklicni standardi”?  
 

Nadgrajeni poklicni standardi (NPS) predstavljajo pomemben del 
kakovostnega usposabljanja, saj nudijo opis kvalifikacij in delovnih 
sposobnosti, ki naj bi jih kvalificiran delavec imel, če želi svoje delo opravljati 
učinkovito in uspešno.   
 
Posledično ima razvoj poklicnih standardov ključno vlogo pri zagotavljanju 
kakovosti programov usposabljanja, ki pa mora izhajati iz poklicnih 
standardov. 
 
Pri nadgrajenih poklicnih standardih je poudarek na poklicu in ne na 
posamezni službi. Ti standardi vsebujejo slednje: 

 Kratek poklicni profil 
 Seznam vseh relevantnih temeljnih delovnih procesov, ki jih poklic 

vključuje 
 Vse temeljne kompetence, ki so potrebne za izvajanje vsakega izmed 

temeljnih delovnih procesov 
 Vse podrobnosti temeljnega delovnega procesa, torej vsi predmeti 

dela, orodja, metode in predpogoji.  
 
Programi usposabljanja, katerih glavni namen je izvajanje kvalificiranega 
dela, bodo temeljili na naprednih poklicnih standardih, kjer ti obstajajo. NPS 
definirajo pričakovan izid usposabljanja in imajo ključno vlogo pri 
zagotavljanju kakovosti pri usposabljanju. 
 

Kaj so “kvalifikacijska ogrodja” (KO)? 
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Kvalifikacijsko ogrodje je sistematizirana matrica, v katero se na različnih 
ravneh razvrščajo različne formalne kvalifikacije.  
 
Trenutno je na voljo osem stopenjsko Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). 
To ogrodje omogoča razvrščanje vseh formalnih kvalifikacij (od poklicnih 
spričeval do univerzitetnih diplom) različnim stopnjam. Poleg tega ogrodja 
pa obstajajo v Evropi tudi druga nacionalna kvalifikacijska ogrodja, izmed 
katerih jih je nekaj že povsem dodelanih in uveljavljenih , številna pa so še v 
fazi implementacije.  
 
EOK deluje tudi kot referenčni okvir za vsa evropska nacionalna 
kvalifikacijska ogrodja. Lahko si ga predstavljamo kot neke vrste 
»prevajalnik«, ki pomaga pri primerjavi in oceni kvalifikacij iz različnih 
držav. Nacionalna kvalifikacijska ogrodja to vlogo najbolj učinkovito 
izkoristijo, če so strukturno in vsebinsko podobna EOK. A to ne velja v 
vsakem primeru. Nekatera nacionalna kvalifikacijska ogrodja se v številu 
stopenj razlikujejo od EOK, pa tudi vsebinske določbe tako imenovanih 
opisnikov se delno razlikujejo od države do države.  
 
Poleg že omenjenih nacionalnih in Evropskega ogrodja kvalifikacij pa 
poznamo tudi tako imenovana sektorska kvalifikacijska ogrodja, s pomočjo 
katerih lahko določimo specifične spretnosti nekega sektorja in jih nato 
primerjamo z različnimi ravnmi EOK. Nekateri sektorji so si, kar se tiče 
samega dela, predmetov dela in delovnih pripomočkov, iz države v državo 
zelo podobni, tako da imajo nekateri izmed njih (kot na primer sektor 
avtoservisnih storitev) tudi zelo podobne »sektorske kvalifikacije«, ki 
zahtevajo podobne spretnosti. Prav upoštevanje specifičnih spretnosti pa 
daje sektorskemu pristopu prednost pred nacionalnimi kvalifikacijskimi 
ogrodji, ki so navsezadnje povsem indiferentna do specifik določenih 
sektorjev ali področij dela. Če želimo preusmeriti pozornost na sektorske 
kvalifikacije in učinkovito izboljšati učne rezultate, moramo na osnovi že 
obstoječih delovnih procesov razviti nova sektorska ogrodja. Analize 
delovnega procesa so primerno orodje za ta namen. 
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Kaj je analiza delovnega procesa (ADP)?  

  
Analiza delovnega procesa (ADP) je postopek, s katerim na podlagi nekega 
poklicnega profila oblikujemo nadgrajene poklicne standarde. Postopek 
mora biti izveden na samem delovnem mestu in v sodelovanju z delavci v 
proizvodnji, strokovnjaki za učne načrte, učitelji, ki vodijo poklicne tečaje, 
osebjem, ki skrbi za usposabljanje, ter s strokovnjaki na področju delovnih 
procesov in zagotavljanja kakovosti (v primeru sektorskih ogrodij pa tudi 
strokovnjaki na področju določenega sektorja).  
 
Pomembno je, da skupine v času priprave analize  tesno sodelujejo z 
vodstvom podjetja. Tako namreč povečamo možnost, da se res zberejo vse 
ključne informacije v zvezi z delovno silo podjetja. To pa ne vključuje le 
informacij o kvalifikacijah in drugih spretnostih, ki so potrebne za izvajanje 
dela, temveč tudi vse glavne poslovne in storitvene dejavnosti, ki jih 
podjetje izvaja. Še bolj ključnega pomena pa je opazovanje dejanskega dela 
v proizvodnji ter poznavanje materialov, orodij in metod, ki se jih uporablja. 
 
V tem kontekstu je cilj ADP od podjetij zbrati dovolj natančne informacije o 
temeljnih delovnih procesih in kompetencah, ki se odvijajo v proizvodnji 
nekega podjetja. Tako lahko skupine, ki izvajajo ADP, kasneje razvijejo 
poklicne standarde za kvalificirane delavce, sčasoma pa pripomorejo tudi k 
razvoju novih kvalifikacijskih ogrodij. 
 
 

Obseg dela pri razvijanju nadgrajenih poklicnih standardov  
 
Proces razvijanja nadgrajenih poklicnih standardov zahteva temeljito 
pripravo in natančno načrtovanje, kar vključuje tudi obiske podjetij in 
pisarniško delo. Ta proces lahko traja več tednov ali pa celo več mesecev. 
 
Razdelimo ga lahko na štiri glavne faze, vsaka izmed njih pa vsebuje več 
korakov (glej naslednjo stran): 
 
 

A. Načrtovanje in priprava za analizo delovnega procesa (ADP)  
B. Obisk podjetij in izvedba ADP  
C. Razvoj naprednih poklicnih standardov  
D. Oblikovanje osnutka sektorskega kvalifikacijskega ogrodja s 
poudarkom na dejanskem delu in dodelitev kvalifikacij.  
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Pred analizo delovnega procesa je potrebno sestaviti skupino 
strokovnjakov in svetovalcev iz določene poklicne skupine. Poleg tega pa 
morajo biti obseg ciljnega poklicnega usposabljanja in z njim povezani 
poklici v določenem gospodarskem sektorju jasno določeni. 
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PREGLEDNICA OPRAVIL 
 
Razvoj poklicnih standardov 
 

A. Načrtovanje in 
priprava analize 
delovnega 
procesa (ADP) za 
razvoj  
novih poklicnih 
standardov: 

 1.) Izbor poklicne skupine za analizo delovnega 
procesa glede na prednostni načrt. Poklicna 
skupina naj bo iz enega od gospodarskih 
sektorjev.  

2.) Izbor približno 5 – 8 vodilnih podjetij iz 
izbranih sektorjev in organizacija obiskov 
podjetij za izvajanje ADP. 

 ▼ 
B. Obisk podjetij 
in izvedba ADP za 
razvoj novih 
poklicnih 
standardov: 
 

3.) Obisk podjetij, ki naj bi bila vključena v 
analizo delovnega procesa, z namenom 
definiranja temeljnih delovnih procesov. 

4.) Pregled in ocena vseh informacij in rezultatov 
analize delovnega procesa v teh podjetjih. 

 ▼ 
C.Razvoj 
naprednih 
poklicnih 
standardov  
v sodelovanju  
z  
obiskanimi 
podjetji: 
 

5.) Izdelava poročila ADP in osnutki nadgrajenih 
poklicnih standardov 

6.) Predstavitev osnutka nadgrajenih poklicnih 
standardov  strokovnjakom vključenega 
sektorja ter podjetjem, ki so bila obiskana. 

7.) Povratne informacije strokovnjakov, podjetij 
ali osebja določene strokovne delavnice ter z 
njimi povezani popravki in dopolnila osnutka 
poklicnih standardov. 

8.) Končna različica nadgrajenih poklicnih 
standardov. 

 ▼ 
 

D. Predstavitev 
novih poklicnih 
standardov in 
iskanje podpore 
na nadaljnje 
dejavnosti (kot na 
primer 
oblikovanje 
učnega načrta in 
testiranje): 
 

9.) Predstavitev novih poklicnih standardov 
ustreznemu področnemu odboru ter 
ustreznim odborom zbornice. 

10.) Sprejem novih poklicnih standardov na 
področnem odboru ali  v specializiranih 
odborih zbornice. 

11.) Iskanje podpore za nadaljnje dejavnosti, 
povezane z novimi poklicnimi standardi in 
njihova implementacija pri razvoju učnega 
načrta, programov  poklicnega usposabljanja 
in preverjanja praktične usposobljenosti.  
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A. Načrtovanje in priprava analize delovnega procesa (ADP) 
za razvoj novih poklicnih standardov 

 
Izjemno pomembno je, da se skupina pred analizo delovnega procesa (ADP) 
temeljito pripravi. Pred dejanskim obiskom je potrebno poskrbeti za 
naslednje: 
 
 Najprej naj se jasno določi poklicna skupina (na primer strojništvo) 
 Nato se določi skupino strokovnjakov, ki bo obiskala ustrezna 

podjetja. 
 
V idealnem primeru naj bi skupino strokovnjakov tvorile sledeče osebe: 

 Svetovalec, ki deluje kot vodja skupine in je odgovoren za oblikovanje 
ADP 

 Strokovnjak (po možnosti dva) s področja poklicnega usposabljanja 
za poklic, ki se ga preučuje 

 Strokovnjak za oblikovanje učnega načrta, ki skrbi za kontinuiteto pri 
oblikovanju učnih načrtov, ki bodo izhajali iz novih standardov. 

 
Ta skupina torej določi obseg izbrane poklicne skupine (na primer: koliko 
poklicev je v neki poklicni skupini in ali so za njo ključnega pomena?)  
Na tej stopnji je možna le okvirna ocena. 
Prvi delovni dokument, ki ga potrebujemo za ADP, je prvi osnutek 
poklicnega profila in z njim povezana poklicna usposabljanja. A ta profil 
mora biti oblikovan smiselno in smotrno. Vključevati mora vse gospodarske  
dejavnosti znotraj ene poklicne skupine ter razlago, kako dopolnjuje druge 
poklicne profile in tako koristi celotnemu sektorju. 
 
Namen tega delovnega dokumenta je skupini svetovalcev pomagati čim bolj 
osredotočeno izvajati ADP v podjetjih. A prvi osnutek novega poklicnega 
profila je kljub temu le provizoričen dokument. Natančen obseg potrebnih 
spretnosti postane razviden šele po dejanski izvedbi ADP. Te informacije se 
kasneje, med izvajanjem ADP in z njo povezanim iskanjem dejstev, izkažejo 
za zelo koristne. Končna različica tega poklicnega profila se nato izda in 
vključi kot dodatek k novemu poklicnemu standardu ter tako pripomore k 
celostnemu opisu poklica (glej primer v prilogi št. 1). 
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Ko je osnutek  dokončno oblikovan in so vneseni vsi popravki poklicnega 
profila, kar vključuje tudi obseg poklicnih usposabljanj z določenega 
področja, začne skupina izvajati operativne korake za izvajanje ADP. Za to 
so potrebne zanesljive informacije o podjetjih (različnih velikosti in z 
različnim obsegom proizvodov in storitev), ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki 
vključujejo določene temeljne spretnosti. 
 
Vodja skupine za ADP  nato ob pomoči strokovnjakov, ki izvajajo ADP, 
izbere pet do osem podjetij (različnih velikosti in profilov), ki zaposlujejo 
delavce, ki potrebujejo določeno kvalifikacijo. Raznolikost izbranih podjetij 
je pomembna za popolno razumevanju vseh različnih spretnosti. S podjetji 
je nato potrebno stopiti v stik, in sicer preko uradnega pisma, v katerem 
prosimo za dovoljenje za izvajanje analize delovnega procesa v njihovih 
prostorih ter predstavimo svoja pričakovanja glede morebitnega 
sodelovanja. Pred obiskom mora biti ta odobren s strani izbranega podjetja. 
V  pismu razložite, kaj je namen vašega obiska, vključite pa tudi, koliko časa 
in koliko osebja boste potrebovali za predvideno ADP. 
 
Če je možno, opravite prvi obisk že pred izvajanjem same analize. Tako 
namreč obiskana podjetja predhodno seznanite s podrobnostmi vaše ADP, 
predvsem kar se tiče njenega namena in obsega, poskrbite pa tudi za 
učinkovito sodelovanje s strani podjetij. Na tej točki povejte tudi, katere 
osebe (katere vodje, delovodje, nadzornike ali kvalificirane delavce) želi 
skupina za ADP med obiskom intervjuvati.  
 
Strokovnjake na področju izbranih sektorjev imenujte »partnerji«. Skupina 
naj se, kolikor je to mogoče poveže s panožnimi združenji, ki naj 
pripomorejo k boljši izmenjavi podatkov in posredujejo v  primeru zapletov 
znotraj podjetja ali med posameznimi partnerskimi podjetji. Tako si 
skupina utrdi položaj in prispeva k splošnemu gospodarskemu razvoju. V ta 
namen pa se lahko pojavi tudi potreba po informacijah iz drugih virov, na 
primer iz gospodarskih zbornic. 
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B. Obisk podjetij in izvedba ADP z namenom razvoja novih 
poklicnih standardov 

 
Pred izvedbo same ADP in pred pogovorom z delavci v proizvodnji je obvezen 
sestanek z generalnim direktorjem (GD) ali katerim drugim članom 
vodstvenega osebja. 
 
Anketi za generalnega direktorja in za delavce v proizvodnji naj bosta 
izvedeni ločeno. Pomembno je, da vsi vaši zaključki izhajajo iz informacij, ki 
ste jih prejeli od ljudi, ki imajo neposredno izkušnjo s to tematiko, in to na 
delovnem mestu samem ter z vključitvijo proizvodnih delavcev. Na tej 
stopnji gre pri izvajanju ADP torej za intenzivno komunikacijo med 
proizvodnimi delavci in skupino za ADP. 
 
Namen ankete za vodstveno osebje je dobiti prvi vpogled v strukturo in 
delovanje podjetja. Poznamo nekatere glavne korake za dobivanje 
informacij o tem, na kakšen način podjetje nudi svoje storitve (proizvode) 
in katere kvalifikacije so potrebne za določeno storitev (proizvod). Na ta 
način pa izvemo tudi vse o sami vsebini teh kvalifikacij in kako jih lahko 
povežemo, tako da tvorijo kvalifikacijsko podlago nekega poklica. 
 
Skupina naj zbere tudi kakršnekoli druge informacije, ki se tičejo ADP, kot 
na primer informacije o organizacijski shemi, servisna navodila za opremo, 
seznam materialov, zaloge, itn. 
Prosimo, da skupina upošteva, da so vse zbrane informacije strogo zaupne 
in da se jih nikakor ne sme uporabljati za karkoli drugega kot za razvoj 
poklicnih standardov in za razvoj preverjanja znanja in spretnosti. 
 
Nekatera podjetja bodo pripravljena sodelovati tudi po prvem uradnem 
obisku. Če ocenite, da je to smotrno in potrebno, lahko  v takem podjetju 
opravite še nadaljnje obiske. V nekaterih primerih, predvsem ko gre za bolj 
kompleksne organizacije, svetujemo obiske različnih enot ali prizorišč. 
 
Pri izvajanju ADP na podjetjih gre pravzaprav za iskanje dejstev, ki se tičejo 
obsega in razsežnosti dela, ki ga kvalificirani delavci izvajajo v določenem 
podjetju. Vse pridobljene informacije in dejstva je potrebno zapisati, saj 
predstavljajo osnovo za poročilo ADP, ki je opisano pod točko C. 
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Najbolj pomembno je, da skupina za ADP že med samim obiskom v 
skrajšani obliki zapiše vse, kar izve o osnovnih delovnih procesih, 
povezanih z delom kvalificiranih delavcev. Skupina lahko kasneje vnese 
nekatere popravke in spremembe, a šele po oblikovanju nadgrajenih 
poklicnih standardov. 
 
Ko se zaključijo vsi obiski podjetij v neki poklicni skupini, se organizira 
sestanek, na katerem specializirana skupina za ADP zbere vsa dejstva, 
pridobljena na obiskih, in na podlagi njih oblikuje ugotovitve. Tako pride do 
skupnega razumevanja vseh temeljnih delovnih procesov ter njihovo vlogo 
v poklicih, ki spadajo pod to poklicno skupino. V idealnem primeru se na 
tem sestanku oblikuje osnovna matrica (glej primer matrice za strojniško 
skupino v Prilogi 4). 
 
Skupina za ADP nato določi osebo, ki bo oblikovala prvi osnutek 
nadgrajenih poklicnih standardov za izbrano skupino.  
 
 

C. Razvoj nadgrajenih poklicnih standardov  
 

Po zaključku obiskov podjetij iz izbrane poklicne skupine je potrebno 
pridobljene informacije analizirati in na podlagi te analize oblikovati 
ugotovitve glede potrebnih kvalifikacij. Naslednji korak je oblikovanje 
poročila ADP. Pri oblikovanju poročila in pisanju osnutka poklicnih 
standardov za določeno poklicno področje se mora skupina za ADP sama 
notranje organizirati. V večini primerov naj bi bil za oblikovanje poročila in 
pisanje osnutka novih standardov najprimernejši tisti član skupine, ki je 
strokovnjak na tem poklicnem področju. 
 
Informacije o delovnih procesih, ki jih je skupina zbrala med obiski podjetij, 
morajo vključevati informacije na področju: 
 

 Kvalificiranega dela 
 Temeljnih delovnih procesov 
 Temeljnih stopenj usposobljenosti, ki so potrebne za delovne procese 
 Relevantnih poklicev 
 Temeljnih delovnih procesov, ki oblikujejo določen poklic. 
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Nadgrajene poklicne standarde naj skupina nato oblikuje, kot to narekuje že 
uveljavljen obrazec s posebnimi predlogami, ki vključuje prvo stran, kazalo 
vsebine, poklicni profil in predstavitev osnovnih delovnih procesov. Na prvi 
strani dokumenta o nadgrajenih poklicnih standardih naj bo naveden 
seznam vseh temeljnih delovnih procesov, ki tvorijo ogrodje nekega poklica 
(spodaj je prikazan primer za avtoserviserja-mehatronika). 
Nadgrajeni poklicni standardi predstavljajo začetno točko razvoja 
kvalitetnih in inovativnih učnih načrtov, kvalitetne učne izide in podlago za  
usposabljanje učiteljev na področju tehnike. Analiza delovnega procesa 
(ADP) je osnova za oblikovanje novih standardov. Namen nadgrajenih 
poklicnih standardov je torej služiti kot orodje za zagotavljanje in 
nadzorovanje kakovostnih učnih rezultatov vseh programov za 
usposabljanje kvalificiranih delavcev, ki jih izvaja bodisi država bodisi 
zasebni sektor. 
 
Pri določanju programov usposabljanja za kvalificiranega delavca v 
določenem poklicu je pomemben čas, ki je na razpolago za usposabljanje. Po 
mednarodnih merilih so tri leta dovolj za usposobitev kvalificiranega 
delavca, pod tri leta pa za usposobitev polkvalificiranega delavca. 
 
Strokovnjak ali strokovnjaki morajo natančno opredeliti, kateri delovni 
procesi na poklic delujejo kohezivno in presoditi, kateri osnovni delovni 
procesi bi morali spadati k nekemu drugemu poklicu. 
 
Vse temeljne delovne procese, ki jih je skupina identificirala, je nato 
potrebno razporediti od najmanj zahtevnega do najbolj zahtevnega, glede 
na težavnost pričakovanega dela, ki naj bi bilo vloženo v usposabljanje. Ta 
razvrstitev se bo kasneje izkazala za izjemno uporabno pri oblikovanju 
učnega načrta na podlagi novih poklicnih standardov ter pri svetovanju ali 
nadzorovanju samega procesa usposabljanja. 
 
Osnovni delovni procesi praviloma temeljijo na neki generični spretnosti in 
predstavljajo kompleksen skupek medsebojno povezanih spretnosti, ki jih 
je potrebno razdeliti na bolj praktične enote. Na ta način vnesemo v 
nadgrajene poklicne standarde dodatno preciznost. 
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V ta namen so bile oblikovane tri stopnje, ki jih uporabimo  pri  
opredeljevanju  poklicnega standarda: 
 

 Kratek pregled z opisom izbranega osnovnega delovnega procesa. Ta 
pregled naj ne zavzema več kot pol strani besedila. 

 Seznam temeljnih kompetenc, ki nudijo pregled znanj in 
sposobnosti, ki jih je potrebno usvojiti preko izbranega osnovnega 
delovnega procesa. Vsak temeljni delovni proces mora biti opisan z 
aktivnim načinom (glagolom), ki jasno izraža, da je delavec sposoben 
v določenem kontekstu izvajati določeno nalogo. Med definiranjem 
teh procesov je potrebno upoštevati vse plati kvalificiranega dela: 
tehnične kompetence , individualne kompetence  ter osebne in socialne 
kompetence. 

 Natančna opredelitev temeljnih delovnih procesov, v kateri glavne 
kriterije, ki določajo temeljne delovne procese (kot na primer 
predmeti kvalificiranega dela, materiali, orodja, metode in 
predpogoji), uvrstimo v širši kontekst. 

 
Te tri stopnje skupno tvorijo strukturo, s pomočjo katere lahko opišemo 
katerikoli temeljni delovni proces nadgrajenih poklicnih standardov (NPS). 
Predstavitev naj vedno temelji na teh treh stopnjah, saj so bile določene 
posebej v ta namen. Končni osnutek poklicnih standardov za nek poklic naj 
se nato priloži h končni različici prvega osnutka poklicnega profila. 
 
Ko zberemo skupaj vse osnutke poklicnih standardov, dobimo celoten 
razpon kvalifikacij, ki so potrebne za izvajanje nekega poklica. Tako dobimo 
zaključen celovit portfolio kvalifikacij za kvalificiranega delavca v 
določenem poklicu. V portfolio pa najdemo tudi posamezne osnovne 
delovne procese, ki lahko služijo kot osnova za določanje pogojev za 
polkvalificirane delavce. Vendar pa je v tem primeru vse odvisno od potreb 
trga dela po polkvalificiranih delavcih, časa in razpoložljivih denarnih 
sredstev za usposabljanje. 
 
Osnutek novih poklicnih standardov naj nato strokovnjaki predložijo v 
vpogled še vsem drugim članom prvotne skupine za ADP. Osnutek naj vsi 
člani natančno pregledajo in nato podajo svoje mnenje ter predlagajo, kaj bi 
mu dodali ali odvzeli. Na podlagi popravljenega besedila se nato oblikuje 
osnutek nadgrajenih poklicnih standardov. Končno različico je nato 
potrebno poslati še podjetjem ter tako pridobiti še njihovo mnenje. 
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Skupini za ADP priporočamo, da podjetjem določi smiseln rok za odziv (npr. 
štiri tedne). Po analizi povratnih informacij podjetij naj avtor oblikuje 
končno različico nadgrajenih poklicnih standardov. Standardi so nato 
pripravljeni za nadaljnje predstavitve, pridobivanje podpore in realizacijo. 
To se smatra kot najbolj ekonomičen pristop k doseganju privolitve s strani 
vključenih podjetij. 
 
V idealnem primeru naj bi skupina za ADP nato organizirala strokovno 
delavnico. Najboljša lokacija zanjo bi bila konferenčna soba, ki se nahaja na 
nevtralnem  območju. Pred izvedbo delavnice je potrebno vsem izbranim 
podjetjem z določenega poklicnega področja poslati uradna vabila. 
Podjetjem naj se svetuje, naj se strokovne delavnice udeležijo njihovi 
proizvodni delavci, po možnosti delovodje in nadzorniki. 
 
Za popolno razumevanje osnovnih delovnih procesov in z njimi povezanih 
osnovnih kompetenc, potrebnih za kvalificirano delo v določeni poklicni 
skupini, so potrebni kompetentni in izkušeni proizvodni delavci. 
 
Strokovna obravnava naj bo pripravljena in organizirana profesionalno. 
Glavni cilj obravnave je priti do trajnostnih kompromisov glede vseh 
nadgrajenih poklicnih standardov v pripravi. Rezultati delavnice morajo biti 
dokumentirani, te dokumente pa je potrebno dostaviti vsem udeležencem 
in zainteresiranim strankam.. Na tej obravnavi naj bi se oblikovala končna 
različica nadgrajenih poklicnih standardov za določeno poklicno skupino, ki 
je nato pripravljena na nadaljnje predstavitve. 
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D. Priprava osnutka za sektorsko ogrodje kvalifikacij, ki 
temelji na delovnih procesih in razvrščanje kvalifikacij 
 
Če želimo nadaljevati s postopki, s pomočjo katerih so bili razviti nadgrajeni 
poklicni standardi in identificirani pomembnejši delovni procesi, moramo 
najprej izvesti določeno zaporedje delovnih korakov, s katerimi bomo 
razvili sektorsko ogrodje. 
 
Da bi lahko oblikovali sektorsko usmerjeno ogrodje moramo slediti 7 
korakom oz. ukrepom: 
 

1. Identificirati moramo ključna dela v proizvodnem oddelku (z 
raziskavo)  

2. Ključna dela moramo organizirati  glede na njihovo ‘ težavnostno’ 
stopnjo (pri tem so nam v pomoč strokovnjaki v proizvodnji) 

3. Ključna dela moramo razvrstiti v skupine glede na nedeljivost nalog 
oziroma del (pri tem so nam v pomoč strokovnjaki v proizvodnji) 

4. Ključna dela (združena glede na nedeljivost nalog) moramo zdaj 
razvrstiti glede na zahtevnostno raven (pri tem so nam v pomoč 
strokovnjaki v proizvodnji in raziskovalci) 

5. S pomočjo podatkov pridobljenih pod točko 3 in točko 4 moramo zdaj 
določiti hierarhično raven  (pri tem so nam v pomoč strokovnjaki v 
proizvodnji in sektorski strokovnjaki/socialni partnerji) 

6. Določiti moramo s sektorjem povezano kvalifikacijsko ogrodje 
7. Hierarhično raven moramo umestiti v EOK (pri tem so nam v pomoč 

raziskovalci, sektorski strokovnjaki/socialni partnerji) 
 
Največji in najpomembnejši korak v celotnem procesu je identifikacija 
ključnih del, podrobnosti so opisane v točki C. Če želimo pravilno določiti 
ključna dela moramo to storiti v luči trenutnih korporativnih izzivov v 
podjetjih, pri tem pa ne smemo pozabiti raziskati njihovega vpliva na 
proizvodnjo. 
 
Podrobna in logična podoba sektorskega kvalifikacijskega ogrodja bo 
grajena na korakih 2 do 7. S temi koraki se moramo resno spopasti, 
predvsem pa se moramo resno poglobiti v njihovo vsebino. Obenem pa bo 
določanje kvalifikacijskega ogrodja dobilo kredibilnost, ker bodo pri 
pripravi in oblikovanju le-tega sodelovali priznani strokovnjaki. 
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Razvrstitev kvalifikacij na določene ravni mora biti narejena s strani 
strokovnjakov. Umestitev sektorskih kvalifikacij v sektorsko ogrodje je 
nadgrajevanje postopkov opisanih v prejšnjih odstavkih. Velika prednost z 
delovnimi procesi povezanih sektorskih ogrodij je v opisu ravni, ki temeljijo 
na kvaliteti ključnih del, in pri katerih je jasno prikazana povezava s 
delovnimi izzivi v proizvodnji.  Sčasoma  bo mogoče narediti povezavo tudi 
s Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK), saj pristop, s katerim oblikujemo 
sektorske kvalifikacije in sektorska ogrodja, temelji na delovnih procesih, in 
je zato z njim mogoče opisati in analizirati konkretne, z določenim 
področjem povezane kvalifikacije in kompetence, ki jih lahko nato 
povežemo z abstraktnimi in ne področno-specifičnimi definicijami EOK. 
 
 

GLOSAR 
 

‘NADGRAJENI’ POKLICNI STANDARDI so jedro celotnega sistema 
tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Moramo poudariti, 
da je zahtevnost dela vedno bolj kompleksna in nagnjena k spremembam, 
hkrati pa se podreja vedno bolj kompleksnim in naglim spremembam v 
tehnologiji. Zato je ključnega pomena vprašanje, kako naj se spopadamo z 
naravo dela, ki se dan za dnem spreminja in od nas zahteva nenehno 
prilagajanje. Nič več se ne moremo posvetiti specifičnemu delu ter nalogam 
in zadolžitvam, ki jih to delo zahteva. Namesto tega se moramo osredotočiti 
na delovni proces, ki predstavlja vse vidike spremembe. Do natančnega 
opisa poklicnega profila in poklicnega standarda, ki je potreben, da 
zagotovimo uspešno izvedbo določenega poklica, pridemo s pomočjo 
analize delovnih procesov, s katero izpostavimo spretnosti in kompetence, 
ki so potrebne v določenem delovnem okolju. 

 

Kaj pomeni, da je poklicni standard ‘nadgrajen’?  To pomeni, da le-ta določa 
delovne procese nekega poklica, in ne le naloge oziroma zadolžitve. Ključna 
dela, ki se nanašajo na določen poklic imajo občutno daljšo življenjsko dobo 
kot pa naloge in zadolžitve. Ker se uporabna tehnologija nenehoma 
spreminja, naloge in zadolžitve pogosto zastarajo oziroma se prenehajo 
izvajati, medtem ko delovni procesi večinoma ostajajo enaki. Daljša 
življenjska doba določenega ključnega dela (v primerjavi z nalogami in 
zadolžitvami) pomembno vpliva na življenjsko dobo  poklicnega standarda. 
Vsak izobraževalni program, ki bo temeljil na ‘nadgrajenih’ poklicnih 
standardih bo izhajal iz analize delovnih procesov in s tem zadeval 
kvalifikacije  na konkretnem delovnem mestu. 
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Če govorimo o ravneh pod ravnijo kvalificiranega delavca, potem morajo 
‘nadgrajeni poklicni standardi služiti tudi kot smiselni opisniki za 
polkvalificirano delo. Določanje ključnih del znotraj kateregakoli poklica,  ki 
bi skupaj tvorili primerno osnovo za plačano službo, bo v pomoč vsem 
tistim polkvalificiranim delavcem, za katere vsi mislijo, da znajo vsega po 
malem, a ničesar zadovoljivo dobro.  

 

Pojem KLJUČNE KOMPETENCE se nanaša na vedenjska področja, medtem 
ko se pojem KOMPETENCE nanaša na ‘uporabna’ področja. Toda raba je 
neskladna z literaturo o strategiji menedžmenta, ki poudarja, da so ključne 
kompetence ključno sredstvo neke organizacije pri pridobivanju 
konkurenčne prednosti. ‘Kompetenca za ukrepanje’, je sposobnost 
posameznika, da ustvari skorajda neskončno izbiro situaciji primernih 
dejanj iz omejenega sistema elementov in pravil (podlaga je znanje). 
 
Definicija, ki jo predlaga Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 
(CEDEFOP) predpostavlja uporabo izključno v naprej opredeljivih 
kompetenc. Kompetence je torej mogoče definirati še preden jih 
uporabimo, in zato niso odvisne od resničnih poklicnih dejanj. Zato se je 
mogoče osredotočiti samo na ‘neposredno znanje’, kar pa je za poklicno 
izobraževanje nesprejemljivo. Pri poklicnem izobraževanju mora ‘posredno 
znanje’ vedno imeti pomembno vlogo – le-tega je mogoče pridobiti samo z 
uporabo in z izkušnjami, in ga je zaradi tega težko objektivizirati. 
Kompetenca je lastnost strokovnega dejanja, ki mu pravimo spretnost. Toda 
spretnost ni logična izpeljava kompetence, ampak bolj izraz le-te. 
Kompetenca je ‘sposobnost uporabe znanja, izkušenj (know-how) in 
spretnosti tako v stalni kot tudi v spreminjajoči se situaciji. (CEDEFOP, 
Tissot 2004). 
 
 
TEHNIČNA KOMPETENCA je kompetenca ukrepanja, in je v osredju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. ‘To je pripravljenost in 
zmožnost posameznika, da se odzove pravilno, individualno in družbeno 
odgovorno pri svojih družbenih, poklicnih in zasebnih dejanjih. 
Kompetenca ukrepanja se razvija znotraj dimenzij poklicnih kompetenc, 
osebnih kompetenc in družbenih kompetenc’ (KMK 2000). Še več, vir pravi 
da, je poklicna/tehnična kompetenca kognitivna naravnanost in zmožnost 
reševanja nalog in problemov na način, ki je ustrezen, metodološki, 
avtonomen in ciljno naravnan. Način reševanja temelji na strokovnem 
znanju in metodah. Poklicna/tehnična kompetenca je tudi zmožnost 
vrednotenja rezultatov. 
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OSEBNA KOMPETENCA (učna in metodološka kompetenca) označuje 
pripravljenost in zmožnost posameznih osebnosti (posameznikov), da 
pojasnijo in ovrednotijo  razvojne možnosti, zahteve in omejitve znotraj 
družine, poklica in javnega življenja, da razkrijejo svoje individualne 
talente, hkrati pa si lahko predstavljajo razvoj svojih življenjskih načrtov. 
Osebna kompetenca zajema osebnostne lastnosti kot so: samostojnost, 
zmožnost ocenjevanja/kritiziranja, zanašanje na samega sebe, zanesljivost, 
odgovornost in vestnost. Osebna kompetenca prav tako vključuje razvoj 
izraženih moralnih konceptov in pa upoštevanje vrednot brez prisile. 
Socialna in človeška kompetenca je pripravljenost in zmožnost 
posameznika, da živi v in oblikuje socialne in človeške odnose, da zazna in 
razume sočutja in napetosti, in pa da je sposoben soočiti se z in reševati 
druge na razumen in odgovoren način. Razvoj družbene odgovornosti in 
solidarnosti pripadata tej kompetenci’ (...) (KMK 2000, p. 9 – acc. to Straka 
2007). 

 
KLJUČNI DELOVNI PROCESI opisujejo postopke, ki določajo dokončanje 
vseh vidikov nekega dela, z vsemi ‘tehničnimi, z proizvodom povezanimi, 
delovno organizacijskimi, družbenimi in s sistemom povezanimi 
dimenzijami’ (KRUSE). Razumljivo zaporedje ključnih del predstavlja 
celovito zbirko kvalificiranih del.  
 
STROKOVNJAKI ZA UČNE NAČRTE so delavci Ministrstev, odgovornih  za 
izobraževanje, in člani šolskih nadzornih_organov, strokovnjaki za šolstvo, 
in pa osebje zaposleno v zbornicah in različnih ‘sektorskih’ organih 
odgovornih za pripravo učnih načrtov in programov usposabljanja. Vsi ti 
strokovnjaki so visoko kvalificirani delavci, ki so specializirani za določeno 
področje razvoja delovne sile, npr. v strojništvu, in so odgovorni za pripravo 
učnih načrtov in programov usposabljanja v določeni SKUPINI POKLICEV. 
 
SVETOVALCI so strokovnjaki, ki se bodisi ukvarjajo z razvojem poklicnih 
standardov, ali pa z razvojem določenega področja dejavnosti. So del ekipe, 
ki je odgovorna za razvoj standardov. Od njih se pričakuje, da obiskujejo 
podjetja in izvajajo analize delovnih procesov. Cilj njihovega skupnega dela 
je zbiranje informacij v določenem delu zasebnega sektorja o njihovih 
potrebah po kvalificiranih delavcih. Na podlagi zbranih informacij, pa so 
nato zadolženi za razvoj ‘nadgrajenih poklicnih standardov za določeno 
področje (pri tem morajo slediti navodilom, ki so podana v teh smernicah). 
 
 
  



Guideline how to develop qualifications frameworks based on work process analyses 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

POKLIC ALI DELOVNO MESTO: Poklic se nanaša na osebo in na njeno 
vlogo na trgu dela. Je bolj splošen pojem kot delovno mesto, ki je precej 
specifično in zahteva veliko ožji nabor spretnosti in kompetenc. Poklicni 
standardi morajo biti razviti glede na poklic in ne glede delovno mesto, ki je 
običajno časovno omejeno in vezano na določenega delodajalca. 
Posamezniki, ki si želijo doseči zdrav in uravnotežen življenjski slog morajo 
imeti poklice. Še več, upoštevati morajo tudi družbeno okolje, saj morajo 
posamezniki doseči svoj potencial tako v zasebnem kot tudi poklicnem 
življenju. Websterjev slovar definira poklic kot ‘ glavno opravilo v življenju 
posameznika’, medtem ko je delovno mesto opisano kot’ najem za določeno 
storitev ali za določen čas’. 
 
SKUPINE POKLICEV 
Naloga poklicnih skupin je organizacija program usposabljanja na način, ki 
je najbolj cenovno učinkovit. Poklicni standardi se osredotočajo na 
“izobraževalne poklice”.  Njihova naloga je opisovanje kvalifikacij, ki so 
potrebne za uspešno opravljanje nekega poklica. Večina poklicev je tesno 
povezanih z drugimi poklici tako, da skupaj pokrivajo spretnosti, ki jih 
potrebuje določena gospodarska dejavnost. Posledično moramo zato, 
preden začnemo z analizo delovnih procesov v določenem poklicu, pojasniti 
kateri drugi poklici dopolnjujejo ciljni poklic za katerega se posameznik 
usposablja pri oskrbovanju določenega sektorja neke gospodarske 
dejavnosti. To pomaga tvoriti ‘družine’ (skupine poklicev), ki imajo skupne 
nekatere splošne spretnosti, preden se podamo na iskanje in določanje 
posameznih spretnosti. Osnova, ki vsebuje splošne spretnosti, je pomemben 
dejavnik pri organizaciji usposabljanj. Temeljno usposabljanje za skupino 
poklicev se lahko izvaja sočasno, s čimer privarčujemo sredstva in širimo 
strokovno podlago nekega poklica. Primeri takih skupin so: strojništvo, 
elektrotehnika, hotelirstvo  in turizem, trgovina idr. 
 
POKLICNI PROFILI so kratki opisi glavnih značilnosti različnih poklicev. V 
njih najdemo informacije o poklicnih ravneh, izobraževalnih pogojih, 
področjih dejavnosti, druge s poklicem povezane zahteve, možne službene 
nazive za kvalificiranega delavca v industriji, zahtevane delovne pogoje, 
možnost nadaljnje zaposlitve in napredovanja. Pri ‘nadgrajenih’ poklicnih 
standardih so te informacije vedno vključene, in jih je možno uporabiti pri 
kariernem svetovanju in vodenju. 
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POLKVALIFICIRANI DELAVCI so sposobni izvrševati omejeno število nalog 
oziroma del znotraj poklicnega področja. Te naloge so del celotnega 
zaposlitvenega portfelja posameznega kvalificiranega delavca. Toda 
polkvalificirani delavci imajo omejen nabor spretnosti in nimajo poklicne 
avtonomije, ki je potrebna, če želimo, da se delavec zaveda vseh posledic 
svojega dela, še posebej soodvisnosti med različnimi delovnimi aktivnostmi 
(kot je to opisano v poklicnem profilu). Pričakuje se, da bodo sposobni 
obvladati vsaj 2 nalogi izmed celotnega nabora ključnih dela, ki jih najdemo 
v portfelju kvalificiranega delavca. 
 
KVALIFICIRANI DELAVCI so zmožni izvajati vse spretnosti, ki jih zahteva 
poklicno področje. Ne samo, da njihovo znanje pokriva vse prej omenjene 
spretnosti, ki so podlaga za celotno zaporedje standardov, kvalificirani 
delavec mora imeti poklicno avtonomijo, s katero vrednoti, oceni in 
obvladuje ne samo delo, ki mora biti izvedeno, pač pa tudi posledice, ki 
lahko sledijo in soodvisnosti, ki se lahko zgodijo. Zato je kvalificirani 
delavec sposoben oceniti naravo dela, ki ga mora opraviti, načrtovati vse 
vidike dela, ga izvesti in predati dokončan izdelek tja ali tistemu, kamor pač 
mora. 
Prvo kar moramo storiti je, da določimo poklice na ravni kvalificiranega 
delavca kot posameznik, ki lahko samostojno izvede vse naloge, ki bi jih 
moral izvesti znotraj določenega poklica. Ta ‘poklicna samostojnost’ je tisto 
kar daje skladnost tej definiciji; je ključ do občutka samozavesti, ponosa 
glede svojega dela, visoke stopnje produktivnosti in zadovoljivega prihodka. 
Če je potrebno, lahko na tej ravni delne naloge nekega poklica razdelimo na 
podlagi enega ali več ključnih del, da je naloga prilagojena obsegu dela 
polkvalificiranega delavca. 
 
ANALIZA DELOVENGA PROCESA je raziskava kvalificiranega dela, pri 
kateri uporabimo poklicne znanstvene metode. Analiza identificira 
pomembne delovne procese in sposobnost, da obvladamo, izpeljemo in 
oblikujemo poklicne delovne naloge. Te kompetence vsebujejo znanje 
kvalificiranega delavca o delovnem procesu, ki je potrebno, da delavec 
nadzira, razume in sooblikuje poslovne in delovne procese. 
 
Pri tem se delavec vedno sreča z: 

- Predmeti kvalificiranega dela 
- Orodji, metodami in različnimi oblikami organiziranosti 

kvalificiranega dela 
- Zahtevami kvalificiranega dela, ki so rezultat družbenega in 

državnega interesa, interesa podjetij in interesa samih kvalificiranih 
delavcev. 
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Da bi pridobili znanje o razvoju posameznikovih kompetenc, se ogrodje 
Analize delovnega procesa osredotoča na raziskavo procesov, izzivov, ki se 
porajajo med samim procesom, na naloge in na problem, na katere delavec 
naleti med samim delom. Ogrodje analize razkriva povezanost dela in 
tihega znanja ter spretnosti. S tem je določen okvir za razvoj in za aplikacijo 
poklicnega znanja. Raziskava delovnega procesa vključuje celoten obsega 
raziskovalnega dela in dokumentacijo, vključno z zaključki ene ali več analiz 
delovnega procesa. 
 
Za nas je ANALIZA DELOVNEGA PROCESA metoda, oziroma postopek, 
uporabljen za razvoj ‘nadgrajenega poklicnega standarda, na podlagi 
osnutka poklicnega profila. Analiza mora biti narejena na delovnem mestu, 
v analizo mora biti vključeno proizvodno osebje, sodelovati pa morajo tudi 
strokovnjaki za pripravo učnega načrta.



Smernice za razvoj sektorskih kvalifikacijskih ogrodij na podlagi analize delovnega 

procesa 
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