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1 .

Uvod

Z novelo Zakona o urejanju trga dela, je sledenje potrebam delodajalcev na trgu dela težje, saj objava
'potrebe po delavcu (obrazec PD-1)' na ZRSZ ni več obvezno (razen z manjšimi izjemami). Zato bo v
bodoče potrebno bistveno večje sodelovanje med delodajalci in ZRSZ pri pridobivanju podatkov glede
potreb po strokovnih profilih delavcev, kakor tudi ozaveščanje in motivacija zaposlenih o pomenu
vseživljenjskega učenja, ki so v korist tako tistim, ki delajo, ki se kot brezposelna oseba želi zaposliti
ali, ki prihajajo prvič na trg dela in delodajalcem, ki potrebujejo ustrezno kvalificirano delovno silo, ki
obvlada potrebne veščine in znanja za takojšnji pričetek dela.
Strukturni razkorak med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela je prevelik, ta pa tudi
zmanjšuje možnosti gospodarskega preboja v nekaterih sektorjih ter vzdržuje preveliko
brezposelnost. Potrebujemo učinkovitejše in strukturirano ugotavljanje potreb delodajalcev po
poklicnih profilih.
V preteklosti je bilo zaradi zakonskih pa tudi praktično izvedbenih razlogov bistveno premalo
stimulativnih možnosti medgeneracijskega sodelovanja (prenos praktičnih znanj in veščin na mlajše
delavce); usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v kombinaciji z delnimi upokojitvami ali
občasnim in začasnim delom upokojencev (uporaba znanj, veščin in razpoložljivost delno upokojenih
delodajalcev/delavcev); motiviranost človeških virov, mobilnosti med obrati, dejavnostmi in regijski
mobilnosti, pa tudi spoznanj kako je možno brez dodatnih stroškov usklajevati poklicno in zasebno
življenje, kar vse je zmanjševalo fleksibilnost in s tem tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Glede na prej omenjeni 'zaposlitveni krč' in na podlagi sporočil, ki jih dobivamo od obrtnih in
podjetniških delodajalcev, je v nekaterih regijah pretok informacij med delodajalci in ZRSZ
premajhen, selekcija in zaposlovanje brezposelnih oseb pa destimulativna za delodajalce. Zato že
nekaj časa opozarjamo, da bo potrebno izboljšati sodelovanje med območnimi enotami ZRSZ in
delodajalci. Po naši oceni je bistveno premajhna usmerjenost ZRSZ dejavnosti k delodajalcem, saj oni
ustvarjajo in zagotavljajo delovna mesta. Novela ZUTD bo sicer ob ustrezni implementaciji omogočila
bistven preskok, saj bodo delavci že v odpovednem roku deležni ukrepov ZRSZ, ki pa ne bo prinesla
pričakovanih rezultatov, če ne bo učinkovitega sodelovanja med delodajalci in ZRSZ. Dodaten
pomemben ukrep pa bi bil, če bi omogočili bolj stimulativno občasno in začasno delo tudi
brezposelnim osebam, saj bi to brezposelne osebe ohranjalo 'na delovni temperaturi' ter omogočalo
boljše spoznavanje delodajalca z delavci in omogočalo stabilnejše zaposlitve pri njih in s tem
zmanjševalo strah pred zaposlovanjem, kar bi lahko tudi odpravilo t.i. 'zaposlitveni krč'.
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Izobraževanje v poklicni vertikali omogoča postopno izgrajevanje poklica, z možnostjo zaključka
izobraževanja in zaposlitve na različnih poklicnih ravneh in stopnjah zahtevnosti. Hiter tehnološki
razvoj in razvoj v organizaciji dela pa nenehno narekujeta spremembe na trgu dela in s tem potrebe
delodajalcev po novih znanjih spretnostih in kompetencah. To pomeni, da se pojavljajo vedno nove
zahteve, na katere pa formalin sistem ne more tako hitro odgovoriti. Zato se te potrebe udejanjajo v
neformalne izobraževanju in usposabljanju v obliki t.i. dodatnih kvalifikacij.
Dodatne kvalifikacije omogočajo solidno pripravljenost za zaposlitev in tudi za ohranjanje obstoječe
zaposlitve, nenazadnje pa tudi dobro osnovo za samozaposlitev.
Podjetja so pripravljena izobraževalnimi inštitucijama posredovati vse potrebne informacije o novih
in dodatnih potrebnih znanjih, spretnostih in kompetencah in s tem vplivati na vsebino izobraževalne
ponudbe v okviru formalnega sistema izobraževanja, sistema NPK in dodatnih kvalifikacij.
Poglavitni namen metodologije projekcije potreb na trgu dela je omogočiti:
 da se krepi komunikacija med delovno in izobraževalno sfero,
 da se transparentnost že pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc.
Sam projekt DealogeS, z zastavljenimi cilji in načrtovanimi aktivnostmi in s tem tudi Metodologija,
sledita viziji Strategije razvoja Slovenije, ki sledi ideji večje prožnosti trga dela in opredeljuje
nacionalne razvojne cilje, med drugim tudi:
- Oblikovanje bolj dinamične in prilagodljive družbe, ki se bo sposobna hitreje odzivati na izzive
globalizacije in enotnega evropskega trga;
- Vzdržno povečanje gospodarske rasti in zaposlenosti na temelju načel trajnostnega razvoja in
dolgoročnega ohranjanja ekonomskih, socialnih in okoljskih ravnovesij;
- Povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva razširjanjem
uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem
v učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj.
V povezavi z zastavljenimi cilji Strategija razvoja Slovenije opredeljuje ključne prioritete, med njimi:
1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, ki vključuje
- spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti
2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta, ki vključuje
- izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja.
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2 .

S t anje v sekt orj u obr ti i n
podje t ni št va ( vir : St ati sti čni
pr e gle d, obrt v št evi lkah 2013)

Konec leta 2012 je bilo v obrtni register vpisanih 51.156 obratov, od tega 39.690 ali 77,6%
samostojnih podjetnikov in 11.466 ali 22,4% gospodarskih družb. Skupno število obrtnih obratov se je
v letu 2012 zmanjšalo za 495 oz. za 1 %, pri čemer se je število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za
2,6%, število gospodarskih družb pa povečalo za 5,1%. Med gospodarskimi družbami je bilo 10.8661
oz. 94,7% družb z omejeno odgovornostjo, katerih delež se je v letu 2012 edini povečal. Število
ostalih pravnoorganizacijskih oblik družb (delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo) v
obrtnem registru pa se je zmanjšalo.
Največje število gospodarskih družb je bilo v osrednjeslovenski regiji, najmanjše pa v koroški. Največ
obratov na 10.000 prebivalcev je registriranih v obalnokraški in severnoprimorski regiji, najmanj pa v
pomurski regiji.
Glede na prvo dejavnost je največ obratov s področja gradbenih dejavnosti (32,2%), sledijo pa ji
storitvene dejavnosti (30,7%), kamor sodi tudi avto-servisna dejavnost.
Po oceni je bilo konec leta 2012 v obrtnih obratih zaposlenih skupaj 92.429 delavcev, od teh 38.925
pri samostojnih podjetnikih in 53.500 v gospodarskih družbah. Gradbene in storitvene dejavnosti, v
katerih je registriranih skoraj 63 % vseh obratov, so zaposlovale maj kot 58% vseh zaposlenih v obrti.
Upoštevaje tudi lastnike – samostojne podjetnike, je bilo v letu 2012 v obrtnih obratih zaposlenih
skupaj 132.115 oseb, oziroma 2,6 delavca na obrat. Zaposlovalo je 20.712 obrtnih obratov (40,5%) in
v primerjavi s predhodnim letom je to manj za 0,6%.
Leta 2012 je bilo v obrtni register vpisanih 5.443 obratov, izbrisanih pa 5.938. Pozitivna rast v številu
obratov je bila zabeležena le v živilski in v storitveni dejavnosti. V storitveni dejavnosti je bila stopnja
rasti obrtnih obratov, v obdobju od 1995 pa do 2012, vedno pozitivna, največja stopnja rasti pa je
zabeležena v letu 2009 in sicer kar 6,9%.
Zaradi ekonomske in gospodarske krize število zaposlenih v obrti upada. V letu 2012 se je število
zaposlenih v obrti zmanjšalo za 4.455 delavcev, kar je še enkrat več kot leto prej, pri samostojnih
podjetnikih za 7,1% in v gospodarskih družbah za 2,7%. V obrtnem obratu povprečno dela 1,8 osebe,
pri samostojnem podjetniku 1 in v gospodarski družbi povprečno 4,7 delavca.
V letu 2012 je v obrti delovalo 36% vseh samostojnih podjetnikov in družb malega gospodarstva, ki so
skupaj zaposlovali 40,8% delavcev in ustvarili 31,6 %čistih prihodkov od prodaje, in 29,9% skupnih
prihodkov, skupaj so izkazali 35,7% neto dodane vrednosti in 15,4% čiste izgube gospodarstva. Delež
obrti v aktivi oz. v sredstvih je bil 22,3%.

Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju
pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih
zaposlitvenih možnosti«.
5

Skupna ugotovitev za zadnja leta, ko se Slovenija spopada z gospodarstvo krizo je, da število
zaposlenih v obrtnih obratih upada, kar je, v glavnem, posledica gospodarske krize s katero se
Slovenija spopada v zadnjih letih, delno pa tudi dejstva, da se brezposelni v vedno večjem številu
odločajo za samozaposlitev ob pridobitvi enkratne subvencije Zavoda RS za zaposlovanje, ki pa, glede
na podatke o izbrisih samostojnih podjetnikov iz obrtnega registra v zadnjih letih, velikokrat
predstavljajo le sredstvo za trenutno ureditev socialno-ekonomskega položaja in bistveno manj pa
osnovo za razvoj podjetniške ideje in rasti. Na to kaže tudi trend upadanja prihodkov po obrtnih
obratih in njihovih izkazanih dobičkov.
Ne glede na to, pa je socialni mir v obrtnem sektorju relativno stabilen. Ta sektor praktično ne pozna
stavk in delavskih protestov, kar je povezano s tem, da so v obrti in podjetništvu, s kolektivnimi
pogodbami brez prekinitev, medsebojni odnosi urejeni stabilno in tradicionalno. 'Kolektivna
pogodba za obrt in podjetništvo' je naslednica prve kolektivne pogodbe brez prekinitve, ki se je
sklenila v času Jugoslavije po II. svetovni vojni. Delno k stabilnosti odnosov med delodajalci in delavci
prispeva tudi njihova večja medsebojna povezanost, saj so odnosi glede na število zaposlenih v
obrtnih obratih na bolj osebni ravni, kar je v tem primeru prednost, prepletanje poslovnega in
osebnega/prijateljskega odnosa, pa lahko pomeni tudi določeno težavo, saj na osebni ravni lahko
vodi do čustvenih sporov in razhajanj in prenos osebnih konfliktov v službo.
Poleg ekonomske in gospodarske krize je po sporočilih, ki prihajajo iz terena prisoten t.i. 'zaposlitveni
krč', ki je posledica nestabilnega trga naročil, neustrezne podpore finančnega sektorja,
administrativnih ovir in še vedno togega trga dela, kljub novemu ZDR-ju, ki je v veljavi od 12. 4. 2013.
To se odraža z realno rekordnim številom brezposelnih, ki je sicer od začetka leta 2013 upadlo iz
124.258 v januarju na 114.669 v septembru in nato v oktobru 2013 narastlo na 118.721 (vir ZRSZ), kar
je delno povezano s sezonskim ciklom, v veliki meri pa tudi s prehodom srednješolcev na trg dela.
Glede na spremembo ZDR-ja in 'Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD) ter glede na slabe
gospodarske napovedi za Slovenijo, ki tudi za leto 2014 napovedujejo recesijo, je pričakovati porast
brezposelnosti še za dodatnih nekaj deset tisoč oseb. Ti podatki so še toliko bolj zaskrbljujoči, ker v
tem številu ni več tujcev (cca. 40.000) ter oseb, ki niso več prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (v
nadaljevanju ZRSZ), ker so bile, iz različnih razlogov, izbrisane iz registra brezposelnih oseb.
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Nekatere glavne ugotovitve iz Poročila o razvoju (UMAR), ki podpirajo zgoraj navedene podatke:
-

-

Izvozna konkurenčnost se je v času krize močno poslabšala.
Zaposlenost se je od začetka krize v zasebnem sektorju zmanjševala, v javnem sektorju pa
povečevala.
Nekatera merila kakovosti terciarnega izobraževanja kažejo na skromno izboljšanje v zadnjih
letih, vendar se je problem zaposljivosti diplomantov v zadnjih letih močno povečal.
Neskladja na trgu dela so se v krizi povečala, s tega vidika je problematično opuščanje sistema
spremljanja povpraševanja po poklicnih profilih..Ugotovitev se nanaša na dejstvo, da delodajalci
Zavodu RS za zaposlovanje niso več dolžni poročati o potrebah po delavcih.
Problemi prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev so se s krizo zaostrili predvsem med tistimi
s terciarno izobrazbo (25–29 let).
Vključenost odraslih v formalno izobraževanje in vseživljenjsko učenje60 je med krizo močno
upadla.
Ob razmeroma veliki brezposelnosti terciarno izobraženih in velikem nezadovoljstvu delodajalcev
z veščinami diplomantov so kakovost, učinkovitost vlaganj in povezovanje s potrebami
delodajalcev pomembni izzivi politike izobraževanja.

Na zadnjem Zaposlitvenem sejmu v Ljubljani je bilo izpostavljeno, da ''iskalci pravijo, da ni služb,
delodajalci pa, da ni primerne delovne sile''. Kdo ima prav? Dejstvo je, da je na nek način potrebno
uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela, torej zmanjšati strukturna neskladja in ponudbo
prilagoditi povpraševanju na način, da se ažurno in v skladu s trendi razvijejo usposabljanja in
kvalifikacije, ki predstavljajo sprotno in nenehno reakcijo na potrebe. S tem bodo imeli 'imetniki' teh
znanj, spretnosti, kvalifikacij zagotovo prednost pri zaposlovanju, delodajalci pa manj težav z
iskanjem ustreznega kadra. Gre torej za t.i. fleksibilizacijo znanja, ki omogoča oz. veča zaposljivost ali
možnost napredovanja pa tudi ohranjanje zaposlitve.

Predpogoj za to pa je seveda ažurna informacija o potrebah trga dela oz. delodajalcev.
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3 .

P rist oj ne

i nšti t ucije

Ministrstvo, pristojno za delo (MDDSZ)
Direktorat za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ skrbi za politiko zaposlovanja doma in v tujini,
zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko ter uveljavljanje poklicnih standardov oz.
certifikatnega sistema, ureja področje prostega pretoka delovne sile in izobraževanje odraslih. Ena od
prednostnih nalog direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki
temelji na Evropski strategiji zaposlovanja.
Direktorat na osnovi analiz vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih
problemov na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so programi
aktivne politike zaposlovanja.
Na področju zaposlovanja je direktorat pristojen za:
- načrtovanje, pripravo in izvedbo ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so utemeljeni na
razmerah na trgu dela v Sloveniji in na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih,
- pripravo dodatnih ukrepov APZ v primeru večjih neskladij na trgu dela in času krize:
o vseživljenjska karierna orientacija,
o ukrepi pasivne politike zaposlovanja,
o neformalno izobraževanje, programi za invalide,
- sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih predpisov s področja trga dela:
- načrtovanje, pripravo ter izvedbo programov in projektov, ki jih sofinancira Evropski socialni
sklad,
- izvajanje aktivnosti, ki jih sofinancira Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji,
- pripravo analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja trga dela
- evalvacije in razvojne naloge,
- vključenost v evropske in mednarodne aktivnosti, ki se nanašajo na področje trga dela in
zaposlovanja, npr.: Odbor za zaposlovanje (EMCO), Srednjeevropska iniciativa (CEI), Euromediteranska unija (EUROMED), Mednarodna organizacija dela (ILO), OECD - Odbor za
zaposlovanje in socialne zadeve in Delovna skupina za zaposlovanje.
APZ je bistveno bolj učinkovita ob integriranem pristopu k reševanju problematike, torej v
sodelovanju z delodajalci in njihovimi asociacijami, z ministrstvom, pristojnim za šolstvo in visoko
šolstvo, Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj …
Na delovnem področju direktorata za trg dela in zaposlovanja delujeta kot izvajalca ukrepov aktivne
politike zaposlovanja Zavod RS za zaposlovanje in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.
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Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ)
Vloga ZRSZ je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih in iskalcev zaposlitve v zaposlitev, obenem
pa učinkovito zagotavljati delodajalcem zadovoljevanje njihovih potreb po kadrih. ZRZ s pravočasnim
posredovanjem ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta sovpliva k nemotenem izvajanju
delovnih procesov. Hkrati ZRSZ nudi storitve glede na prepoznane potrebe delodajalcev in
sistematično spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu dela.
Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo
prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, ZRSZ nima več
podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, zato tudi več nima celostnega vpogleda v stanje
oz. potrebe na trgu dela v državi.
ZRSZ mora torej sodelovati z akterji na trgu dela in delovati v sinergiji s potrebami delodajalcev. V
nasprotnem primeru bo zavod izvajal ukrepe APZ, ki ne bodo vodili v zaposlitev, pač pa v vedno večjo
frustriranost brezposelnih in iskalcev zaposlitve.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad) izvaja štipendijsko politiko in dodeljuje sredstva za
vlaganje v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanj in povezovanje
izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. S temi aktivnostmi Sklad prispeva k razvoju na znanju
temelječe družbe, k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter k vključevanju
Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor. Z izvajanjem štipendijske politike
(sofinanciranjem kadrovskih štipendij) neposredno prispeva k zmanjševanju neskladja med ponudbo
in povpraševanjem na trgu dela.
Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje pri MDDSZ je pristojen za sistemske rešitve in
spremljanje izvajanja pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij s preverjanjem in potrjevanjem
strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj, pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema. Sektor
ima tudi posamezne pristojnosti tudi pri določanju poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo
izobraževalnih programov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Ministrstvo na tem področju sodeluje tudi s Centrom RS za poklicno izobraževanje, Državnim izpitnim
centrom in Andragoškim centrom RS.
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Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
CPI je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
Temeljna načela delovanja CPI so:
-

temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
povezovanje izobraževanja in trga dela,
zaposljivost,
vseživljenjsko učenje in
enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

Aktivnosti CPI, povezane s področjem trga dela:
-

razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja;
razvojno raziskovalne in svetovalne naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
posodobitev, razvoj, uvajanje in spremljanje programov izobraževanja in usposabljanja;
razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture in poklicnih
standardov;
priprava strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter povezovanja formalnega in
neformalnega sistema izobraževanja, spremljanje certifikatnega sistema;
strokovna podpora delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih
standardov, katalogov;
opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema,
kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij;
promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja, certifikatnega sistema in poklicev v
sodelovanju s partnerji;
priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva;
povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih.

Državni izpitni center (RIC)
RIC ima kot osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih,
na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in
potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti; podeljuje licence, vodi evidence in spremlja delo komisij
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
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Andragoški center RS (ACS)
ACS je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in
vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.
Naloge ACS, povezane s trgom dela:
- priprava strokovnih podlag za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje;
- priprava strokovnih podlag za spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih
v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne
primerljivosti in pripravlja ustrezne ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih;
- razvoj in pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in
dvig kvalitete izobraževanja odraslih;
- naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa
izobraževanja odraslih;
- raziskovalno in razvojno ter drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih;
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo in drugih, ki potrebujejo
pri svojem delu andragoško znanje;
- svetovalno delo in strokovna pomoč organizacijam na področju izobraževanja odraslih,
andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom;
- razvoj metodologije za pripravo programov za izobraževanje odraslih.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo
Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih sprejme
minister, pristojen za izobraževanje, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom.
Poklicno in strokovno izobraževanje je najbolj razčlenjen del izobraževalnega sistema. Načrtovanje,
programiranje in izvajanje izobraževanja je urejeno po načelih socialnega partnerstva. Omogoča
pridobitev nižje poklicne izobrazbe, srednje poklicne izobrazbe, srednje strokovne izobrazbe in višje
strokovne izobrazbe. Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi z mojstrskim oziroma delovodskim
ali poslovodskim izpitom.
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju se izobraževalni programi za
pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe oblikujejo na podlagi poklicnih standardov. Poklicni
standard je dokument, ki določa vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti in
opredeljuje potrebna znanja, spretnosti ter splošne in poklicne zmožnosti. Poklicni standard sprejme
minister, pristojen za delo, na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje, ki je sestavljen iz predstavnikov pristojnih ministrstev, socialnih partnerjev
in stroke. Strokovni svet odloči, za katere poklicne standarde se oblikuje izobraževalni program.
Pristojen je za odločanje o strokovnih zadevah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
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Izobraževalni program se lahko oblikuje za več poklicnih standardov ali za enega. Na podlagi poklicnih
standardov se lahko oblikujejo tudi programi izpopolnjevanja in usposabljanja, ki omogočajo
poglabljanje in razširjanje strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti in, v skladu z
Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, tudi katalogi standardov strokovnih znanj in
spretnosti preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.
Tako Zakon o poklicne in strokovnem izobraževanju, kot tudi Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah opredeljujeta področne odbore za poklicne standarde kot ključna strokovna, socialno
partnerska telesa, ki usklajujejo predloge socialnih partnerjev in civilne družbe v okviru določenega
področja, panoge oz. skupine panog
Socialni partnerji (delodajalske asociacije: OZS, ZDOPS in sindikati)
Na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij imajo socialni partnerji določene pristojnosti in
odgovornosti:
- dajanje pobud za nove poklicne standarde in kataloge,
- sodelujejo pri pripravi poklicnih standardov in katalogov,
- sodelujejo v strokovnih svetih in področnih odborih za poklicne standarde.
Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja:
- analizirajo, presojajo in usklajujejo ogrodje kvalifikacij po panogah,
- predlagajo oziroma imenujejo svoje člane v izpitne komisije za zaključek izobraževanja na
srednjih šolah,
- organizirajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za pridobitev poklicne oziroma
strokovne izobrazbe,
- sodelujejo pri upravljanju medpodjetniških izobraževalnih centrov.
- sodelujejo s šolami pri poklicni orientaciji, pri načrtovanju razmestitve izobraževalnih programov
in obsega vpisa ter pri določanju odprtega kurikula.
Po pooblastilu, danem na podlagi razpisa, delodajalske asociacije izvajajo naslednje naloge:
- izvajajo mojstrske delovodske oziroma poslovodske izpite v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- ugotavljajo izpolnjevanje pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom,
- vodijo registre učnih mest za praktično usposabljanje dijakov z delom in sklenjenih individualnih
pogodb oziroma kolektivnih učnih pogodb,
- opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom,
- organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov,
- v sodelovanju s šolami izvajajo opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov oziroma poklicne
mature.
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Za kvalitetno in konstruktivno izvajanje direktnih nalog delodajalskih inštitucij, npr.: dajanje pobud za
poklicne standarde in kataloge, priprava poklicnih standardov in katalogov, določanje odprtega
kurikula…, delodajalske inštitucije potrebujejo konkretno in ažurno informacijo o potrebah in stanju
na trgu dela, ki pa jo dobijo le preko ciljno usmerjenih analiz.
Delodajalske organizacije so hkrati tisto stičišče, kjer se zbirajo določeni podatki, ki lahko, kot urejena
informacija pridejo do kreatorjev in izvajalcev izobraževalne in zaposlovalske politike, predvsem pa
aktivne politike zaposlovanja.
Najbolj odzivne na potrebe in spremembe na trg dela so prav gotovo dodatne kvalifikacije, ki največ
povedo o trenutnih in aktualnih potrebah in se tudi hitro prilagajajo spremembam v razvoju
tehnologije, metod, orodja, materiala, organizacije dela… Hkrati so te kvalifikacije tudi najprimernejša
metoda za odpravljanje trenutnih neskladij na trgu dela in dober impulz ZRSZ za financiranje
prilagojenega usposabljanja potrebam na trgu dela.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je že leta 2011, v okviru zahtev slovenske obrti in podjetništva,
v zvezi z urejanjem trga dela opozarjala na potrebo po ažurnem spremljanju potreb po znanjih,
spretnostih in kompetencah in predlagala krepitev sodelovanja ZRSZ z delodajalci z namenom boljše
preglednosti in seznanjenosti s potrebami in učinkovitejšega napotovanja brezposelnih oseb na
prosta delovna mesta in v programe usposabljanja in izobraževanja. Potrebno je torej povezovanje in
usklajeno delovanje pri razvoju, načrtovanju in izvajanju izobraževanj in usposabljanj za znanja,
spretnosti in kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
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Kot že uvodoma ugotavljamo, z novelo ZUTD objava 'potrebe po delavcu (obrazec PD-1)' na ZRSZ ni
več obvezna, razen z manjšimi izjemami (državna, javna upava), zato sledenje potrebam po poklicih
ni več sistematično urejeno. Za časa obveznega članstva v zbornicah so zbornice del članarine
namenjale tudi spremljanju potreb na trgu dela in se pri tem usmerjale na deficitarna področja in
poklice. Te analize so bile usmerjene v ugotavljanje potreb po znanjih, spretnostih in kompetencah in
so dajale konkretne rezultate v smislu potreb delodajalcev. Ugotovljene potrebe so kazale na
aktualno problematiko na trgu dela, ki bi se lahko reševala v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(NPK), vendar je bil sistem NPK formaliziran s postopkom potrjevanja poklicnih standardov,
katalogov, pridobivanja licenc članov komisij, akreditacije izvajalcev in nenazadnje potrjevanja NPKjev, kar bistveno podaljša čas reakcije na neko trenutno konkretno potrebo.
V predhodnem poglavju ugotavljamo, da se država zaveda pomena spremljanja potreb na trgu dela,
na le za poklice, pač pa tudi 'v drobovje' poklicev, torej posamezne kompetence, znanja, spretnosti,
trende v okviru dejavnosti, ki bi ob pravočasnem signalu in reakciji na strani ponudnikov
izobraževanja in usposabljanja lahko hitro zapolnila neskladje med ponudbo in povpraševanjem.
Država zato več inštitucij nalaga spremljanje potreb delodajalcev, vendar se v praksi le-to ne izvaja
sistematično in organizirano.
Posledica je, da tudi ZRSZ, pri vedno večjem številu brezposelnih, nima ustrezne informacije o tem,
katera znanja, spretnosti in kompetence delodajalci dejansko potrebujejo, zato tudi ne morejo
brezposelnih ustrezno pripraviti na vrnitev v zaposlitev, kar je primarna vloga ZRSZ.
Potrebno je ustrezno sistemsko urediti in financirati permanentno spremljanje potreb trga dela in v
skladu s tem hitro odreagirati na te potrebe, v okviru sistemov, ki jih obvladujejo delodajalske
asociacije. Gre za okvir t.i. dodatnih kvalifikacij, ki so bile, kot kvalifikacije, ki dopolnjujejo osnovno
izobrazbo in so prepoznane s strani delodajalcev kot potrebne, v nacionalno ogrodje kvalifikacij.
Dodatne kvalifikacije, ki so pristojnosti delodajalcev, omogočajo hitro reakcijo na potrebe trga dela in
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem, torej tudi odpravljanje neskladij na trgu dela.
Na podlagi tako ugotovljeni potreb, bi ZRSZ lahko napotil brezposelne na ciljno usmerjena
usposabljanja, ki vodijo k pridobitvi dodatne kvalifikacije, verificirane s strani delodajalske asociacije,
potrjene pa s strani strokovnjakov in s tem tudi permanentno posodabljal ukrepe APZ. Kandidati bi
po zaključku usposabljanja verificirali svoje znanje pred komisijo strokovnjakov in pridobili referenčno
listino, ki bi dokazovala njihove pridobljene kompetence v okviru dodatne kvalifikacije.
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Predvsem ugotavljamo, da je sistem usposabljanja brezposelnih potrebno bolj približati delodajalcem
in njihovim potrebam, kar hkrati pomeni prilagoditev dela svetovalcev na ZRSZ iz splošnih na bolj
konkretne ukrepe oz. usposabljanja, ki pomeni 'butični pristop' pri delu tako z delodajalci kot tudi z
brezposelnimi.
Slika 1: Postopek potrjevanja in pridobivanja dodatne kvalifikacije v pristojnosti delodajalcev

Po spremembah Zakona o urejanju trga dela objava 'potrebe po delavcu na ZRSZ ni več obvezno, zato
je hkrati omejeno tudi osnovno poslanstvo ZRSZ - učinkovito zagotavljati delodajalcem
zadovoljevanje njihovih potreb po kadrih – na tisti del delodajalcev, ki so te potrebe še vedno dolžni
sporočati (javni sektor) in tiste, ki to delajo na prostovoljni bazi (predvsem velja to za deficitarne
poklice in panoge).
Delodajalci realizirane zaposlitve (ne pa tudi potreb) sicer prijavijo na Zavodu za zdravstveno
zavarovanje, zato bi lahko, na podlagi te baze, še vedno spremljali trend zaposlitev, ki pa se na žalost
vedno ne pokriva s potrebami, ki v določenem segmentu ostajajo nerealizirane. Prav ta del
predstavlja neskladje na trgu dela, ki ga želimo v okviru projekta definirati oz. razviti orodje za
ugotavljanje tega dela potreb delodajalcev.
Potrebno je povečati odzivnost oz. fleksibilnost formalnega sistema izobraževanja in sistema NPK. V
okviru sistema formalnega izobraževanja je potrebna večja vključitev delodajalcev v oblikovanje 20%
odprtega dela kurikula. Ta del predstavlja eno od možnosti prilagajanja potrebam delodajalcev. V
okviru NPK pa je predvsem potrebno poenostaviti in skrajšati postopke potrjevanja poklicnih
standardov in katalogov, na drugi strani pa postopke potrjevanja NPK, ki so administrativno izjemno
zahtevni in zamudni.
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Aktivnosti za ugotavljanje, prognoziranje in implementacijo potreb na trgu dela v konkretne ukrepe:
-

zagotovljeno financiranje stalnega spremljanja potreb;
vzpostavitev stalnega komunikacijskega kroga med delodajalskimi asociacijami in Zavodom za
zaposlovanje (posvetovalno telo) ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje;
sprotno prilagajanje aktivnosti programov APZ potrebam delodajalcev (odprtje/fleksibilizacija
kataloga programov izobraževanja in usposabljanja ter kataloga zunanjih izvajalcev);
stalen razvoj aktualnih usposabljanj in navezava na dodatne kvalifikacije za pridobitev
referenčnih listin v pristojnosti delodajalskih asociacij;
spodbujanje sodelovanja delodajalcev in Medpodjetniških izobraževalnih centrov;
poenostavitev postopkov potrjevanja poklicnih standardov in katalogov NPK in administrativna
poenostavitev postopka preverjanja potrjevanja NPK;
večja vključitev delodajalcev v razvoj vsebin odprtega kurikula v okviru šolskih sosvetov
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5 .

M et odol ogij a ugot avlj anja potr eb
t r ga dela pril agojene m alim i n
s re dnj e veliki m delodajal cem

V času hitrega razvoja in nenehnih sprememb srečujemo vse manj vnaprej predvidljivih situacij.
Posameznika je potrebno usposobiti za to, da je zmožen uporabiti razvite spretnosti, usvojeno
znanje, navade in ravnanje za izvedbo predvidljivih in nepredvidljivih delovnih nalog in za ravnanje v
različnih življenjskih situacijah in s tem ciljem je potrebno pristopiti k določanju kompetenc, za kar pa
je potrebna ažurna in kvalitetna informacija s strani delodajalcev, ki so pobudnik razvoja poklicnih
kvalifikacij, izobraževalnih programov in dodatnih kvalifikacij na osnovi potreb dejavnosti, ki
potrebujejo človeške vire s sodobnimi strokovnimi in splošnimi znanji, spretnostmi in kompetencami.
Vlaganje v znanje namreč omogoča tudi večjo zaposlenost.
Potrebne akcije za izboljšanje kakovost izobraževanja so vezane tudi na razvoj podjetniških znanj na
vseh stopnjah izobraževanja, še posebno na tehničnih in naravoslovnih šolah, prehod iz pasivnih v
aktivne ukrepe, ki bodo zagotovili zaposlovanje, zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela z
ustrezno politiko rednega izobraževanja, hitrejšim uvajanjem vseh ostalih oblik izobraževanja in
usposabljanja ter priznavanja pridobljenega znanja in kompetenc, širjenje možnosti za dvig
izobrazbene ravni in vključevanje brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja.
Projekcija potreb na trgu dela je eden od inštrumentov za sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, ki
je pristojen za ustrezno izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oz. njihovo prilagajanje
potrebam delodajalcev in načrtovalcem ter izvajalcem vseživljenjskega izobraževanja (formalnega in
neformalnega), dolgoročno torej za odpravljanje strukturnih neskladij spodbujanje zaposlovanja
(slika 2).
Slika 2: Umeščenost projekcije potreb v okviru projekta Dialoges
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Gre torej za vzpostavitev modela ugotavljanja potreb in pretok teh informacij do
načrtovalca/razvijalca/financerja in izvajalca vseživljenjskega učenja. Tak postopek je transparenten
in predvideva sistemsko postavitev vsebin izobraževanja, usposabljanj in kvalifikacij za končno ciljno
skupino ki so dijaki oz. študenti, iskalci zaposlitve in delavci, ki želijo obdržati zaposlitev ali
vertikalnega oz. horizontalnega napredovanja za zaposlitev pri delodajalcih oz. končnih uporabnikih
tega znanja, spretnosti in kompetenc (slika 3).
Slika 3: Prenos znanja do uporabnika (delodajalca)

Priporočljiva metoda zbiranja podatkov o potrebah delodajalcev je intervju z vnaprej pripravljenim
vprašalnikom. Z intervjujem na načrten, organiziran in neposreden način, s pogovorom med
(praviloma) dvema osebama - prva (intervjuvar) usmerja pogovor v pridobivanje pravih informacij,
druga (intervjuvanec) pa pri tem sodeluje oz. odgovarja, pridobivamo informacije o potrebah
delodajalcev.
Intervju je ustrezna metoda, ko želimo zbrati podatke na manjšem vzorcu (v tem primeru vnaprej
določena ciljna skupina ključnih delodajalcev v panogi, npr. avto-servisni dejavnosti), saj omogoča
poglobljeno razumevanje problema, hkrati pa gre za zelo prilagodljivo tehniko, saj lahko vprašanja
intervjuvancu ustrezno interpretiramo in razjasnimo dileme, tako da ne prihaja do napačnega
razumevanja vprašanja in s tem tudi do napačnega odgovora. Slabost te tehnike je, da je časovno
zamudna, zato ne pride v poštev v primeru dejavnosti z velikim številom respondentov oz. splošne
regijske ali celo nacionalne raziskave na področju obrti. V takem primeru se predlagan vprašalnik
ustrezno dopolni z navodili za izpolnjevanje in se lahko uporablja tudi kot pisni anketni vprašalnik.
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Ugotavljanje potreb poteka v štirih korakih:
1. korak: določitev dejavnosti oz. skupine poklicev za katero bomo ugotavljali potrebe po kadrih,
potrebna znanja, spretnosti in kompetence. Izhodišče je sorodnost poklicev, pri čemer si pomagamo
s Standardno klasifikacijo dejavnosti in Standardno klasifikacijo.
2. korak: pregled obstoječe kvalifikacijske strukture (izobraževalnih programov in NPK) ter
prilagoditev vprašalnika model za avto-servisno dejavnost v nadaljevanju).
3. korak: priprava vprašalnika (in po potrebi testiranje – predvsem za izvedbo anket),
4. korak: določitev seznama tistih, ki jih bomo vključili v analizo (intervjuvancev, skupine)
5. korak: intervju pri tipičnih delodajalcih, nosilcih razvoja (na predlog ZDOPS in OZS). V primeru širše
zastavljene analize se le-ta izvede v obliki pisnega ankete, ki jo pošljemo anketirancem –
delodajalcem v določeni panogi/regiji…
6. korak: poročilo o potrebah
7. korak: predstavlja že realizacijo zbranih potreb v obliki pobude za izdelavo/prilagoditev
izobraževalnega programa, NPK, dodatne kvalifikacije (poglavje 6: Model projekcije potreb na primeru
profila avto-serviserja)

Izredno pomembno je, da pri pripravi vprašalnika sodelujejo strokovnjaki s področja, za katerega se
ugotavljajo potrebe, saj je pomembno, da v vprašalnik vključimo trende in razvojne iniciative, ki se v
panogi zaznavajo oz. nakazujejo, ter ključne splošen in poklicne kompetence, ki nosijo panogi
konkurenčnost in dodano vrednost.
Vprašalnik je zastavljen tako, da ga lahko uporabimo za izvedbo intervjuja na reprezentativnem
vzorcu (ki je sicer časovno zamuden), lahko pa tudi za širšo analizo, ki jo izvedemo s pisnim
anketiranjem. V tem primeru je priporočljivo predhodno testiranje na manjšemu številu
respondentov.
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Splošna načela za oblikovanje vprašalnika:
- vprašanja so lahko odprtega, zaprtega ali delno zaprtega tipa;
- odprti tip vprašanj zahteva več mentalnega napora od intervjuvarja in inatervjuvanca, lažje pa z
njimi sprožimo pobude in nove predloge in na tak način pridobimo bogatejše informacije.
Zahtevajo določeno poznavanje oz izkušnje v obravnavani tematiki, so pa odgovori zelo
dragoceni z vidika bogatosti in raznolikosti;
- zaprti tipi vprašanj so lahki za obdelavo, so pa šablonizirani, neelastični in ne zajamemo nujno
vseh alternativ;
- zaprta vprašanja predpostavljajo, da vsi intervjuvanci enoznačno razumejo vprašanje;
- pri zaprtih vprašanjih so možna zaprta vprašanja z dvema odgovoroma (npr: da – ne) ali zaprta
vprašanja z več odgovori;
- ocenjevalna lestvica je zaprti tip postavke z urejenimi alternativami, navadno v intervalno
lestvico, kjer oseba obkroži neko število, pridevnik, lestvica pa je lahko tudi grafična. Opredeliti
pa moramo število sider/opcij za izbiro (npr. petstopenjska lestvica: “zelo se ne strinjam”, “ne
strinjam se”, “nevtralen sem (nisem odločen)”, “strinjam se”, “zelo se strinjam”).
- pri zbiranju podatkov bi lahko uporabili tudi metodo primerjanja v parih ali metodo rangiranja;
- pojasnjevalna vprašanja se lahko pojavljajo tudi v kombinaciji z zaprtimi vprašanji. Pri tej vrsti
vprašanj vprašamo intervjuvanca po pojasnilu zadnjega izbranega odgovora;
- vprašanja o razlogu se prav tako nanašajo na odgovor na predhodno vprašanja. Ponavadi ga
enačimo s pojasnjevalnim vprašanjem, vendar tega zastavimo le tistim, ki so odgovorili na
predhodno vprašanje na določen način;
- vprašanje o argumentih so po vsebini zelo podobna vprašanjem o razlogu, le, da to vprašanje
lahko zastavimo vsem intervjuvancem in ni odvisno od predhodnega vprašanja;
Pri oblikovanju vprašalnika moramo upoštevati:
- vprašanja morajo biti oblikovana tako, da res dobimo prave podatke;
- vprašanja morajo biti kratka in jedrnata
- vprašanja morajo biti formulirana jasno in razumljivo; intervjuvancem mora biti jasno, kaj
hočemo od njih.
- ne smemo postavljati nepomembnih vprašanj;
- vprašanja morajo biti za intervjuvanca sprejemljiva;
- vprašanja morajo biti spodbudna ali vsaj nevtralna;
- vprašanja naj ne izražajo stališč;
- izpustiti ali vsaj omejiti moramo izpustiti strokovne izraze (prednost intervjuja je, da omogoča
sprotno razlago oz opis)
- vedeti moramo v katerem primeru želimo informacijo o stanju in v katerem o mišljenju
- intervju mora biti kratek in zanimiv.
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Vrstni red vprašanj:
- pogovor začnemo z odprtimi in splošnimi vprašanji, ki anketiranca uvedejo v temo in ga
razvijamo z vse bolj konkretnimi in zaprtimi;
- prva vprašanja naj bodo zanimiva, da dvignejo zainteresiranost, pa tudi vmes naj se pojavljajo
bolj zanimive točke oz. vprašanja;
- vrstni red vprašanj naj bo logičen;
- vprašanja, ki se nanašajo na isto temo, naj bodo skupaj;
- zanimanje mora postopoma rasti;
- prehajati moramo od lažjih na težja vprašanja;
- vprašanja pripravimo v sklopih, tako da prehajamo iz enega problema na nov problem;
- občutljiva vprašanja naj bodo na koncu.
Izvedba samega intervjuja poteka po naslednjih fazah:
- dogovor za intervju;
- srečanje in sprostitev;
- seznanitev intervjuvanca s ciljem pogovora in motiviranje intervjuvanca za sodelovanje,
intervjuvancu razložimo, kaj bomo z njegovim odgovarjanjem pridobili, kaj lahko pridobi on sam.
Preprečiti moramo strah pred negativnimi posledicami odgovarjanja. Včasih je dobro kaj
obljubiti, pa čeprav le seznanitev z rezultati analize;
- postavljanje vprašanj in usmerjanje intervjuvanca k navajanju podatkov in izražanju stališč;
- povzemanje;
- zaključek.
Pri samem pogovoru mora intervjuvar:
- spodbujati sogovornika, da govori in aktivno ter vsebinsko ustrezno sodeluje,
- usmerjati pogovor iz ene teme intervjuja oz. problema na drugega,
- spodbujati razmišljanje pri sogovorniku,
- po potrebi vrniti pogovor nazaj na temo.
Pri izvedbi intervjuja seveda predpostavljamo, da imajo vsi intervjuvanci izoblikovan odnos oz.
stališče do vprašanj oz področja, ki je predmet raziskave. Zavedati pa se moramo da imajo stališča tri
sestavine: besedno, čustveno in akcijsko. Z vprašalnikom merimo le besedno, izrazno sestavino, ne pa
tudi drugih dveh. Zato se pri dejanskem ravnanju anketirancev lahko pojavijo večje ali manjše razlike
v primerjavi s pridobljenimi odgovori, ravno zato je intervju primerna metoda za zmanjševanje te
pomanjkljivosti preko razgovora.
Primer: Vprašalnik za ugotavljanje potreb po kadrih v avto-servisni dejavnosti (Priloga 1)
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6 .

M odel pr oj ek cij e pot reb na
pri mer u dodat ne kv alifi kacije na
podr očj u avt o - ser vis ne dejavnosti

6.1. Uvod in rezultati testiranja vprašalnika
Delodajalci se vedno bolj zavedajo pomena kvalitetnega in razvojno usmerjenega kadrovskega
potenciala, saj brez ustrezno usposobljenih sodelavcev, ki se hitro prilagajajo novim tehnologijam in
razvoju, ne morejo dosegati zastavljenih ciljev. Dejstvo pa je, da najbolj uspešni delodajalci
poudarjajo pomen prav vsakega od sodelavcev.
Vprašalnik za ugotavljanje potreb po kadrih v avto-servisni dejavnosti (Priloga 1) smo testirali pri
štirih delodajalcih v panogi, na predlog pristojne sekcije Obrtne zbornice Slovenije.
Splošne ugotovitve:
1. Vprašalnik je primerno orodje za testiranje potreb po kompetencah.
2. V fazi priprave vprašanika morajo sodelovati oz. biti vključeni strokovnjaki s področja na katerem
se ugotavljajo potrebe (ustrezno opredeljeni trendi, kompetence, uporaba strokovne
terminologije…)
3. Priporočljivo je, da se analiza opravi v obliki intervjuja (in ne pisne ankete) zaradi informacij, ki jih
lahko pridobimo v neformalnem razgovoru in lahko predstavljajo dodano vrednost.
4. Vzorec respondentov je v primeru intervjuja potrebno pazljivo izbrati glede na velikost podjetij in
dejavnosti v okviru panoge, da bodo rezultati kazali na realne potrebe v celotni panogi (npr. v
avto-servisni dejavnosti smo vzorec sestavili iz podjetij različnih velikosti ter dejavnosti:
avtoelektrika, avtomehanika, prodaja avtomobilov, vulkanizerstvo)
5. Zaradi preverjanja trendov v stroki ter potreb po strokovnih znanjih, spretnostih in kompetencah
je nujno, da kot respondenti nastopajo vodje strokovnih služb, tehnični direktorji ali pa vsaj
sodelujejo na intervjuju.
6. V okviru vzorčnega testiranja vprašalnika za ugotavljanje potreb po kadrih v avto-servisni
dejavnosti smo dobili konkretne informacije o namerah za zaposlovanje, potrebah delodajalcih
po kadrih, kompetencah, za katere ugotavljajo, da jih na trgu dela primanjkuje, pomembno pa je,
da smo dobili informacijo o tem kateri kadri (s kakšno osnovno izobrazbo) bi bili primerni za
zaposlitev pri njih, v primeru deficita njihovih matičnih poklicev. Ta informacija je koristna
predvsem v primeru deficitarnih poklicev in panog in lahko služi ZRSZ pri oblikovanju
individualnih načrtov, izobraževalnih aktivnosti, kataloga
7. Vprašalnik je primeren za ugotavljanje potreb v različnih panogah, pri čemer je potrebna
ustrezna prilagoditev, lahko pa tudi v določenem lokalnem okolju za določen krog delodajalcev.
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Konkretni rezultati ugotavljanja potreb po kadrih v avto-servisni dejavnosti v okviru vzorčnega
testiranja:
1. Zaposlovanja delodajalci praktično ne načrtujejo. V enem primeru delodajalec namerava
zaposlovati, vendar ne na področju avto-servisne dejavnosti (investicije na področje turizma).
Razlog je gospodarska kriza in napovedane nove obdavčitve, ki so zaustavile tudi načrtovane
investicije.
2. Zaposlovanje (kolikor ga je) izvajajo na podlagi poznanstev in sodelovanja s šolami in objav v
medijih
3. Kot najpomembnejše razvojne trende v avto-servisni dejavnosti delodajalci navajajo
- oprema in programska orodja za diagnosticiranje napak
- povečanje števila elektronskih in mehatronskih sestavnih delov
- zamenljivost komponent
- predelava vozil
- dodatna oprema vozil
- alternativni pogoni (elektrika, hibridi)
4. Pomanjkanje splošnih kompetenc delodajalci ugotavljajo predvsem za:
- Kakovost dela in poznavanje standardov ter pravil stroke
- Komunikacijo
- Ekologijo
- Racionalno delo
- Obvladovanje tujih jezikov
5. Na področjih strokovnih kompetenc pa ugotavljajo pomanjkanje za:
- Diagnosticiranje napak
- Strokovno delo: vzdrževanje in popravilo barve, karoserije, koles, mehaničnih in
električnih sestavnih delov (glede na osnovno dejavnost servisa)
6. Kot druge potrebne kompetence delodajalci navajajo:
- Razumevanje tehnične in delovne dokumentacije
- Poznavanje zakonodaje
- Marketing
- Delo na področju javnih razpisov
7. Delodajalci načrtujejo in tudi redno izvajajo strokovna usposabljanja svojih kadrov. Pri tem velja
omeniti specifiko na področju avto-servisne dejavnosti. Proizvajalci vozil namreč zahtevajo stalna
usposabljanja in obnavljanja licence za pooblaščene servise in za to izvajajo tudi redna strokovna
usposabljanja. Posledično imajo nepooblaščeni servisi težave s pridobivanjem informacij o
razvoju in novostih pri posameznih proizvajalcih oz. znamkah vozil. Druga dodatna izobraževanja
so usmerjena v EU standarde in direktive, ekološki standardi v panogi,
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8. Na področju avto-servisne dejavnosti zaenkrat deficita na trgu dela ne beležijo, kljub temu smo,
na podlagi predpostavke, da bi iskali kadre in jih na trgu dela ne bi bilo, ugotavljali, kateri kadri (s
kakšno izobrazbo) pa bi bili za njih še sprejemljivi, torej imajo določeno znanje in spretnosti, ki v
osnovi ustreza njihovemu delu. Delodajalci bi v tem primeru zaposlovali tudi:
- Mehatronike,
- Tehnike mehatronike,
- Strojne tehnike
- Elektrirakarje
9. Našteti kadri, ki sicer nimajo osnovnega znanja iz avto-servisne dejavnosti, pa bi za realizacijo
zaposlitve potrebovali naslednje kompetence:
- standardi in pravila stroke v avto-servisni dejavnosti, ekološki standardi,
- strokovne kompetence: vzdrževanje in popravilo barve, karoserije, koles, mehaničnih in
električnih sestavnih delov (glede na osnovno dejavnost servisa)
- za zahtevnejša dela: diagnosticiranje napak (glede na osnovno dejavnost servisa)
Odgovori, ki jih dobimo na to vprašanje predstavljajo ključno informacijo za Zavod za
zaposlovanje o konkretnih usposabljanjih, ki so potrebna za realizacijo zaposlitev v določeni
stroki.
10. Delodajalci sodelujejo in se povezujejo s šolami pri izvedbi praktičnega dela izobraževanja pa tudi
z drugimi ponudniki izobraževanj,proizvajalci vozil, dobavitelji, uvozniki opreme, Zavarovalno
združenje…
Kot zanimivost smo izvedeli, da usposabljanje za menjavo plinov v klimatskih napravah ni več v skladu
z evropsko direktivo, ki narekuje uporabo specifičnih, okolju neškodljivih plinov, novega
usposabljanja za pridobitev licence v skladu z evropsko direktivo pa v Sloveniji ni.
Rezultat izvedene analize med ključnimi delodajalci na področju avto-servisne dejavnosti je pokazala
pomanjkanje oz. potrebo po kompetencah na področju diagnosticiranja napak na vozilih, ki zahteva
vedno nova znanja, spretnosti in poznavanje tehnologije in programske opreme za kvalitetno,
strokovno in hitro odkrivanje napak, ki mora slediti razvoju v proizvodnji vozil.
Delodajalci so prav tako večkrat omenili pomanjkanje poznavanja standardov in evropskih direktiv.
Npr. dejstvo je, da je potrebna posebna usposobljenost za pregled, nadgradnjo in homologacijo vozil
z vgrajenimi električnimi agregati (to so npr.: vozila za potrebe reševanja, gašenja, vojaška, policijska
vozila, električna vozila, delovni stroji, gradbeni stroji, kmetijski stroji…, ki spadajo v standard SIST HD
60364/7) in vozila na električni pogon. Pri tem tudi razvojni trendi v avtomobilski industriji kažejo na
vedno večje potrebo po znanjih, spretnostih in kompetencah za tehnologijo vozil na električno
energijo z vgrajenimi električnimi agregati.
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Glede na nakazane rešitve v okviru dodatnih kvalifikacij, ki so vsebinsko in formalno v pristojnosti
delodajalcev (poglavje 4.) je primer dodatne kvalifikacije, ki bo v tem trenutku delodajalcem
predstavljala dodano vrednost Usposobljenost za kontrolo električne varnosti vozil z vgrajenimi
nizko-napetostnimi inštalacijami.
Kompetence v okviru dodatne kvalifikacije:
- meritev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij na vozilih z vgrajenimi električnimi
agregati
- meritev varnosti napajalnih postaj za električna vozil
- meritev IT sistemov inštalacij na vozilih in pregled delovanja IMD naprav
- pregled izenačevanja potencialov in osnovna zaščita pred udarom napetosti
- pregled in preizkus izolacijske upornosti inštalacij na vozilih
- pregled uhajavih tokov na vozilih in polnilnicah električnih vozil
- pregled zaščite pred statično elektriko
- pregled načina ozemljevanja vozila
- pregled, preizkus, popis vgrajene opreme, aparatov in podaljškov na vozilih
Kvalifikacija je torej usmerjena na izvajanje meritev in zaznavanje in ugotavljanje napak in je prva
potrebna iz verige dodatnih kvalifikacij na področju električne varnosti vozil z vgrajenimi električnimi
agregati. Naslednja kvalifikacija na tem področju pa je že nadgradnje in predstavlja ugotavljanje
vzroka in odpravljanje napake. Dejstvo je, da so za to potrebna posebna znanja s področja meritev
električnih napeljav.
Izhodišče za pripravo standarda dodatne kvalifikacije in izpitnega kataloga so ugotovljene potrebe,
razvojni trendi, predvsem pa ugotovljeno neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela oz.
primanjkljaju v znanjih, spretnostih in kompetencah, ki se kaže predvsem pri delodajalcih in se
manifestirajo predvsem v obliki t.i. dodatnih kvalifikacij, ki zasledujejo trenutne potrebe in se hitro
odzivajo na trende v razvoju tehnologije, organizacije …
Dodatne kvalifikacije odpirajo nove možnosti pridobivanja znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih ne
moremo oz. nismo mogli pridobiti v rednem izobraževanju, saj gre za tiste vsebine, ki se razvijajo na
podlagi novosti v tehnologiji in delovnih procesih in so nujno potrebna za obvladovanje dela v
sodobni, razvojno naravnani družbi. Najpomembnejše dejstvo pa je, da omogočajo hitro in ažurno
pokrivanje potreb in hiter odziv na signale o novih potrebah po znanjih spretnostih in kompetencah s
strani delodajalcev, ter da ostajajo v pristojnosti delodajalcev oz. njihovih asociacij, ne le pri razvoju
oz. popisu teh znanj, spretnosti in kompetenc, pač pa tudi pri preverjanju le-teh.
Dodatna kvalifikacija je rezultat izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljenih delovnih izkušenj in
dopolnjuje, poglablja in širi znanje, spretnosti in zmožnosti posameznika za življenje in delo ter se
izkazuje s certifikatom.
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Dodatne kvalifikacije so prepoznane s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske
organizacije, kot tista kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc za določen zaokrožen sklop del
znotraj poklica ali dejavnosti, ki je potreben z vidika delodajalca za doseganje zahtevane kakovosti.
Dejstvo pa je, da ugotovljene potrebe niso dovolj. V tej točki je potreben dodaten vložek oz
konkretna informacija s strani delodajalcev o:
- konkretnih znanjih, spretnostih in kompetencah, potrebnih za diagnosticiranje napak na
vozilih,
- v konsenzu z delodajalci določiti stopnjo zahtevnosti v skladu z opisniki SOK,
- določiti naloge, načine preverjanja, kriterije in merila za ocenjevanje,
Predvsem pa je pri dodatnih kvalifikacijah pomembno dejstvo, da standarde določajo in preverjajo
vodilni strokovnjaki in delodajalci z določenega področja, ki so zato tudi t.i. skrbniki dodatne
kvalifikacije in garancija za kakovost listine, ki jo dobijo kandidati ob zaključku.
Pri tem upoštevamo naslednja izhodišča:
- dodatna kvalifikacija je zaokrožen sklop del v okviru poklica oz. dejavnosti,
- dodatna kvalifikacija je povezana kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih praviloma
lahko opravlja ena oseba v okviru svoje zaposlitve ali delovnega mesta,
- dodatna kvalifikacija je dodatek oz. nadgradnja formalnemu programu izobraževanja in
usposabljanja, nacionalni poklicni ali drugi kvalifikaciji,
- s strani delodajalcev prepoznano kombinacijo znanj, spretnosti in kompetenc.kompetence
opredeljujejo pričakovan izhod oz. kakovost ob uspešnem izhodu iz usposabljanja oz. ob
pridobitvi listine. Zavedati se moramo, da gre tudi za podlago za vsebinsko in časovno
načrtovanje usposabljanja;
- kompetence ne izhajajo le iz trenutnega stanja, pač pa vključujejo tudi razvojne napovedi in
napovedi po znanjih, spretnostih in kompetencah ključnih nosilcev dejavnosti;
- kompetence je potrebno opredeliti v konsenzu z delodajalci v sektorju.
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7 .

Klj uč ni

pojm i

ZNANJE je rezultat učenja in osvajanja pojmov, načel, teorij in praks. Pridobivanje znanja poteka v
različnih okoljih: v izobraževalnem procesu, pri delu in v kontekstu zasebnega ter družbenega
življenja.
SPRETNOST je uporaba logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja in/ali praktične npr. ročne
spretnosti in uporaba materialov, orodij in instrumentov.
POKLIC je statistično analitična enota, v katero se razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, ki
ga praviloma opravlja ena oseba. Več po vsebini podobnih poklicev je mogoče obravnavati kot
poklicno področje. Poklic opišemo s poklicnimi kompetencami.
POKLICNE KOMPETENCE so izkazane zmožnosti posameznika, da uporablja svoje sposobnosti in
znanje pri dejavnem obvladovanju običajnih in spremenljivih poklicnih razmer (CEDEFOP, 1999), torej
kombinacija znanj in spretnosti in lastnosti, ki jih mora imeti posameznik, da bo svoje delo opravljal
uspešno in kvalitetno.
Glede na dimenzijo ločimo pričakovane kompetence – odvisne so od poklica, dela, organizacije –
skratka opredelijo jih delodajalci in dejanske kompetence, ki jih imajo posamezniki.
Poklicne kompetence delimo na:
- ključne - so nujne za vse in prenosljive med različnimi poklici, predvsem pa posamezniku
omogočajo udeležbo v družbi in osebnostni razvoj. Ključne kompetence npr. razvoj
sporazumevalnih zmožnosti (ustne komunikacije in bralne pismenosti, znanje tujega jezika),
informacijsko komunikacijska pismenost, varstvo in zdravje pri delu so vgrajene v strokovne
module ali se kot način in metoda dela uresničujejo skozi celoten izobraževalni program.
- generične - so skupne za podobne poklice, delovna opravila ali skupine delovnih mest na nekem
poklicnem področju
- poklicno specifične kompetence - specifične za posamezne poklice ali delovna mesta
TIPIČNA DELA so tista, ki so značilna oz. najpogostejša v okviru dejavnosti znotraj poklica.
UČNI IZID so standardizirana znanja, spretnosti in kompetence, ki jih oseba pridobi po zaključenem
učnem obdobju oz. dokaže na predpisan način. Učni izidi so lahko oblikovani v povezavi s tečaji,
programskimi enotami, z moduli, s programi. V teh povezavah se učni izidi povezujejo v kvalifikacijo
oz. izobrazbo.
KVALIFIKACIJA pomeni uradni rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki
odloči, da je posameznik dosegel učne izide v skladu z opredeljenimi standardi. Kvalifikacija ima
vrednost na trgu dela in/ali v sistemu formalnega izobraževanja ter pri vseživljenjskem učenju.
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IZOBRAZBA je najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba, ki si jo je oseba pridobila, ko je končala
izobraževanje po javnoveljavni izobraževalnih programih ali po programih,ki nadomeščajo redno šolo
(npr. na daljavo), s tečaji, izpiti ali na drug način, skladen s predpisi, ki urejajo pridobitev
javnoveljavne izobrazbe. Najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba je izkazljiva z javno listino
(spričevalom, diplomo ipd.).
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK) je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost,
ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti. NPK se lahko pridobi s
preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem ali z
dokončanjem programa za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Izkazljiva je s
certifikatom.
DODATNA KVALIFIKACIJA dopolnjuje usposobljenost kandidata in je bodisi skupna določenemu
strokovnemu področju bodisi transverzalna in/ali prenosljiva na več strokovnih področij, zaradi česar
omogoča večjo zaposljivost in krepi vseživljenjsko učenje. Izkazuje se s certifikatom.
STANDARD DODATNE KVALIFIKACIJE IN IZPITNI KATALOG je podlaga za pridobitev dodatne
kvalifikacije bodisi z izpitom 'v živo', bodisi na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih
oz. referenčnih listin, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje.
EVROPSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ (EOK) je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme
kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med
različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in primerljive. Glavna cilja EOK sta spodbujanje
mobilnost državljanov med državami in vseživljenjsko učenje.
SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ (SOK) pojasnjuje horizontalne in vertikalne relacije med
različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami. Osrednji element primerljivosti so učni
rezultati, ki na podlagi opisnikov omogočajo transparentnost kvalifikacijskih sistemov, vseživljenjsko
učenje, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja in zagotavljajo kakovost ter boljšo
povezanost med izobraževanjem in trgom dela. SOK opredeljuje tri tipe kvalifikacij: izobrazbo,
nacionalne poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije.
Viri:
- ZRSZ, Registrirana brezposelnost
- Strategija razvoja Slovenije, UMAR 2005
- Poročilo o razvoju 2013, UMAR
- Slovensko ogrodje kvalifikacij
- Statistični pregled, Obrt v številkah 2013
- Obrtni register, dec/2012
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Priloga 1: VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POTREB PO KADRIH V AVTO-SERVISNI DEJAVNOSTI
OSNOVNI PODATKI
Gospodarska družba:
Matična številka:
Naslov:
Pošta:
Občina:
Kontaktna oseba:
Telefonska št.:

1. Osnovna dejavnost gospodarske družbe po SKD (Obkrožite!)
221100122.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
221100822.110 Obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila
Prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju storitev,
221101322.110
osebam, katerim se storitev opravi, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti
331200133.120 Popravila strojev in naprav
331200333.120 Popravila in vzdrževanje motorjev (razen za vozila)
331201433.120 Popravila in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev in drugih strojev
452000245.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
452000545.200 Mehanična popravila
452000645.200 Električna popravila, popravila elektronskega vžiga
452000745.200 Redno servisiranje
452000845.200 Popravilo karoserij
452000945.200 Popravilo delov motornih vozil, tudi sedežev
452001045.200 Pranje, poliranje vozil
452001145.200 Ličenje vozil
452001245.200 Popravilo vetrobranskih stekel in oken
452001345.200 Popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles
452001445.200 Protikorozijska zaščita
452001545.200 Naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme
Prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju storitev,
452002245.200
osebam, katerim se storitev opravi, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti
454000245.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
454000745.400 Popravila in vzdrževanje motornih koles
Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju
pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih
zaposlitvenih možnosti«.
29

Prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju storitev,
osebam, katerim se storitev opravi, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti
522100152.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
522100752.210 Vlečna služba in pomoč na cesti
712001371.200 Tehnični pregledi motornih vozil, zrakoplovov in vodnih plovil
454001445.400

Drugo:

ZAPOSLENI/ZAPOSLOVANJE
2. Skupno število zaposlenih v gospodarski družbi (upoštevajte trenutno stanje)
_____________________
3. Število zaposlenih v gospodarski družbi po stopnji izobrazbe (upoštevajte trenutno stanje)
Stopnja izobrazbe
1. Nedokončana osnovna šola
2. Dokončana osnovna šola
3. Skrajšani izobraževalni programi, USO
4. Nižja poklicna šola (2 leti)
5. Srednja poklicna šola (3 leta)
6. Poklicno tehnična šola (3+2 leti)
7. Srednja strokovna šola (4 leta)
8. Višja strokovna šola (2 leti)
9. Visoka strokovna šola (3 ali 4 leta)
10. Univerzitetna izobrazba
11. Specializacija
12. Magisterij
13. Doktorat

Število

4. Število zaposlenih v gospodarski družbi po starosti in spolu (upoštevajte trenutno stanje)
Starost
a) Do 20 let
b) 20 – 39 let
c) 40 - 59 let
d) 60 let in več

Ženske

Moški
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5. Vpišite oceno gibanja števila zaposlenih po letih!
Obdobje
2014
2015

Število zaposlenih

Kateri so vzroki za ta gibanja?
Vzroki
1. Zaposlovanje zaradi večjega obsega / širitve dejavnosti
2. Zaposlovanje zaradi strukturnih sprememb (organizacija, vodenje,
tehnologija)
3. Odpuščanje zaradi strukturnih sprememb (organizacija, vodenje,
tehnologija)
4. Odpuščanje zaradi gospodarske krize
5. Drugo (navedite):

(Označite z X!)

6. Na katerih delih boste zaposlovali nove kadre (če ste odgovorili na 5. vprašanje)?
Vrsta dela
Vodilno in vodstveno delo
Strokovno delo
Razvoj
Marketing
Administracija
Drugo (naštejte):

Število
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7. Kakšno strukturo kadrov po izobrazbi boste predvidoma zaposlili v nadaljnjih obdobjih (če ste
odgovorili na 5. vprašanje)? (Navedite oceno števila)
Programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Avtoserviser
Avtokaroserist (avtoličar, avtoklepar)
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Avtoservisni tehnik
Avtokleparski mojster
Avtoličarski mojster
Mojster avtoelektrikar
Mojster avtomehanik
Avtoservisni menedžment

Drugo: prosimo vpišite
Izobrazba

1.
2.
3.
4.
5.
NPK
1. Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer
2. Varilec : plamenski, ročno-obločni, TIG, MIG MAG
(obkrožite)
3. Druge NPK:
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8. Ali se v vašem podjetju srečujete s pomanjkanjem kadrov za katerega od poklicev?
DA

NE

Če DA, za katere poklice? (Obkrožite na seznamu)
1. Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

7. Avtokleparski mojster

2. Avtomehanik

8. Avtoličarski mojster

3. Avtoličar

9. Mojster avtoelektrikar

4. Avtoklepar

10. Mojster avtomehanik

5. Avtoelektrikar

11. Avtoservisni menedžer

6. Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

12. Varilec : plamenski, ročno-obločni, TIG,
MIG MAG (obkrožite)

Drugi poklici:
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9. Na kakšen način pridobivate nove strokovnjake in mlade iz šol za delo pri vas?
Obkrožite rang: 1 označuje najmanj pomembno, 3 označuje najbolj pomembno!
RANG
1. Javne objave v medijih
1
2
3
2. Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje
1
2
3
3. Sodelovanje s kadrovskimi agencijami
1
2
3
4. Povezovanje s šolami
1
2
3
5. Poznanstva
1
2
3
6. Dodatno nagrajevanje vajencev, dijakov in študentov, ki pridejo na prakso v
1
2
3
podjetje
7. Štipendiranje dijakov in študentov (kadrovske štipendije)
1
2
3
8. Kakovostno mentorstvo pri praktičnem izobraževanju vajencev in študentov
1
2
3
9. Dnevi odprtih vrat podjetja
1
2
3
10. Promocija uspehov in dosežkov podjetja v javnosti
1
2
3
11. Predstavitev poklicev in podjetja v šolah (osnovnih in srednjih)
1
2
3
12. Dodatna skrb za izboljšanje pogojev dela v podjetju
1
2
3
13. Zagotavljanje možnosti za napredovanje delavcev v podjetju (strokovno in
1
2
3
dohodkovno)
14. Sofinanciranje in tehnična pomoč podjetij dijakom in študentom pri njihovih
1
2
3
diplomskih, raziskovalnih nalogah in drugih študijskih projektih
15. Drugo (navedite!)
1
2
3
16.
1
2
3
12.
1
2
3
13.
1
2
3

Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju
pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih
zaposlitvenih možnosti«.
34

10. Koliko štipendij ste podelili za šolsko leto 2013/14 in za katere študijske programe?
Program

Število

TRENDI V AVTO-SERVISNI DEJAVNOSTI
11. Kateri so po vašem mnenju glavni razvojni trendi v avto-servisni dejavnosti? Označit trende, za
katere menite, da so najpomembnejši in jih rangirajte glede na pomen za vašo organizacijo
1 označuje najmanj pomembno, 3označuje najbolj pomembno!
Razvojni trend
RANG
Vozila na električni pogon
1
2
3
Hibridna vozila
1
2
3
Oprema in programska orodja za diagnosticiranje napak
1
2
3
Večja zanesljivost vozil – manj okvar
1
2
3
Povečanje števila elektronskih in mehatronskih sestavnih delov
1
2
3
Zamenljivost komponent
1
2
3
Večanje energetske učinkovitosti
1
2
3
Večanje varnosti vozil v primeru nesreče
1
2
3
Večanje varnosti vozil pred krajo
1
2
3
Dodatna oprema vozil
1
2
3
Predelave vozil
1
2
3
Zaščita vozila pred korozijo
1
2
3
Nadgradnja vozila za dodaten pogonski vir
1
2
3
Varovanje okolja, trajnostni razvoj
1
2
3
Alternativni pogoni
1
2
3
Velikost vozil
1
2
3
Specialna orodja za servisiranje
1
2
3
Razlikovanje pooblaščeni – nepooblaščeni serviser
1
2
3
Drugo (navedite)
1
2
3
1
2
3
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KOMPETENCE
12. Kje ugotavljate pomanjkanje v znanjih, spretnostih in kompetencah (obkrožite in tam, kjer je
pomanjkanje najbolj kritično, označite z X)?
SPLOŠNE
1. Komunikacijske spretnosti
2. Timsko delo (sodelovanje in delitev dela)
3. Obvladovanje tujih jezikov
4. Načrtovanje, organizacija, vodenje, nadzor dela
5. Delo z ljudmi
6. Obvladovanje IKT
7. Inovativnost
8. Reševanje problemov
9. Varnost in zdravje pri delu
10. Kakovost dela v skladu s standardi in pravili stroke
11. Investicije
12. Ekologija, trajnostni razvoj
13. Racionalna raba energije, materiala in časa
14. Samoiniciativnost
15. Pripadnost podjetju
16. Prenos znanja na sodelavce
17. Podjetništvo
STROKOVNE
VZDRŽEVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER
18. Postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
19. Vzdrževanje pnevmatike in platišča na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila
20. Popravljanje pnevmatike in platišča
21. Svetovanje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč
22.
23.
24.
AVTOLIČAR
25. Postavljanje diagnoze o stanju ličenih površin
26. Priprava barve za nanos in poznavanje receptur za mešanje barv
27. Vzdrževanje, popravilo, izdelava notranje in zunanje barvane oziroma lakirane
površine
28. Zamenjava in popravilo karoserijskih delov
29. Svetovanje strankam v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli na vozilu
30.
31.

X
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32.
AVTOKLEPAR
33. Postavljanje diagnoze o stanju okvirjev, karoserij in nadgradenj
34. Vzdrževanje, popravilo, izdelava, predelava in preureditev okvirjev, karoserije in
nadgradnje
35. Vzdrževanje, popravilo prezračevalnih in ogrevalnih naprav ter izpušnih sistemov
36. Opremljanje motornih vozil z dodatno opremo in s priborom
37. Vzdrževanje in popravilo platišč
38. Vzdrževanje, popravilo, izdelava antikorozijske zaščite
39. Svetovanje strankam v zvezi s popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu
40.
41.
42.
AVTOSERVISER
43. Postavljanje standardnih diagnoz o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in
instrumentov
44. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo mehaničnih sistemov, naprav in sklopov
45. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih sistemov,
naprav in sklopov ter napeljav
46. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo pnevmatskih in hidravličnih sistemov,
naprav in sklopov
47. Kontrola nastavitve motornega vozila, sistemov in sklopov
48. Vzdrževanje in popravilo koles
49. Opremljanje motornih vozil z dodatno opremo in s priborom
50. Svetovanje strankam v zvezi s popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu
51.
52.
53.
AVTOSERVISNI TEHNIK
54. Postavljanje zahtevnih diagnoz o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in
instrumentov
55. Zahtevnejša dela pri izdelavi, nastavljanju, vzdrževanju in popravilu električnih in
elektronskih sistemov, naprav in sklopov ter napeljav
56. Zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju mehaničnih,
pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov
57. Vzdrževanje, popravilo in montaža udobnostnih, varnostnih, telekomunikacijskih
in informacijskih sistemov ter dodatne opreme na vozilu
58. Svetovanje strankam v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli na vozilu
59.
60.
61.
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AVTOSERVISNI TEHNOLOG
62. Reševanje najzahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu pri
izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju
sistemov, sklopov in delov motornih vozil
63. Nabava in prodaja nadomestnih delov, pribora, dodatno opremo itn.
64. Sprejem in izvedba naročila strank, izdelava končnega obračuna opravljenega
dela ter predaja vozila strankam
65. Svetovanje in predstavitev kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe
in izvedbe motornih vozil in sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme
in pribora
66. Razgovori s strankami, svetovanje oziroma informiranje o potrebnih delih,
predračunu, rokih ipd.
67. Organizacija in razvrščanje naročil po delavnicah ob upoštevanju zasedenosti in
rokov
68. Določanje in nadzor poteka delovnih postopkov, izvajanja naročil oz. postopkov
diagnosticiranja, vzdrževanja, popravila, montaže idr. na motornih vozilih,
sistemih in sklopih ter vgradnje dodatne opreme in pribora ipd.
69. Kontrola, merjenje, diagnosticiranje, lokaliziranje napake, motnje, okvare,
poškodbe na sistemih in sklopih motornega vozila
70. Obravnava in reševanje reklamacijskih in škodnih primerov ter svetovanje
71. Izdelava izvedenskih mnenj, ocena varnosti in vrednosti vozila
72. Spremljanje razvoja stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji ter razmer
na avtomobilskem tržišču
73.
74.
75.
PRODAJALEC VOZIL
76. Sodelovanje z dobavitelji in naročanje vozil in opreme
77. Prevzem vozil in opreme ter priprava za prodajo
78. Komunikacija s strankami, z dobavitelji in s sodelavci
79. Svetovanje strankam
80. Prodaja in obračun nakupa
81. Poprodajne aktivnosti (reklamacije…)
82. Spremljanje zalog
83.
84.
85.
DRUGE KOMPETENCE
86. Tehnična in tehnološka dokumentacija
87. Delovna dokumentacija
88. Prenos energije
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89. Splošna zakonodaja (delovno pravo, davki in računovodstvo, avtoservisiranje,
pravice serviserjev in potrošnikov)
90. Skladiščenje
91. Prodaja vozil
92. Marketing servisnih storitev, rezervnih delov, dodatne opreme…
93. Javni razpisi
94. Zakonodaja s področja varstva okolja in ekologije

13. Na katerih področjih načrtujete izobraževanje in usposabljanje vaših sodelavcev?
Obkrožite rang: 1 označuje najmanj pomembno, 5 označuje najbolj pomembno!
STROKOVNI KADRI
PODROČJE
RANG
1. Dodatna tehnično-tehnološka znanja v poklicu, ki ga posameznik opravlja, ki
1
2
3
so posledica razvoja panoge
2. Tehnično-tehnološka znanja iz drugih poklicev, ki jih posameznik potrebuje
1
2
3
na delovnem mestu, ki so posledica reorganizacija in širitve dejavnosti
3. Informatika (uporaba računalniških programov)
1
2
3
4. Ekonomsko-komercialno področje
1
2
3
5. Organizacija dela
1
2
3
6. Ekološki standardi v panogi
1
2
3
7. EU standardi in direktive
1
2
3
8. Komuniciranje
1
2
3
9. Tuji jeziki
1
2
3
10. Delo z ljudmi
1
2
3
11. Standardi kakovosti
1
2
3
12. Projektno delo
1
2
3
13. Tehnični predpisi
1
2
3
14. Ne potrebujemo dodatnega usposabljanja
1
2
3
15. Drugo (navedite!)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Naštejete vsebine/naslove izobraževanje/usposabljanj:
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VODILNI IN VODSTVENI KADRI
PODROČJE
1. Dodatna tehnično-tehnološka znanja v poklicu, ki ga posameznik opravlja, ki
so posledica razvoja panoge
2. Tehnično-tehnološka znanja iz drugih poklicev, ki jih posameznik potrebuje
na delovnem mestu, ki so posledica reorganizacija in širitve dejavnosti
3. Informatika (uporaba računalniških programov)
4. Ekonomsko-komercialno področje
5. Organizacija dela
6. Ekološki standardi v panogi
7. EU standardi in direktive
8. Komuniciranje
9. Tuji jeziki
10. Delo z ljudmi
11. Standardi kakovosti
12. Projektno delo
13. Tehnični predpisi
14. Ne potrebujemo dodatnega usposabljanja
15. Drugo (navedite!)

RANG
1

2

3

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Naštejete vsebine/naslove izobraževanje/usposabljanj:
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PRODAJNO – ADMINISTRATIVNI KADRI
PODROČJE
1. Dodatna tehnično-tehnološka znanja v poklicu, ki ga posameznik opravlja, ki
so posledica razvoja panoge
2. Tehnično-tehnološka znanja iz drugih poklicev, ki jih posameznik potrebuje
na delovnem mestu, ki so posledica reorganizacija in širitve dejavnosti
3. Informatika (uporaba računalniških programov)
4. Ekonomsko-komercialno področje
5. Organizacija dela
6. Ekološki standardi v panogi
7. EU standardi in direktive
8. Komuniciranje
9. Tuji jeziki
10. Delo z ljudmi
11. Standardi kakovosti
12. Projektno delo
13. Tehnični predpisi
14. Ne potrebujemo dodatnega usposabljanja
15. Drugo (navedite!)

RANG
1

2

3

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Naštejete vsebine/naslove izobraževanje/usposabljanj:

14. Ali ugotavljate potrebo po novih znanjih, spretnostih in kompetencah, pa ni ponudnika za
tovrstno usposabljanje?
DA

NE

Če DA, Katera so ta znanja, spretnosti, kompetence?
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15. Če bi za delo v delavnici zaposlovali (brezposelno) osebo, ki nima osnovne izobrazbe s področja
avto servisne dejavnosti - katera temeljna izobrazba bi bila za vas sprejemljiva, da bi osebo
zaposlili (obkrožite in z X označite najprimernejšo)?
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mehatronik operater
Tehnik mehatronike
Oblikovalec kovin - orodjar
Strojni tehnik
Računalničar
Tehnik računalništva
Pomočnik elektrikarja
Monter električnih naprav
Elektrikar elektronik
Elektrikar
Elektrotehnik
Prodajalec
Okoljevarstveni tehnik
Drugo (naštejte)
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16. Določite minimalna znanja, spretnosti in kompetence iz avto servisne stroke, ki bi jih morala
imeti ta (brezposelna) oseba, da bi jo sprejeli v delovno razmerje (obkrožite in z X označite najbolj
ključne):
SPLOŠNE
1. Varnost in zdravje pri delu
2. Kakovost dela v skladu s standardi in pravili stroke
3. Ekologija, trajnostni razvoj
4. Racionalna raba energije, materiala in časa
STROKOVNE
VZDRŽEVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER
5. Vzdrževanje pnevmatike in platišča na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila
6. Popravljanje pnevmatike in platišča
7.
8.
9.
AVTOLIČAR
17. Priprava barve za nanos in poznavanje recapture za mešanje barv
18. Vzdrževanje, popravilo, izdelava notranje in zunanje barvane oziroma lakirane
površine
19. Zamenjava in popravilo karoserijskih delov
20.
21.
22.
AVTOKLEPAR
23. Vzdrževanje, popravilo, izdelava, predelava in preureditev okvirjev, karoserije in
nadgradnje
24. Vzdrževanje, popravilo prezračevalnih in ogrevalnih naprav ter izpušnih sistemov
25. Opremljanje motornih vozil z dodatno opremo in s priborom
26. Vzdrževanje in popravilo platišč
27. Vzdrževanje, popravilo, izdelava antikorozijske zaščite
28.
29.
30.
AVTOSERVISER
31. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo mehaničnih sistemov, naprav in sklopov
32. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih sistemov,
naprav in sklopov ter napeljav
33. Nastavljanje, vzdrževanje in popravilo pnevmatskih in hidravličnih sistemov,
naprav in sklopov
34. Kontrola nastavitve motornega vozila, sistemov in sklopov

X
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35. Vzdrževanje in popravilo koles
36. Opremljanje motornih vozil z dodatno opremo in s priborom
37.
38.
39.
AVTOSERVISNI TEHNIK
40. Postavljanje zahtevnih diagnoz o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in
instrumentov
41. Zahtevnejša dela pri izdelavi, nastavljanju, vzdrževanju in popravilu električnih in
elektronskih sistemov, naprav in sklopov ter napeljav
42. Zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju mehaničnih,
pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov
43. Vzdrževanje, popravilo in montaža udobnostnih, varnostnih, telekomunikacijskih
in informacijskih sistemov ter dodatne opreme na vozilu
44. Svetovanje strankam v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli na vozilu
45.
46.
47.
PRODAJALEC VOZIL
48. Sodelovanje z dobavitelji in naročanje vozil in opreme
49. Prevzem vozil in opreme ter priprava za prodajo
50. Komunikacija s strankami, z dobavitelji in s sodelavci
51. Svetovanje strankam
52. Prodaja in obračun nakupa
53. Poprodajne aktivnosti (reklamacije…)
54. Spremljanje zalog
55.
56.
57.
DRUGE KOMPETENCE
58. Tehnična in tehnološka dokumentacija
59. Delovna dokumentacija
60. Prenos energije
61. Splošna zakonodaja (delovno pravo, davki in računovodstvo, avtoservisiranje,
pravice serviserjev in potrošnikov)
62. Skladiščenje
63. Prodaja vozil
64. Marketing servisnih storitev, rezervnih delov, dodatne opreme…
65. Javni razpisi
66. Zakonodaja s področja varstva okolja in ekologije
67. Komunikacija
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68. Tuji jeziki
69. Timsko delo (sodelovanje in delitev dela)
70.
71.
72.

SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
17. Ali sodelujete z izobraževalnimi institucijami na vašem strokovnem področju?
DA

NE

Če DA, navedite s katerimi:
- Ljudske univerze
- Drugi izvajalci izobraževanja odraslih
- Srednje šole
- Fakultete
- drugo (navedite!)
Če DA, na kakšen način (obkrožite):
- izobraževanje, usposabljanje naših zaposlenih
- usposabljanje učiteljskega kadra v podjetju
- sodelovanje pri izvedbi seminarjev, delavnic, posvetov
- izvajanje praktičnega dela izobraževanja (delovna praksa)
- drugo (navedite)
Datum:
Vprašalnik izpolnil-a:
Ime, priimek, funkcija
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