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Zakaj proučevati (ne)ujemanje? 

• (Ne)ujemanje izobrazbe in spretnosti posameznikov z 
zahtevami delovnih mest je čedalje bolj prisotno in 
postaja globalni izziv. 

• (Ne)ujemanje ima pomembne posledice za posameznika, 
organizacije in družbo. 

• Reševanje problema (ne)ujemanja spretnosti je strateška 
prioriteta EU. 

• S prepoznavanjem (ne)ujemanja naredimo prvi korak k 
odkrivanju načinov, kako ga omiliti ali odpraviti. 
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Kaj lahko dodamo k obširnemu 
OECDjevem poročilu? 
• Za Slovenijo smo imeli za to področje na voljo bolj 

podrobne podatke kot so predstavljeni v publikaciji 
OECDja (2016): 

• podatek o statistični regiji,  
• stopnje izobrazbe v skladu s slovenskim izobraževalnim sistemom, 
• zahtevane stopnje izobrazbe glede na tarifni del kolektivnih 

pogodb,  
• podrobnejši podatki o umestitvah v poklicne kategorije, 
• neposredno vprašanje o ujemanju področja izobraževanja. 

 

• Zato lahko ugotovitve OECD dopolnimo in ponudimo 
lokalni vpogled. 
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Naši glavni raziskovalni vprašanji 

• Kakšne so značilnosti eno- in več-razsežnostnega 
(ne)ujemanja glede na izbrane kontekstualne, 
demografske in organizacijske značilnosti?   

 

• Kakšen je vpliv (ne)ujemanja med izobrazbo in zahtevami 
delovnega mesta na zadovoljstvo pri delu, prejemke iz 
delovnega razmerja in subjektivno oceno zdravja? 
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Vrste (ne)ujemanja 

• Ocenjeno (ne)ujemanje izobrazbe z zahtevami delovnega mesta 

• Zaznano (ne)ujemanje izobrazbe z zahtevami delovnega mesta 

• Zaznano (ne)ujemanje področja izobrazbe z zahtevami delovnega 
mesta 

• (Ne)ujemanje nivoja besedilnih spretnosti z zahtevami delovnega 
mesta (poklica) 

• (Ne)ujemanje nivoja matematičnih spretnosti z zahtevami 
delovnega mesta (poklica) 

• Večrazsežnostna neujemanja 

 

• OPOZORILO: (ne)ujemanje ima vedno dve plati (kvaliteto 
posameznika in zahteve delovnega mesta), ki ju je potrebno 
smiselno upoštevati pri interpretaciji! 
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Splošni pogled na (ne)ujemanje v 
Sloveniji 

• Zaznano ujemanje 
(subjektivno) izobrazbe je 
večje kot ocenjeno 
(objektivizirano). 

• Ujemanje spretnosti je 
večje kot ocenjeno 
ujemanje izobrazbe. 

• Le približno 4% ljudi 
zaznamuje popolno 
neujemanje področja 
izobraževanja 

• Približno 65% Slovencev se 
točno oceni glede 
ustreznosti njihove 
kvalifikacije.  

 
Vertikalno (ne)ujemanje   Pod Ujemanje Nad 

Stopnja izobrazbe Zaznano 6,5% 79,3% 14,2% 

Stopnja izobrazbe Ocenjeno  17,2% 60,5% 22,4% 

Spretnosti (besedilne) Izračunano 3,9% 78,6% 17,5% 

Spretnosti (matematične) Izračunano 3,6% 76,4% 20,0% 

    
   Horizontalno  (ne)ujemanje   Brez Delno Popolno 

Področje izobrazbe (šolanja) Zaznano 79,0% 17,3% 3,7% 

    
   

Zaznavanje (ne)ujemanja   

Zaznava se 

bolje 

Zaznava se 

ustrezno 

Zaznava se 

slabše 

       

Stopnja izobrazbe 

Zaznano/ 

Ocenjeno 18,6% 64,8% 16,7% 
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Zaznano (ne)ujemanje 
področja izobraževanja 
po starosti 

• Zaznano ujemanje 
kvalificiranosti od začetka 
kariere pa do približno 30-tega 
leta strmo raste, potem se 
ustali. 

• Po 30-tem letu je opazen trend 
povečevanja zaznane 
potrebe po višji stopnji 
izobrazbe. 

• Zaznava, da bi bila za 
opravljanje dela dovolj nižja 
stopnja izobrazbe skoraj 
poponoma monotono pada s 
starostjo.  
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Ostali zanimivi vidiki zaznavanja 
(ne)ujemanja izobrazbe 

• Med moškimi in ženskami ni večjih razlik. 

• Največje zaznano ujemanje je pri univerzitetno izobraženih 
(VII), najmanjše pri ljudeh z najnižjimi stopnjami izobrazbe. 

• Najvišje zaznano neujemanje je pri kmetovalcih, gozdarjih 
in ribičih ter pri poklicih za preprosta dela. 

• Najvišje zaznano ujemanje kvalificiranosti je pri humanistiki 
in umetnosti. 

• Zaznano (ne)ujemanje stopnje izobrazbe je največje v 
Pomurju, Zasavju in na Gorenjskem. 
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Ocenjeno 
(ne)ujemanje 
izobrazbe po 
stopnjah izobrazbe 

• Največji delež ustrezno 
kvalificiranih ima univerzitetno 
izobrazbo. 

 

• Med tistimi z najnižjimi deleži 
ujemanja pa so posamezniki z 
nedokončano osnovno šolo, 
nižjo poklicno šolo, 
magisterijem in doktoratom. 
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Ocenjeno 
(ne)ujemanje 
izobrazbe po starosti 
• Delež ustrezno kvalificiranih je v 

pretežnem delu delovne dobe 
zaposlenega relativno stabilen. 

• Delež tistih, ki izkazujejo ujemanje v 
kvalificiranosti skokovito naraste v 
starosti med 20 in 30 let.  

• Prekvalificiranost skokovito narašča 
do 25. leta, potem se krivulja obrne 
navzdol. 

• Delež podkvalificiranih je najnižji v 
kategoriji med 25 in 30 let, nato pa, 
z izjemo rahlega upada v poznih 
40-tih, beležimo trend rasti do 
zadnje starostne skupine, ko precej 
upade. 



http://pro.acs.si/ak2016 

Ostali zanimivi vidiki ocenjenega 
(ne)ujemanja stopnje izobrazbe 

• Večji delež podkvalificiranih je moških, večji delež 
prekvalificiranih pa žensk. 

• Z naskokom največji delež preizobraženih je s področja 
splošnega izobraževanja.  

• V zasebnem sektorju je precej več pod- in preizobraženih 
zaposlenih v primerjavi z javnim sektorjem. 

• Najmanjši delež ustrezno kvalificiranih je med kmetovalci, 
gozdarji, ribiči in lovci. 

• Največ preizobraženih je v dejavnosti administrative in 
podporne storitve ter v turizmu in gostinstvu; največ 
podizobraženih pa v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu 
ter v transportu in skladiščenju.  
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(Ne)ujemanje 
besedilnih spretnosti 
po starosti 
• Ujemanje besedilnih 

spretnosti skoraj poponoma 
monotono narašča po 
starostnih skupinah. 

• Delež posameznikov s 
previsoko ravnjo besedilnih 
spretnosti tudi skoraj 
popolnoma monotono 
upada iz začetnih 30% na 
cca. 10 %. 

• Delež posameznikov s 
prenizko ravnjo spretnosti 
kontinuirano narašča do 
okoli 60-tega leta in potem 
stagnira. 
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(Ne)ujemanje 
matematičnih 
spretnosti po starosti 
• Slika morda pomaga pojasniti, 

zakaj po dobrem začetku (v 
mlajših starostnih kategorijah smo v 
matematičnih spretnostih nad 
OECD povprečjem), pri okoli 33-tih 
letih pademo pod povprečje 
OECD. 

• Očitno je raven matematičnih 
spretnosti po prihodu na delovno 
mesto previsoka in se je ne da 
ohranjati. 

• Delež posameznikov s prenizko 
ravnjo spretnosti kontinuirano 
narašča do okoli 60-tega leta in 
nato znatno upade. 
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(Ne)ujemanje besedilnih 
in matematičnih 
spretnosti po področju 
izobraževanja 
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(Ne)ujemanje 
besedilnih in 
matematičnih spretnosti 
po stopnji izobrazbe 
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(Ne)ujemanje 
besedilnih in  
matematičnih 
spretnosti po regiji 
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(Ne)ujemanje 
področja izobrazbe 
po dejavnosti 
• Največ skupnega neujemanja 

področja izobraževanja je na 
področju informatike in 
komunikacij, administrativnih in 
podpornih storitev ter turizma 
in gostinstva.   

 

• Na področju turizma in 
gostinstva je tudi daleč 
največji delež posameznikov s 
popolnoma neustrezno smerjo 
izobraževanja. 
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(Ne)ujemanje 
področja 
izobraževanja po 
področju 
izobraževanja 

• Najvišje je ujemanje 
področja za izobraževanje 
vede in izobraževanje 
učiteljev. 

 

• Najnižje je ujemanje za 
humanistiko in umetnost; a 
zanimivo tudi za 
naravoslovje, matematiko 
in računalništvo. 
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(Ne)ujemanje in 
pogodba za 
določen čas 

Besedilne spretnosti Ostalo 

Pogodba za 

določen čas 

Prenizek nivo spretnosti 3,9% 4,2% 

Ustrezen nivo spretnosti 79,4% 71,6% 

Previsok nivo spretnosti 16,7% 24,1% 

Zaznano  

(ne)ujemanje Ostalo 

Pogodba za 

določen čas 

Ta nivo je ustrezen 80,1% 74,0% 

Zadostoval bi nižji nivo 13,0% 22,8% 

Potreben bi bil višji nivo 6,9% 3,2% 

Ocenjeno  

(ne)ujemanje  Ostalo 

Pogodba za  

določen čas 

Podkvalificirani 18,3% 9,2% 

Ustrezno kvalificirani 60,7% 58,8% 

Prekvalificirani 21,0% 32,1% 

Matematične spretnosti Ostalo 

Pogodba za 

določen čas 

Prenizek nivo spretnosti 3,7% 2,9% 

Ustrezen nivo spretnosti 76,7% 74,4% 

Previsok nivo spretnosti 19,7% 22,7% 
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(Ne)ujemanje besedilnih in 
matematičnih spretnosti  

• Velika večina (skoraj 84 %) 
posameznikov je usklajenih glede 
ravni in zahtev za obe generični 
spretnosti. 

 

• Kjer obstajajo razlike, je večji delež 
takšnih, ki imajo previsoko raven 
matematičnih in ustrezno raven 
besedilnih spretnosti kot pa 
obratno. 
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Večrazsežna 
(ne)ujemanja 

Delež posameznikov z 
različnimi razsežnostmi 
neujemanja:  

0 – 40% 

1 – 41% 

2 – 16% 

3 –  3% 

Spretnosti

Besedilne Podkvalificirani Ustrezno kvalificirani Prekvalificirani

Prenizka 0,64% 2,31% 0,25%

Ustrezna 10,80% 40,01% 12,27%

Previsoka 1,55% 8,24% 3,23%

Prenizka 0,07% 0,26% 0,24%

Ustrezna 2,30% 7,03% 3,02%

Previsoka 0,59% 2,00% 1,58%

Prenizka 0,03% 0,04% 0,00%

Ustrezna 1,00% 0,76% 0,88%

Previsoka 0,19% 0,27% 0,43%

P
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Kvalificiranost

Ustrezno

Delno ustrezno

Neustrezno
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Zaznavanje 
(ne)ujemanja 
stopnje 
izobrazbe 

• Pri zaznavah se v večji meri precenjujejo moški (22% v primerjavi s 14%).  

• Od zgodnje mladosti do sredine kariere (okoli 40-tega leta) ljudje 
čedalje bolj točno ocenjujejo svojo kvalificiranost, nato začne točnost 
padati. 

• Najmanj točnosti pri zaznavanju je pri tistih s I., in III. stopnjo izobrazbe 
(22% in 26%), največ pa pri univerzitetno izobraženih. 

• V zasebnem sektorju je več precenjevanja in podcenjevanja svoje 
kvalificiranosti kot v javnem sektorju. 

Podkvalificirani Ustrezno kvalificirani Prekvalificirani Legenda:

Potreben bi bil višji nivo 3,8% 1,7% ,9% se podcenjujejo

Ta nivo je primeren 10,9% 54,4% 14,0% se precenjujejo

Zadostoval bi nižji nivo 2,7% 4,9% 6,6%

Ocenjeno (ne)ujemanje v kvalificiranosti

Zaznano 

(ne)ujemanje v 

kvalificiranosti
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Ocenjeno neujemanje dosežene stopnje izobrazbe 
in zadovoljstvo z delom 
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Ocenjeno neujemanje dosežene stopnje izobrazbe in 
višina prejemkov iz delovnega razmerja 
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Sklepne misli 

• Prevelik poudarek plačnih sistemov na doseženi stopnji 
izobrazbe (močno institucionalno zasidrano). 

• Ujemanje področja izobraževanja bi znalo biti boljše kot kažejo 
splošni podatki OECD. 

• Posamezniki z zelo visokimi in zelo nizkimi stopnjami izobrazbe 
imajo večjo možnost za neujemanje stopnje izobrazbe. 

• Skrbi največji delež zaposlenih z nizko ravnjo besedilnih in 
matematičnih spretnosti s področja izobraževanja. 

• Med zaposlenimi za določen čas je veliko preizobraženih in 
takšnih s previsoko ravnjo spretnosti. 
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Pogled naprej in priporočila 

• Sprotno spremljanje, kje se (ne)ujemanja pojavljajo in kakšna je njihova 
dinamika v času (npr. mesečno spremljanje (ne)ujemanja izobrazbe glede 
na delovno mesto ob oddaji prispevkov za posameznika). 

  

• Pri najmanj izobraženih je potrebno najprej zagotoviti zavedanje 
neujemanja (imajo predobro sliko o svoji kvalificiranosti), šele potem lahko 
sledijo nadaljnje aktivnosti za njegovo omilitev ali odpravo. 

 

• Preizobraženim posameznikom je treba zagotoviti dovolj avtonomije pri 
delu in jih spodbujati k samoiniciativnem preoblikovanju dela. 

 

• Predlagamo razvijanje in sistemiziranje visoko-zahtevnih delovnih mest v 
gospodarstvu (za najvišje stopnje izobrazbe in z visokimi zahtevami glede 
spretnosti). 
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Pogled naprej in priporočila 

• Ponujati več možnosti za prekvalifikacijo v hitro rastoči 
panogi turizma in gostinstva. 

 

• Ponuditi karierno svetovanje zaposlenim in iskalcem 
zaposlitve na sredini kariere (okoli 40-tega leta), ko se 
zaznavanje ujemanja lastne kvalificiranosti začne 
ponovno slabšati. 

 

• Povečati generične spretnosti najmanj spretnih 
posameznikov na področju izobraževanja. 

 

 

 


