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1. PRIMERJALNA POROČILA: KAJ JE POTREBNO ZA DELO V TUJINI? 

MNENJA CENTROV ZA UPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER PODJETIJ, RAZDELJENA PO 

DRŽAVAH  

 

  

   

 

Italija
Poudariti in prikazati 
praktične spretnosti, 
pridobljene med 
usposabljanjem.

Vlagati v profesionalni 
odnos. 

Poudariti in prikazati 
praktične spretnosti in 
profesionalni odnos, 
pridobljene med 
usposabljanjem. 

Poudariti in prikazati 
praktične spretnosti in 
profesionalni odnos, 
pridobljene med 
usposabljanjem. 

Lahko se individualno 
izobražuje v Nemčiji, da 
se prilagodi posebnim 
potrebam.

Poudariti in prikazati 
praktične spretnosti, 
pridobljene med 
usposabljanjem.

Vlagati v profesionalni 
odnos.

Osnovno znanje italijanskega 

jezika 

Kandidati lahko svoje 

kompetence najbolje dokažejo z 

vzorčnimi izdelki.  

Podjetja so pripravljena vlagati v 

usposabljanje svojih zaposlenih 

za posebne strokovne tehnike, ki 

se zahtevajo v njihovem 

poslovanju. 

Po končanem poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju 

lahko takoj začnejo delati v 

svojem poklicu. Nekateri lahko 

potrebujejo tudi nadaljnje 

usposabljanje ali certifikat 

(odvisno od podjetja in potrebne 

jezikovne ravni). 

V Italiji za odprtje gradbenega 

podjetja ni potrebna posebna 

stopnja usposabljanja ali 

izobrazbe. Potrebni so le 

formalni/administrativni 

postopki, kot so pridobitev 

davčne številke, bančnega 

računa, zavarovanja itd. 

 

Podobnosti 
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Španija
Izkoristiti že visoko praktično 
in teoretično znanje.

Vlagati je treba v 
profesionalni odnos.

Opravite medkulturno 
usposabljanje in delavnice v 
Španiji.

Izkoristiti že visoko praktično in 
teoretično znanje.

Vlagati je treba v profesionalni 
odnos.

Koristno bi bilo nekaj 
individualnega usposabljanja v 
Nemčiji kot priprava na odhod 
v tujino.

Izkoristil je svoje že tako visoko 
praktično znanje v kombinaciji s 
teoretičnim znanjem.

Vlagati je treba v profesionalni 
odnos.

Lahko bi se udeležil 
individualnega usposabljanja v 
Italiji kot priprave na odhod v 
tujino.

Izkoristiti že pridobljeno 
visoko praktično znanje.

Vlagati je treba v strokovni 
odnos in teoretično znanje.

Posebne potrebe ter razlike v 
materialih in postopkih bi se 
lahko učili neposredno v 
Španiji.

Tekoče znanje španskega 

jezika. 

Kandidati naj predstavijo 

pričevanja, reference in 

primere dela ter privlačen in 

primeren življenjepis. 

Dodatne kompetence/ 

spretnosti lahko kandidat 

pridobi med delom v podjetju 

ali z udeležbo na posebnih 

tečajih. 

Vsa podjetja, s katerimi je bil 

opravljen razgovor, so 

pripravljena vlagati v 

prilagoditve (kot so jezikovni 

tečaji, strokovna, tehnična 

usposabljanja) za tuje delavce. 

Za odprtje podjetja so potrebni 

formalni/administrativni 

postopki, kot so pridobitev 

davčne številke, bančni račun, 

zavarovanja itd. Odpiranje 

podjetja brez izkušenj ni 

običajno, zato se lahko zaprosi 

za pomoč upravno agencijo. 

Podobnosti 
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Slovenija
Imeti mora dobro praktično in teoretično 
znanje o običajnih gradbenih delih ter 
profesionalen odnos.

Izkoristiti mora svoje že tako visoko 
praktično in teoretično znanje o običajnih 
gradbenih delih ter profesionalen odnos.

Lahko bi se v Španiji dodatno usposabljal 
in se pripravil na delo v tujini.

Izkoristiti mora svoje že tako visoko 
praktično in teoretično znanje o običajnih 
gradbenih delih ter profesionalen odnos.

Lahko bi se udeležil individualnega 
usposabljanja v Italiji, da bi se pripravil na 
bivanje v tujini.

Izkoristiti mora svoje že tako visoko 
praktično in teoretično znanje o običajnih 
gradbenih delih, profesionalni odnos ter 
jezikovne in socialne spretnosti.

V Nemčiji bi se lahko udeležil 
individualnega usposabljanja, da bi se 
pripravil na bivanje v tujini.

Določeno znanje 

slovenskega jezika. 

Predložite vsaj eno potrdilo. 

Lahko predložite nekaj 

primerov svojega 

dosedanjega dela in 

referenc, življenjepis in 

diplomo  

Za odprtje lastnega 

podjetja kot zidar ali tesar 

morate dokazati, da imate 

potrebna strokovna znanja 

(na primer z diplomo 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja) in osnovne 

vodstvene sposobnosti 

Za samozaposlitev je treba 

opraviti tudi številne 

administrativne korake, 

med drugim odpreti davnčo 

številko, bančni račun, 

zavarovanje itd.  

Po končanem poklicnem 

izobraževanju in 

usposabljanju lahko takoj 

začnete delati v svojem 

izučenem poklicu. Nekateri 

lahko potrebujejo tudi 

nadaljnje usposabljanje 

(odvisno od podjetja). 

Podrobnosti 
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Nemčija
Izkoristiti mora obstoječe praktično in 
teoretično znanje ter strokovni odnos.

Pred odhodom na delo v tujino je treba 
izboljšati socialne spretnosti, na primer z 
medkulturnim usposabljanjem.

Vlagajte v jezikovne tečaje.

Lahko bi se udeležili individualnega 
usposabljanja v Belgiji.

Izkoristiti mora obstoječe praktično in 
teoretično znanje ter strokovni odnos.

Pred odhodom na delo v tujino je treba 
izboljšati socialne spretnosti, npr. z 
medkulturnim usposabljanjem.

Vlagajte v jezikovni tečaj.

Lahko bi se udeležili individualnega 
usposabljanja v Nemčiji, da bi bili pripravljeni.

Izkoristiti mora obstoječe praktično in 
teoretično znanje ter strokovni odnos.

Pred odhodom na delo v tujino je treba 
izboljšati socialne spretnosti, na primer z 
medkulturnim usposabljanjem.

vlagati v jezikovne tečaje.

Izkoristiti mora obstoječe praktično znanje.

Vllagati je treba v strokovni odnos in 
teoretično znanje.

Pred odhodom na delo v tujino je treba 
izboljšati socialne spretnosti, npr. z 
medkulturnim usposabljanjem.

Lahko bi se udeležili individualnega 
usposabljanja v Nemčiji, da bi bili pripravljeni.

Potrebna je določena 

jezikovna raven. 

Kandidati lahko svoje 

kompetence najbolje 

dokažejo z vzorci dela. 

Sledi diploma/priznanje 

o predhodnem učenju 

in/ali priporočila/ 

pričevanja. 

Po končanem poklicnem 

izobraževanju in 

usposabljanju lahko 

takoj začnejo delati v 

svojem poklicu. Nekateri 

lahko potrebujejo tudi 

nadaljnje usposabljanje 

za poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje ali potrdilo 

(odvisno od podjetja). 

Nemška podjetja so 

pripravljena vlagati v 

prilagajanje. Večina bi jih 

plačala jezikovne tečaje.  

Za odprtje lastnega 

podjetja kot zidar ali 

tesar morate imeti naziv 

obrtni mojster. 

Podrobnosti 
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Belgija
Poudariti in prikazati praktične 
spretnosti, pridobljene med 
usposabljanjem.

Vlagati je treba v profesionalni odnos.

Lahko bi se udeležili individualnega 
usposabljanja v Nemčiji, da bi bili 
pripravljeni.

Poudariti in pokazati praktične 
spretnosti in teoretično znanje, 
pridobljeno med usposabljanjem, ter 
socialne spretnosti.

Vlagati je treba v profesionalni odnos. 

Lahko se udeležijo individualnega 
usposabljanja v Španiji, da se 
pripravijo.

Poudariti in pokazati mora praktične in 
teoretične spretnosti ter strokovno 
usposobljenost, pridobljene med 
usposabljanjem. 

Vlagati je treba v socialne spretnosti z 
medkulturnim usposabljanjem. 

Lahko se udeležijo individualnega 
usposabljanja v Italiji, da se pripravijo

Poudariti in prikazati praktične spretnosti, 
pridobljene med usposabljanjem.

Vlagati je treba v tehnično znanje in 
strokovni odnos.

Vlagati je treba v socialne spretnosti z 
medkulturnim usposabljanjem.

Lahko se udeležijo individualnega 
usposabljanja v Belgiji, da bi se prilagodili 
posebnim potrebam.

Pridobite vsaj osnovno ali 

tekoče znanje 

francoščine. 

Kandidati lahko svoje 

kompetence najbolje 

dokažejo z vzorci dela.  

So pripravljeni vlagati v 

usposabljanje svojih 

zaposlenih o posebnih 

strokovnih tehnikah, ki se 

zahtevajo v njihovem 

podjetju. 

lahko po končanem 

poklicnem izobraževanju 

in usposabljanju takoj 

začnejo delati v svojem 

poklicu. Nekateri bodo 

morda potrebovali tudi 

nadaljnje usposabljanje za 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ali certifikat 

(odvisno od podjetja in 

potrebne jezikovne ravni). 

Za odprtje podjetja mora 

prosilec poleg tehničnega 

znanja (dostop do poklica, 

npr. z diplomo poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja) izkazati 

tudi osnovne vodstvene 

sposobnosti. 
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2. PRIPOROČILA ZA NADOMESTITEV PRIMANJKLJAJEV IN OMOGOČANJE MOBILNOSTI: 

ZA PODJETJA,  ENTRE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA, ZIDARJE IN TESARJE  

 

 

 
 

 

Certifikati in 
kompetence

Tečaji mehkih 
veščin za izboljšanje 
poklicnega odnosa

Spodbujanje 
uporabe potrdila 

Europass 

Jezikovni tečaji v 
centrih za 

usposabljanje in 
izobraževanje v 
matični državi

Jezikovni tečaji, ki 
jih organizirajo 
podjetja v ciljni 

državi.

Medkulturno 
usposabljanje v 
CPU v matični 

državi

vzpostavljanje 
partnerstev KA1 in 

spodbujanje 
pripravništev

Prilagoditveni tečaji 
za preverjanje 
praktičnega in 

teoretičnega znanja

Prilagodljivost

Spodbujanje in 
širitev 

aktivnosti KA1

Tečaji 
usposabljanja v 

ciljni državi v 
dogovoru s 

centrom CPU na 
kraju samem

Spodbujanje 
uporabe 
potrdila 

Europass 

Namestitev v 
tujini

Medkulturno 
usposabljanje v 
CPU v matični 

državi
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Erasmus +

Izboljšano 
promocije 

aktivnosti KA1

Posvetovanja 
na področju 

dejavnosti KA1

Projekti KA1, 
povezani s 
področjem 
dela v tujini

Mobilnost učiteljev 
KA1 za spoznavanje 
različnih sistemov 

poklicnega 
izobraževanja in 

usposabljanja

Po uposabljanju in 
izobraževanju

Potrdilo o poklicni 
kvalifikaciji 

(mednarodno) 

Tečaji 
medkulturnega 
usposabljanja

Jezikovni tečaji 
za premagovanje 

jezikovnih ovir

Ustvarjanje 
individualne 
podpore s 

pogovori z CPU

Sistematična 
nadaljnja 

usposabljanja v 
prihodnosti zaradi 
spreminjajočih se 

materialov, 
postopkov in opreme 
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