
 

 

 
Ljubljana, 14.11.2022 

 
 ICDL V SLOVENIJI 

 
Slovensko društvo INFORMATIKA prireja enodnevne posvete o različnih aktualnih temah, ki so povezane z 
informatiko. Tokratni dogodek je javna objava programa ICDL, ki bo 6.12.2022 ob 9. uri v prostorih 
Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Poslovna oaza (7. nadstr.).  
 
Ocena je, da je 90% delovnih mest v razvitih državah, kamor Slovenija spada, tako ali drugače podprtih z 
informacijsko tehnologijo. Raziskave kažejo, da bo večina današnjih diplomantov čez nekaj desetletij zaposlena 
na delovnih mestih, ki danes še ne obstajajo in so zelo tesno povezana z računalniškimi tehnologijami. Toda 
kako lahko delodajalec pri zaposlovanju preveri računalniške kompetence kandidatov za zaposlitev ali 
zaposlenih? Možnost je upoštevati izjavo, da zainteresirani delo z računalnikom obvlada, ali pa zahtevati 
dokument, ki to potrjuje. Prav tak dokument pa je svetovno priznan certifikat ECDL (European Computer 
Driving Licence). 
 
Koncept ECDL prihaja iz Finske, kjer je bil Leta 1994 razvit pod nazivom Computer Driving Licence (CDL), namen 
pa je bil pripraviti prebivalstvo na prihajajočo intenzivno uporabo informacijske tehnologije in omogočiti nove 
zaposlitvene priložnosti zaposlenim v industrijskih panogah, ki so se znašle v krizi. Projekt je podprla Evropska 
komisija (tedaj DG III (Industry), DG XIII (Information Society Programme) in DG XXII (Education and Training)), 
ker je v njem prepoznala pomemben, če ne celo bistven korak v smeri uresničevanja usmeritev iz 
Bangemannovega poročila. ECDL je viden in visoko ocenjen tudi v svetovnem merilu; med izbranimi 
primerljivimi programi ga je UNESCO ocenil najvišje. Razumevanje Evropske komisije in njena podpora sta še 
vedno prisotna, kar dokazuje podatek, da se je bil DG Research & Innovation akreditiran za testni center ECDL.  
 
Neposredno potem, ko je SDI pridobil licenco ECDL, je teste za vse razpoložljive module prevedel v slovenščino 
in vse od tedaj lahko kandidati opravljajo izpite v domačem jeziku. Doslej je bilo v sistemu certificiranja na vsem 
svetu 10.000 izpitnih centrov, teste je opravilo reko 16.000.000 oseb, ki so uspešno položile preko 80.000.000 
izpitov in s tem pridobile ustrezne certifikate. Samo v Evropi je skoraj 9.000 izpitnih centrov, v certificiranje je 
bilo vključenih preko 12.000.000 oseb. Te številke dokazujejo, da je to daleč najbolj razširjen in prepoznaven 
uporabniški certifikat. V Sloveniji je bilo od leta 2001 do vključno 2021 v certificiranje po programu ECDL 
vključenih preko 18.000 kandidatov, ki so opravili preko 92.000 izpitov in pridobili ustrezne certifikate. 
 
ECDL Foundation s sedežem v Dublinu tekoče razvija in nadgrajuje sistem ECDL  skladno z razvojem 
informacijske tehnologije in informatike.  V letu 2001, ko je licenco ECDL pridobil SDI, je razpolagala z verzijo 
3.0 (Syllabus 3.0), ki je obsegala sedem osnovnih modulov in štiri nadaljevalne, v aktualni verziji 6.0 pa je število 
modulov že presegalo 20. V letu 2019 je ECDL sklenil poenotiti sistem globalno in ga preimenoval v ICDL 
(International Certificate of Digital Literacy), tako da tudi globalno ni več razlike med ECDL in ICDL in obstaja le 
še kot ICDL. V prehodnem obdobju petih let se bodo temu prilagodili vsi nosilci licenc v Evropi. 
 
Aktualna ponudba modulov ICDL je razvrščena v pet skupin: za prebivalstvo, za delovno aktivne osebe, za 
osebe, ki se šolajo, za  poklice in za odločevalce. Poseben modul (Compass) je na voljo za oceno digitalne 
usposobljenosti in omogoča posamezniku, da ugotovi, ali njegove digitalne kompetence ustrezajo zahtevanim 
glede na poklic, ki ga opravlja, ali aktivnost, ki jo izvaja. Na današnjem dogodku želi SDI predstaviti, kako bo v 
prihodnje razpoložljiv v Sloveniji ICDL, zato bomo povabili tudi predstavnike zavoda za zaposlovanje, kadrovnike 
večjih gospodarskih družb, predstavnike šolskih centrov, predstavnike ministrstev, pristojnih za delo, za 
izobraževanje, za javno upravo in druge zainteresirane. 
 
 
 
 
Niko Schlamberger 
Predsednik 
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PROGRAM*  
 

08:30 – 09:00 Registracija in druženje 

09:00 – 09:10 Pozdrav in napoved programa  
Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA 

O9:10 – 09:30 ECDL v Republiki Sloveniji  
Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA 

09:30 – 09:50 ECDL v Republiki Avstriji 
Ronald Bieber, Österreichische Computer Gesellschaft 

09:50 – 10:10 ECDL v Romuniji 
Matei Dimitriu, ICDL Romania 

10:10 – 10:30 ECDL v Republiki Italiji 
Carlo Tiberti, Assoziacione per l'Informatica ed il Calcolo Autmatico  

10:30 – 10:50 ECDL v Republiki Hrvaški 
Marijan Frković, Hrvatski informatički zbor 

  

10:50 – 11:20 ODMOR 

  

11:20 – 11:40 From ECDL to ICDL  
Linda Keane, ICDL Europe 

11:40 – 12:00 ICDL v Republiki Sloveniji 
Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA 

12:00 – 12:30 Prikaz opravljanja izpita ICDL 
Miha Nagode, Slovensko društvo INFORMATIKA 

12:30 – 12:40 Prihodnost ICDL v Sloveniji 
 Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA 

12:30 – 13:00 Razprava in povzetek  
Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA 

13:00 Neformalni razgovori 
 

 
Udeležba je brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa je obvezna prijava na naslov pavel.tepina@gmail.com.  
Za vse udeležence je zagotovljeno brezplačno parkiranje v parkirni hiši Gospodarske zbornice Slovenije. 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
* SDI si pridržuje pravico prilagoditi program glede na razpoložljivost predavateljev in druge okoliščine zunaj njegovega vpliva. 
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