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ECoVET
SISTEM ECVET ZA V ZELENEM SEKTORJU GOSPODARSTVA,
PODPORA ZAPOSLJIVOSTI, PRILAGODLJIVOSTI IN EVROPSKI MOBILNOSTI V
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU IN NA TRGU DELA

UVOD – VSEBINSKO OZADJE PROJEKTA
Projekt ECoVET predlaga uporabo in razvoj sistema ECVET v t.i. zelenem sektorju gospodarstva. Še
posebej, ker gre za projekt "Prenos inovacij" (TOI), je cilj projekta uporabiti metodologijo in orodja,
razvita v okviru projekta (ki je bil financiran s strani Evropske komisije v okviru programa
Vseţivljenjsko učenje, Leonardo da Vinci pod-program, Poziv EACEA / 14/08 "Projekti za testiranje
in razvoj kreditnega sistema za poklicno izobraţevanje in usposabljanje (ECVET)"), jihprilagoditi in
prenesti v različne sektorje.
Cilji projekta so:








primerjati kvalifikacije na opredeljenem področju, ki obstajajo v drţavah partnericah, s fokusom na
enakovrednem profilu regije Toscana;
opredeliti dele izobraţevalnih poti in kvalifikacije, ki so "ECVET-zdruţljive", in jih zato lahko med seboj
primerjamo;
opredeliti postopke in protokole razumevanja tako, da se olajša medsebojno priznavanje;
predlaga pristojnim organom (ključni akterji v sistemih poklicnega izobraţevanja in usposabljanja in sistemi
preglednosti in certificiranje kvalifikacij), in zlasti pristojnim v Toskani, s katerimi so partnerji načrtovli
ECoVET projekt, vse morebitne spremembe, ki jih je treba sprejeti na podlagi evropskih izkušenj.
V fazi vzpostavljanja dela na projektu in pri organizaciji dela je pomembna faza oblikovanja skupnega
referenčnega okvirja, zbiranje in deljenje osnovnih informacij med partnerji.
Iz teh informacij je potrebno graditi uporabo skupnih instrumentov za opredelitev, aktiviranje, vrednotenje
in priznavanje modularnih poti usposabljanja, ki ţe obstajajo v drţavah partnericah, v okviru sistema
ECVET z namenom olajšanja mobilnosti v različnih fazah usposabljanja ter omogočiti "nabiranje"
prepoznavnih kreditov, s čimer bi izboljšali zaposljivosti in mobilnost, v celotni Evropski skupnosti.
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Struktura poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji
Oris izobraževalnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja
(poklicno izobraževanje in usposabljanje)
Država: SlovenijaLeto: 2013-2014
Osnovne značilnosti
Osnovna načela, na katerih temelji sistem izobraţevanja v Republiki Sloveniji, so zapisana v Ustavi
RepublikeSlovenije, v Konvenciji o otrokovih pravicah in v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v
RepublikiSloveniji (1995).
Pravni okvir za izobraţevanje v Republiki Sloveniji urejajo zakoni in pravilniki, ki so objavljeni v
Uradnemlistu Republike Slovenije.
Vrsta izobraţevanja po ravneh, trajanje izobraţevanja in starost udeleţencev formalnega sistema
izobraţevanjaso prikazani na sliki 1. Iz te je razvidna tudi vertikalna in horizontalna prehodnost
slovenskega šolskega
sistema.

Sl. 1 – Izobraževalni sistem v Sloveniji

Izobraţevalni sistem v Republiki Sloveniji temelji na načelu vseţivljenjskega učenja, v grobem ga delimo
na:
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- predšolsko vzgojo,
- osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje obvezno 9-letno izobraţevanje,
- srednješolsko izobraževanje, ki ga delimo v:
- splošno (zaključi se s splošno maturo), izvajajo ga gimnazije,
- poklicno (triletno izobraţevanje se zaključi z zaključnim izpitom, štiriletno pa s poklicno maturo),
izvajajo ga srednje poklicne in strokovne šole,
- terciarno izobraževanje, ki vključuje širok spekter programov (za prehod v terciarno izobraţevanje
je
zahtevana matura). Terciarno izobraţevanje izvajajo:
- višje šole, ki delujejo samostojno ali v okviru šolskih centrov, ki izvajajo srednješolsko izobraţevanje,
- samostojne fakultete ali fakultete povezane v univerze, ki skrbijo za visokošolsko in univerzitetno
izobraţevanje,
- izobraževanje odraslih.
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Predšolska vzgoja
Sistem predšolske vzgoje (ISCED raven 0) je v Sloveniji organiziran enotno za vse otroke od prvega
došestega leta starosti oziroma do vstopa v osnovno šolo. Predšolska vzgoja je sestavni del sistema
vzgoje inizobraţevanja. Zanjo je od leta 1993 odgovorno ministrstvo, odgovorno za šolstvo, ki skrbi za
kontinuitetomed predšolsko vzgojo ter vzgojo in izobraţevanjem v obvezni osnovni šoli. Drţava skrbi
za nacionalnopolitiko, zakonski okvir in okvirni program na področju predšolske vzgoje. Občine pa
vrtce ustanavljajo in
so odgovorne za izpeljavo programov za predšolske otroke.
Vrtci so namenjeni vsem otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Upravičenost do vpisa je
univerzalnaza vse predšolske otroke. Vrtci z uveljavljanjem sistemskih in institucionalnih ukrepov
ustvarjajopogoje in moţnosti, s katerimi pri otrocih zmanjšujejo neenake izhodiščne moţnosti in
omogočajo optimalenrazvoj ter uspešno vključevanje vseh otrok v šolski sistem (ne glede na izobrazbo
staršev, socialno-ekonomski poloţaj in etnično pripadnost). Vključenost otroka v vrtec ni obvezna,
zanjo se odločijo starši.
Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve za vrtce so bile opredeljene v Beli knjigi (1995) in sprejete
vZakonu o vrtcih leta 1996. Z Zakonom o vrtcih so bili postavljeni normativi, potrebni za
zagotavljanjekakovostne predšolske vzgoje v vrtcu (število otrok v oddelku, razmerje med številom
otrok in odraslih voddelku, stopnja izobrazbe vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, prostorski
normativi). S sprejetjem Kurikulaza vrtce (1999) se je vzpostavila predšolska vzgoja, ki ima notranjo
sistemsko in vsebinsko členitev na dve
starostni obdobji: prvo od 1 do 3 let ter drugo od 3 let do vstopa v OŠ. Deleţ otrok, ki so vključeni v
vrtce,v zadnjem desetletju narašča.
V šolskem letu 2004/05 je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v vrtce v
povprečjuvključenih 60 % otrok, v letu 2009/10 pa je ta deleţ narastel na 74 %.
Osnovno šolsko izobraževanje
Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje (ISCED raven 2) je v Sloveniji organizirano v okviru enotne
devetletneOŠ, v katero so vključeni učenci od 6. do 15. leta starosti. Ustanoviteljice javnih osnovnih šol
so občine.
Osnovno šolstvo se financira iz občinskega in drţavnega proračuna.
V prvi razred se vpisujejo učenci, ki v letu vstopa v šolo dopolnijo šest let. Osnovna šola je sestavljena
iz trehorganizacijsko in didaktično povezanih obdobji (3+3+3) – prvega (6–8 let), drugega (9–11 let) in
tretjega(12–14 let) – ter obsega obvezni in razširjeni program. Letno in tedensko število ur pouka
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posameznih predmetov oziroma predmetnih področij je določeno s predmetnikom. Z učnimi načrti so
določene vsebinepredmetov ali predmetnih področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in
predmetnih področjih.
Glavni cilji osnovnošolskega izobraţevanja so: zagotavljanje moţnosti, da si učenci skladno s svojimi
sposobnostmiin interesi pridobijo znanje in spretnosti; spodbujanje osebnostnega razvoja; pridobivanje
zmoţnostiza vseţivljenjsko učenje in nadaljnje izobraţevanje; razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti,
narodniidentiteti in kulturni tradiciji kot tudi vzgajanje za obče kulturne vrednote; vzgajanje za
spoštovanje človekovihpravic, za sprejemanje drugačnosti in strpnost; razvijanje sposobnosti za
sporazumevanje v slovenskemjeziku kot tudi v tujih jezikih; vzgajanje za trajnostni razvoj, za
odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja,do drugih ljudi in okolja; razvijanje podjetnosti ter
inovativnosti in ustvarjalnosti.
Programe osnovnošolskega izobraţevanja pripravi oziroma oblikuje pristojna strokovna sluţba (ZRSŠ).
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdi predlog in predlaga ministru, pristojnem za šolstvo,
izobraţevalniprogram v sprejem. Minister izobraţevali program sprejme in objavi s pravilnikom v
uradnemlistu RS.
Osnovnošolsko izobraţevanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom,
glasbenešole ter zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Posebnost
slovenskega osnovnošolskegaizobraţevanja predstavlja tudi šolstvo narodnosti. Osnovnošolsko
izobraţevanje se večinoma izvajav javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodih, izobraţevanje po posebnih
pedagoških načelih pa v zasebnih.
Osnovnošolsko izobraţevanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih
univerzah.
Celoten sistem osnovnošolskega izobraţevanja je urejen v Zakonu o osnovni šoli, ki predpisuje tudi
nacionalnopreverjanje znanja.
Nacionalno preverjanje znanja se izvaja ob koncu drugega (ISCED raven 1) in tretjega obdobja OŠ
(ISCEDraven 2). Ob koncu drugega obdobja (6. razred OŠ) ga po predpisanem postopku pripravijo
šole same, preverjase znanje iz matematike, slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine
oziroma madţarščine)in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je
prostovoljno. Ob koncu tretjegaobdobja (9. razred OŠ) se preverja znanje iz slovenščine (na narodno
mešanih območjih iz italijanščine
oziroma madţarščine), matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za
šolstvo.
Preverjanje ob koncu 9. razreda osnovne šole je obvezno za vse učence (razen za učence v
prilagojenemizobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom, ker je za te učence
opravljanje prostovoljno).
V primeru omejitve vpisa v srednje šole se na podlagi predhodnega soglasja učenca in njegovih staršev
doseţkinacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevajo tudi kot eno izmed meril pri vpisu.
Kakovost osnovnošolskega izobraţevanja drţava med drugim preverja tudi z vključenostjo v
mednarodneraziskave. Od leta 1999 dalje Slovenija sodeluje v mednarodni raziskavi TIMSS za področje
matematike innaravoslovja, od leta 2001 v raziskavi bralne pismenosti PIRLS in od leta 2006 v raziskavi
PISA za področjebralne pismenosti, matematike in naravoslovja. Rezultati raziskave PISA iz leta 2006
in 2009 kaţejo, da sodoseţki slovenskih učencev v mednarodnem merilu sorazmerno visoki
(naravoslovje) oziroma nekoliko
nad povprečjem drţav OECD (z izjemo bralne pismenosti leta 2009).
Po uspešno zaključeni osnovni šoli učenci pridobijo zaključno spričevalo osnovne šole in lahko nadaljujejo
ssrednješolskim izobraţevanjem. V kolikor učenci ne zaključijo celotnega programa osnovne šole,
uspešnopa zaključijo najmanj 7 razred, pridobijo potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti in lahko
nadaljujejoz niţjim poklicnim izobraţevanjem.
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Srednješolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraţevanje v Republiki Sloveniji se deli na SPLOŠNO IZOBRAŢEVANJE, ki se
izvaja vprogramih splošne in strokovne gimnazije (ISCED raven 3A) in maturitetnega tečaja
(ISCED raven 4A),ter na POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO
IZOBRAŢEVANJE, ki se izvaja v programih
nižjega poklicnega izobraževanja (ISCED raven 3C), srednjega poklicnega izobraževanja
(ISCEDraven 3C), srednjega strokovnega izobraževanja (ISCED raven 3B), poklicno tehniškega
izobraževanja(ISCED raven 3B) in poklicnega tečaja (ISCED raven 4B).
Sistem srednješolskega izobraţevanja je centraliziran. O ustanavljanju in financiranju šol, sprejemanju
inrazmeščanju izobraţevalnih programov se odloča na nacionalni ravni. Šole in učitelji so avtonomni
prikonkretizaciji učnih vsebin, izbiri metod poučevanja, kadrovanju in urejanju delovnih razmerij ter
vpisunovincev.
Srednješolsko izobraţevanje nadgrajuje znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene v
osnovnošolskemizobraţevanju. Poklicno in strokovno izobraţevanje traja od dveh do pet let, odvisno
od zahtevnosti in vrsteizobraţevalnega programa. V formalne oblike srednješolskega izobraţevanja so
vključeni dijaki od 15.do 18. leta starosti. Srednješolsko izobraţevanje odraslih poteka v različnih
oblikah (v obliki tečajev, izobraţevanja
na daljavo, e-izobraţevanja) ter z upoštevanjem z delom pridobljenih znanj, spretnosti in
kompetenc(priznavanjem neformalno pridobljenega znanja). Zagotavljanje kakovosti je zakonsko
urejeno z Zakonomo poklicnem in strokovnem izobraževanju2. Na nacionalnem nivoju je v gimnazijskem in
poklicnem ter strokovnemizobraţevanju vpeljana matura kot oblika zunanjega/eksternega preverjanja
znanja.
V zadnjih 10. letih je opazen trend velikega upada vpisanih dijakov v programe niţjega in srednjega
poklicnegaizobraţevanja (več kot 50 %) in uravnoteţen ter stabilen vpis v gimnazijske in strokovne
izobraţevalneprograme.
Srednješolske izobraţevalne programe pripravi oziroma oblikuje pristojna strokovna sluţba
(gimnazijskeprograme ZRSŠ; poklicne, strokovne in višje strokovne programe pa CPI), lahko pa tudi
pristojna ministrstva,zbornice, strokovna zdruţenja ipd. Pristojna strokovna sveta – Strokovni svet RS za
splošno izobraževanje,ki je pristojen za izobraţevalne programe gimnazije, ter Strokovni svet RS za poklicno in
strokovnoizobraževanje, ki je pristojen za izobraţevalne programe poklicnega, strokovnega in višjega
strokovnega
izobraţevanja – predlog potrdita in predlagata ministru, pristojnem za šolstvo, izobraţevalni program
vsprejem. Minister izobraţevali program sprejme in objavi s pravilnikom v Uradnem listu RS.
Izobraţevalni programi poklicnega, strokovnega in višjega strokovnega izobraţevanja nastanejo na
podlagipoklicnih standardov. Slednje prav tako potrjuje pristojni Strokovni svet in jih predlaga ministru,
pristojnemza delo, v sprejem.
Gimnazijsko izobraževanje
Splošno (gimnazijsko) izobraţevanje traja 4 leta in se konča s splošno maturo kot obliko zunanjega
preverjanjaznanja. Gimnazija pripravlja za nadaljevanje izobraţevanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija
znanja,sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in
ţivljenju.
Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo in vzpostavlja vednost, ki je skupni temelj za vse
usmeritveuniverzitetnega študija. Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraţevanju, ki
temelji nakompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju
disciplinarnosti kotpogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. Spodbuja
razvoj na vseh področjihosebnosti (uravnoteţenost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega,
moralnega in estetskega razvoja)ter razvoj osebnosti kot celote. Pri tem se navezuje na znanje,
spretnosti in stališča, pridobljena v osnovnišoli, in sistematično razvija doseţeno izobrazbo.
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Uspešno končana gimnazija, ki se zaključi z maturo in pridobitvijo spričevala o splošni maturi,
omogočadijakom vpis v programe višjega in visokošolskega strokovnega ter univerzitetnega
izobraţevanja.
Vsebino splošne mature, pravice in obveznosti dijakov/kandidatov, sestavo in pristojnosti maturitetnih
organovter postopek in način opravljanja mature določa Zakon o maturi2. Dijaki v gimnazijah
opravljajomaturo iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega dela in dveh predmetov
izbirnega dela.
Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere iz izbirnega dela. Predmeti skupnega
delasplošne mature so materinščina, tuji jezik in matematika. Predmeti izbirnega dela splošne mature so
predmeti,ki se poučujejo v gimnaziji in so podlaga za visokošolski študij na več znanstvenih, umetniških
ali strokovnihštudijskih področjih. Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravljajo na
osnovni invišji ravni zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja in preverja širina in globina maturitetnega znanja.
Letno analizokakovosti mature po posameznih šolah pripravi Državni izpitni center v skladu z
metodologijo, ki jo napredlog Drţavne komisije za splošno maturo oziroma Drţavne komisije za
poklicno maturo določi minister.
Srednje strokovno in tehniško izobraževanje
Srednje strokovno oziroma tehniško izobraţevanje praviloma traja 4 leta (lahko tudi 5) in obsega 240
do300 kreditnih točk. Namenjeno je učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraţevalni program
niţjegapoklicnega izobraţevanja. Gre za široko zasnovane programe z dvojno kvalifikacijo: kandidati si
pridobijopoklicno kvalifikacijo in se pripravijo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega
strokovnega izobraţevanja
(pod dodatnimi pogoji tudi univerzitetnega).
Programi obsegajo standard splošnih znanj v okviru splošnoizobraţevalnih predmetov ter obvezne
strokovnein izbirne module, ki dijaku omogočajo izbirnost in ga s tem usmerjajo v različne poklice.
Prosto izbirnemodule pripravi vsaka šola posebej skladno s svojo avtonomijo. V strokovnih modulih so
opredeljene specifičnopoklicne in generične kompetence, v njih se prepleta strokovna teorija in
praktični pouk. Pomembna
sestavina kurikulov je praktično usposabljanje z delom, ki v programih srednjega strokovnega
izobraţevanjaobsega od 4 do 10 tednov. Izobraţevanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz
obveznih predmetov(materinščine in strokovno-teoretičnega predmeta) in izbirnih predmetov (tuji jezik
ali matematika ter izdelekoziroma storitev z zagovorom). Z njo se ugotavlja in preverja širina in globina
maturitetnega znanja.
Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi spričevalo o poklicni maturi.
Horizontalna prehodnost na univerzitetni študij iz srednjega strokovnega in tehniškega izobraţevanja
jezagotovljena z moţnostjo opravljanja dodatnega predmeta iz splošne mature.
Srednje poklicno izobraževanje
V srednjem poklicnem izobraţevanju se dijaki izobraţujejo za širša poklicna področja. Programi so
preteţnopraktično naravnani, saj vključujejo minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
Pravilomatrajajo tri leta (lahko pa tudi 4 leta) in obsegajo 180 do 240 kreditnih točk. Vanje se lahko
vpiše, kdor jekončal osnovno šolo ali izobraţevalni program niţjega poklicnega izobraţevanja. Dijaki
lahko izbirajo med
različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobijo za dodaten poklic oţjega profila oziroma
pridobijododatne poklicne kompetence. Izobraţevanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in
ustniizpit iz materinščine in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Na zaključnem izpitu kandidati
izkazujejopridobljeno teoretično in praktično znanje, s katerim dokaţejo, da so usposobljeni za poklic.
Po uspešnoopravljenem zaključnem izpitu dijak pridobi spričevalo o zaključnem izpitu in lahko nadaljuje
izobraţevanje
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po dvoletnem izobraţevalnem programu v poklicno-tehniškem izobraţevanju ali se zaposli.
Poklicno-tehniško izobraževanje
Poklicno-tehniško izobraţevanje je oblikovano kot nadgradnja srednjega poklicnega izobraţevanja in
omogočadijakom, ki so uspešno končali srednje poklicno izobraţevanje, da doseţejo srednjo strokovno
izobrazbo,ki je po stopnji izobrazbe enakovredna štiriletnemu strokovnemu oziroma tehniškemu
izobraţevanju.Hkrati dijaku omogoča pridobitev poklica na višji kvalifikacijski ravni. Traja 2 leti in
obsega 120 kreditnih
točk. Izobraţevanje se konča s poklicno maturo, za katero se uporabljajo izpitni katalogi, veljavni za
poklicnomaturo v ustreznem srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraţevanju. Po uspešno
opravljeni poklicni maturi dijak pridobi spričevalo o poklicni maturi.
Nižje poklicno izobraževanje
Niţje poklicno izobraţevanje, ki tipično traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk, je namenjeno
učencem,ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj 7 razredov devetletne osnovne
šole oziroma sokončali osnovno šolo po prilagojenem izobraţevalnem programu. V strokovnih
modulih je poudarek napraktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno teoretičnimi vsebinami. Ob
zaključku izobraţevanja mora
dijak opraviti zaključni izpit. Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo pridobljeno teoretično in
praktičnoznanje, s katerim dokaţejo, da so usposobljeni za poklic. Po uspešno opravljenem zaključnem
izpitu dijakpridobi spričevalo o zaključnem izpitu. S tem je usposobljen za opravljanje manj zahtevnih
poklicev, hkratipa lahko nadaljuje izobraţevanje v programih srednjega poklicnega izobraţevanja.
Poklicni tečaj
Poklicni tečaj traja eno leto in je namenjen dijakom, ki so uspešno končali štiri letnike gimnazije ali
strokovnešole (brez mature). Zato so dijakom priznani splošnoizobraţevalni predmeti iz predhodnega
izobraţevanjain imajo v programu le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom. Poklicni
tečaj je druga potdo naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega
strokovnega ali tehniškega
izobraţevanja.
Maturitetni tečaj
Maturitetni tečaj traja eno leto in je namenjen pripravi na maturo za tiste dijake, ki niso obiskovali
gimnazije,in osebe, starejše od 21 let, in ţelijo opravljati maturo. Po končanem maturitetnem tečaju
kandidatiopravljajo enako maturo kot dijaki v gimnazijah.
Mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit
Mojstrski, delovodski ali poslovodski izpiti so namenjeni kandidatom s končano srednjo poklicno šolo
in znajmanj tremi leti ustreznih delovnih izkušenj. Izpit je sestavljen iz štirih delov: praktičnega dela,
strokovnoteoretičnega dela, poslovodno-ekonomskega dela ter pedagoško-andragoškega dela. Z
opravljenim mojstrskim,delovodskim ali poslovodskim izpitom, s katerim se preverja usposobljenost
kandidata za samostojnovodenje obratovalnice, za mojstrsko opravljanje poklica in za praktično
usposabljanje dijakov, si kandidatpridobi spričevalo o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem
izpitu ter srednjo strokovno izobrazbo.
Na podlagi opravljenih izpitov iz splošnoizobraţevalnih predmetov poklicne mature lahko
kandidatnadaljuje izobraţevanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Opravljanje navedenih izpitov je
v pristojnostizbornic.
Terciarno izobraževanje
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V terciarno izobraţevanje v Republiki Sloveniji sodita višje strokovno izobraževanje (ISCED raven
5B) invisokošolsko izobraževanje (ISCED ravni 5B, 5A in 6). Oba podsistema terciarnega
izobraţevanja soditapod pristojnost Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport in sta
medsebojno smiselno povezana.
Diplomanti višješolskega izobraţevanja lahko prehajajo v višji letnik visokošolskega. Kreditni
sistemštudija, priloga k diplomi, akreditacija programov in sistem kakovosti so uveljavljeni v celotnem
terciarnemizobraţevanju. Za kakovost terciarnega izobraţevanja skrbi NAKVIS.
Podatki kaţejo, da je imela Slovenija v študijskem letu 2006/2007 med drţavami Evropske unije
največjideleţ generacije, stare od 20 do 24 let, vključene v terciarno izobraţevanje. V Sloveniji je bilo v
terciarnoizobraţevanje v letu 2008 vključenih 50,3 % vseh devetnajstletnikov, 53,1 % prebivalstva,
starega od 20 do22 let, 48,1 % prebivalstva, starega od 19 do 24 let, 41 % prebivalstva, starega od 19 do
26 let oziroma 29,7
% prebivalstva, starega od 20 do 29 let. Na podlagi podatkov za generacije, rojene v letih od 1985 do
1990,lahko ocenimo, da se bo v Sloveniji okrog 62 % generacije med 19. in 26. letom starosti vsaj
enkrat vpisalov visokošolsko izobraţevanje. V študijskem letu 2009/2010 je bilo v Sloveniji 114.873
študentov terciarnega
izobraţevanja.
Višje strokovno izobraževanje
Višješolsko izobraţevanje v Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (2004). Namenjenoje
študentom, ki so končali poklicno ali splošno maturo, pa tudi kandidatom z opravljenim
mojstrskim,delovodskim ali poslovodskim izpitom, ki imajo tri leta delovnih izkušenj ter opravljen
preizkus znanja izsplošnoizobraţevalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v
srednjem strokovnem izobraţevanju.
Izvajajo ga javne in zasebne višje strokovne šole. Praktično naravnani programi, ki so nastali naosnovi
poklicnih standardov, trajajo dve leti in obsegajo 120 kreditnih točk (ECTS). Študentom
omogočajopridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnimi standardi.
V višjih strokovnih programih so enakovredno zastopana strokovnoteoretična in praktična znanja, in
sicertako, da se praktično izobraţevanje neposredno navezuje na strokovno-teoretično znotraj
posameznegamodula. Študentje med študijem opravijo 20-tedensko praktično usposabljanje v podjetjih.
Študijski programiso naravnani na zagotavljanje kompetenc vodenja postopkov reševanja strokovnih
problemov, povezovanja
znanja z različnih področij pri razvoju in uporabi aplikacij, učinkovitega poslovanja, razvoja
inovacij,komunikacije tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju, izvajanja del v pripravi,
kontroli, organizacijiin vodenju delovnih procesov.
Študijski programi so sestavljeni iz temeljnih strokovnih modulov, poklicno specializiranih modulov,
prostoizbirnega dela študija in diplomskega dela. Temeljni strokovni moduli so namenjeni poglabljanju
znanjana širšem strokovnem področju, ki ga opredeljujejo poklicni standardi. Pridobljeno znanje je
podlaga zareševanje zahtevnejših in kompleksnejših delovnih nalog v stroki z uporabo znanstvenih
metod. Moduliobsegajo tudi generične kompetence. Poklicno specializirani moduli dograjujejo
strokovno usposobljenost
študentov na konkretnih področjih dela v poklicu.
Po uspešno zaključenem višješolskem študijskem programu študent pridobi diplomo o višji strokovni
izobrazbi,katere sestavni del je tudi priloga k diplomi v slovenskem jeziku in enem od uradnih jezikov
Evropskeunije. Diplomant lahko nadaljuje izobraţevanje na prvi stopnji terciarnega izobraţevanja ali pa
se zaposli.
Razvoj višjega strokovnega izobraţevanja narekujeta Bolonjska deklaracija (1999) in Kobenhavenska
deklaracija(2002). Za uveljavljanje prostega pretoka oseb in priznavanje poklicnih kvalifikacij v drţavah
EU jev zakonu izrecno zapisano, da so poklicni standardi in študijski programi evropsko primerljivi.
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Pristojniorgani spodbujajo razvoj skupnih študijskih programov in nestopenjskih programov.

Načini vrednotenja in certificiranja
Slovensko ogrodje kvalifikacij
Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodji kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in
vertikalne relacije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami. Sestavljena so iz
opisnikov ravni (level decriptors), pri čemer vsak opisnik ravni pojasnjujejo učni rezultati (learning
outcomes). Učni rezultati so tako osrednji temelj, termin, koncept in meter nacionalnih ogrodij
kvalifikacij, od katerih je odvisna uspešnost in transparentnost nacionalnih ogrodij in implementacija
evropskega ogrodja kvalifikacij v drţavah EU. Učni rezultati naj bi preko nacionalnih ogrodji
kvalifikacij omogočali: primerljivost in transparentnost kvalifikacijskih sistemov, vseţivljenjsko učenje,
priznavanje neformalnega in priloţnostnega učenja, zagotavljanje kakovosti ter boljšo povezanost med
izobraţevanjem in trgom dela.
V Sloveniji smo od leta 2010 dalje oblikovali tako predlog slovenskega ogrodja kvalifikacij kot
tudi predlog njegove umestitve v evropsko ogrodje (visokošolskih) kvalifikacij. V pripravi sta zakon o
slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) ter zaključno nacionalno poročilo (EQF referencing report), ki
ga bomo predstavili pred Evropsko komisijo.
Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v
Sloveniji in EU.
Cilj slovenskega ogrodja kvalifikacij je povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij in
izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno druţbo.
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) je uvedel Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah39,
kije bil sprejet leta 2000. Odpira novo pot do javno veljavnih listin (certifikata v skladu z evropskimi
priporočilio vrednotenju neformalnega in priloţnostnega učenja40. Omogoča ugotavljanje in
potrjevanje neformalnoin priloţnostno pridobljenih znanj vsem, ne glede na to, kako so bila znanja in
spretnosti pridobljene.
Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica nadoločeni
ravni zahtevnosti, ki temelji na nacionalno sprejetem poklicnem standardu.
S sistemom NPK potrjujemo znanja, ki jih je posameznik pridobil z delovnimi izkušnjami, s
prostovoljnimdelom, prostočasnimi aktivnostmi, z udeleţbo na neformalnih programih izobraţevanja
oziroma usposabljanja,s prostovoljnim delom, samoučenjem ipd. Sistem NPK je namenjen le odraslim
osebam, starim nad18 let. V Sloveniji lahko kandidat NPK pridobi v šolskem sistemu (v poklicnem,
strokovnem in višjem strokovnem izobraţevanju) ali v sistemu NPK (priznavanje neformalnih znanj).
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju povezuje oba sistema, saj določa, da je nacionalni poklicni standard, ki definira učne
rezultate,osnova za vsak NPK v Sloveniji. Postopek priprave poklicnih standardov je določen v
Pravilniku onomenklaturi poklicev.

10

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

Poti poklicnega izobraževanja v zvezi z zelenim gospodarstvom:
Srednješolsko izobraževanje s področja trajnostne rabe energije in varstva okolja
Struktura: vrsta poti, ponudnik izobraževanja / predmeti, trajanje, upravičenci, itd
Raven
zahtevnosti
EQF raven 4
SOK raven 4

EQF raven 4
SOK raven 5
EQF raven 4
SOK raven 5
EQF raven 4
SOK raven 5

Izobraževalni
program
Monter
gradbenih
instalacij
(ogrevanje,
klima, voda, ...)
Tehnik
mehatronike
Naravovarstveni
tehnik
Okoljevarstveni
tehnik

Zaključevanje

Trajanje

Zaključni izpit

3 leta

Poklicna matura

4 leta

Poklicna matura

4 leta

Poklicna matura

4 leta

Izobraževalna
ustanova
Srednja
poklicnašola

Srednja
strokovna šola
Srednja
strokovna šola
Srednja
strokovna šola

Srednje šole zagotavljajo nacionalni učni načrt za vse programe, ki jih potrdi Ministrstvo za šolstvo in
šport; praktično usposabljanje je predvideno v šolah in / ali na medpodjetniških izobraţevalnih
centrihin podjetjih.
Pogoji za vpis:
Uspešno zaključeno/ končano osnovno izobraţevanje
Tehniško izobraževanje je zasnovano kot pripravaza nadaljnje izobraţevanje in izobraţevanje za širši
poklcni profil..
Pogoji za vpis:
Uspešno zaključeno / končano osnovno izobraţevanje ali uspešno končno izobraţevanje v srednjem
poklicnem izobraţevanju (3 leta).
Postsekundarno-neterciarno izobraževanje s področja trajnostne rabe energije in varstva okolja
Raven
Izobraževalni
Zaključevanje
Trajanje
Izobraževalna
zahtevnosti
program
ustanova
EQF raven 5
Bionika
Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
diploma
šola
EQF raven 5
Mehatronika
Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
diploma
šola
EQF raven 5
Strojništvo
Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
diploma
šola
EQF raven 5
Elektroenergatika Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
diploma
šola
EQF raven 5
Varstvo oklja in Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
komunala
diploma
šola
EQF raven 5
Naravovarstvo
Višješolska
2 leti
Višja strokovna
SOK raven 6
diploma
šola
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Na tej ravni, poleg "tehnično / strokovnih" spretnosti, so študenti pridobijo tudi "generične / osnovne
veščin". Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Praktično usposabljanje se izvaja v šolah in / ali na medpodjetniških izobraţevalnih centrih in podjetjih.
Pogoji za vpis:
Uspešno zaključil / končano srednje strokovno izobraţevanje (4-letni program) ali srednje poklicno
izobraţevanje + poklicno tehnično izobraţevanje (3 + 2 leti program) ali splošno srednje izobraţevanje
(4-letni program).

Terciarno izobraževanje
Univerzitetni študij
V Sloveniji so naslednji programi študija na terciarni ravni:
Raven
zahtevnosti
EQF raven 6
SOK raven 7
EQF raven 6
SOK raven 7
EQF raven 6
SOK raven 7
EQF raven 6
SOK raven 7
EQF raven 7
SOK raven 8
EQF raven 7
SOK raven 8
EQF raven 7
SOK raven 8
EQF raven 7
SOK raven 8
EQF raven 8
SOK raven 10
EQF raven 8
SOK raven 10

Izobraževalni
program
Ekoremediacije

Zaključevanje Trajanje

Environment

Magisterij

Varstvo naravne
dediščine
Področje
varovanja
naravne dediščine
Tehnično varstvo
okolja
Varstvo okolja

Magisterij

Univerzitetni
študij
Varstvo okolja in Univerzitetni
eko tehnologija
študij
Okolje
Univerzitetni
študij
Inţenir varstva Univerzitetni
okolja
študij
Ekoremediacije
Magisterij

Magisterij
Doktorat

3 leta
180 ECTS
3 leta
180 ECTS
3 leta
180 ECTS
3 leta
180 ECTS
2 leti
120 ECTS
2 leti
120 ECTS
2 leti
120 ECTS
2 leti
120 ECTS

Izobraževalna
ustanova
University

3 leta
180 ECTS
3 leta
180 ECTS

Doktorat

Univerzitetni študij
Pogoji za vpis:
Uspešno končan 4-letni program srednjega strokovnega izobraţevanja ali splošna srednja šola z maturo
(splošno maturo ali poklicno maturo z dodatnim izpitom glede na področje študija).
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Način ocenjevanja: uspešnost je ocenjena na naslednji način: 10 (odlično); 9 (prav dobro:
nadpovprečno, vendar z nekaj napakami); 8 (zelo dobro :); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza
minimalnim kriterijem); 5-1 (nezadostno). Kandidat je uspešno opravil izpit, če dobi oceno od
zadovoljivo (6) do odlično (10).
Pogoji za pridobitev javne listine:
Uspešno zaključen študij, opravljene vse obveznosti predpisane s študijskim programom.
Magistrski študij
Pogoji za vpis
Uspešno dokončan univerzitetni študij.
Način ocenjevanja: uspešnost je ocenjena na naslednji način: 10 (odlično); 9 (prav dobro:
nadpovprečno, vendar z nekaj napakami); 8 (zelo dobro :); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza
minimalnim kriterijem); 5-1 (nezadostno). Kandidat je uspešno opravil izpit, če dobi oceno od
zadovoljivo (6) do odlično (10).
Pogoji za pridobitev javne listine:
Uspešno zaključen študij, opravljene vse obveznosti predpisane s študijskim programom in zagovor
zaključnega dela.
Doktorat
Pogoji za vpis:
Uspešno dokončan magistrski študij.
Način ocenjevanja: uspešnost je ocenjena na naslednji način: 10 (odlično); 9 (prav dobro:
nadpovprečno, vendar z nekaj napakami); 8 (zelo dobro :); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza
minimalnim kriterijem); 5-1 (nezadostno). Kandidat je uspešno opravil izpit, če dobi oceno od
zadovoljivo (6) do odlično (10).
Pogoji za pridobitev javne listine:
Uspešno zaključen študij, opravljene vse obveznosti predpisane s programom in zagovor zaključnega
dela.
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Nadaljne izobraţevanje in usposabljanje za odrasle in osipnike
Raven
kvalifikacije
EOK raven 4
SOK raven 5

Delovno mesto/ karierna
pot
Skrbnik procesnih napravmehatronik
Upravljavec strojev in naprav
za ravnanje z odpadki
Manipulant
nevarnih
odpadkov

Kvalifikacija
Nacionalna
poklicna
kvalifikacija

Izvajalec
usposabljanja
Člani komisije,
ki
izvajajo
preverjanje na
inštitucijah, ki
so vpisane v
register
izvajalcev
postopkov
preverjanja in
potrjevanja
NPK

Zakon o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je oblikovan tako, da omogoča in odpira moţnost za
povezovanje sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter poklicnega in strokovnega izobraţevanja.
ZNPK v 3. členu pravi, da posameznik poklicno kvalifikacijo lahko pridobi:
• z doseţeno poklicno oziroma strokovno izobrazbo,
• po delih izobraţevalnih programov,
• po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
• po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih
za izpopolnjevanje in
• z doseganjem standardov strokovnih znanj in spretnosti v skladu z Zakonom o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah.
V spodnji sliki, levi stolpecpredstavljapridobitevizobrazbev okviruformalnihprogramov;desni pa
predstavljanacionalne poklicne kvalifikacije(NPK), ki je dostopnaprekobeh poti, torej v sistemu
formalnega izobraţevanja ali preko postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK. Obstaja pa tudi
moţnost, da jeNPK, kvalifikacija, ki razširja pridobljenostopnjo izobrazbe z dodatnimi
kompetencamiinje lahkodostopensamo prekopostopka ugotavljanja in potrjevanja NPK. To
skupinokvalifikacijje mogoče uvrstiti vnadaljnjeizobraţevanje,kise razvijana podlagipotreb na trgu dela
inokolja,.
Ključna razlika med obema moţnostimaje, dakvalifikacija, pridobljene spotrjevanjeNPK(desni
stolpec)ne zagotavljastopnje izobrazbe, ki je javnopriznana, kot prikazuje levi stolpec.
Zakon o Nacionalnihpoklicnih kvalifikacijah je uvedel sistemcertificiranja- to jemreţainstitucij in
organov, ki omogočaposameznikom, dapridobijoformalno priznanje(NPK) za njihovoznanje
inkompetence, ki sojih pridobilina podlagi izkušenjalineformalnegain priloţnostnega učenja. Zakon
določa pogojein postopkepreverjanja in potrjevanjaNPK.
Sistem za potrjevanje nacionalnih poklicnihkvalifikacijje bil zasnovanzamladino in odrasle, ki ţelijo
imeti ovrednotene kompetence, kiso bilepridobljeneneformalnoalis svojim delom.
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Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij odpira novo pot do poklicnih kvalifikacij in javno veljavnih
listin – certifikatov, ki je v skladu z evropskimi procesi in ukrepi, ki se izvajajo na področju ugotavljanja
in potrjevanja neformalnega in priloţnostnega znanja in spretnosti. Gre torej za moţnost potrditve
spretnosti in znanj za opravljanje določenega poklica, pridobljenih z delovnimi izkušnjami,
prostovoljnim delom, prostočasnimi aktivnostmi, z udeleţbo na neformalnih programih izobraţevanja
oz. usposabljanja, s prostovoljnim delom, s samoučenjem ipd. in je namenjen predvsem odraslim,
starim nad 18 let. Izhaja iz spoznanja, da je vseţivljenjsko učenje nujno za uspešno in aktivno
vključevanje v delo in druţbo ter iz dejstva, da se, tudi ''nezavedno'' učimo celo ţivljenje v različnih
okoljih in situacijah in ne le v organiziranih učnih procesih.
Certifikat je:
 Sredstvo
za
evidentiranje
rezultatov
učenja
skozi
vse
ţivljenje;
Uradno priznanje neformalnega in “ne –potrjenega” znanja in spretnosti (ekonomska in socialna
vrednost);
 Enakovredno merilo spretnosti in znanj, pridobljenih v šolskem sistemu, čeprav certifikat ne pomeni
isto kot šolsko spričevalo.
Prednost sistema NPK je fleksibilnost saj omogoča hitre reakcije na potrebe trga dela. Moţnost
potrjevanja predhodno pridobljenih znanj in oblikovanja krajših programov usposabljanja za
manjkajoča znanja in spretnosti, ki v končnem rezultatu vodi v formalno pridobitev poklica, pozitivno
vpliva na odpravljanje razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Pobude za pripravo
poklicnih standardov in katalogov, ki prihajajo s strani delodajalcev so dragocen prispevek k razvoju in
aktualnosti sistema in kvalifikacijskih struktur.
V postopku preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije kandidat dokazuje svojo usposobljenost in
znanje za učinkovito opravljanje določenih opravil. Preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije je
15

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

torej ugotavljanje spretnosti in znanj, ki jih ima kandidat glede na konkretni poklicni standard in katalog
standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij izvajajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij (izvajalci), ki so vpisani v register pri Drţavnem izpitnem centru.
Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij poteka pred tričlansko komisijo.
Načini preverjanja poklicne kvalifikacije:
- neposredno 'ţivo' preverjanje spretnosti in znanja (preverjanje);
- preverjanje na podlagi listin, pridobljenih po programih poklicnega izobraţevanja ali usposabljanja
ali na drug način – portfolija (potrjevanje);
- kombinacija vrednotenja dokazil v portfoliu in 'ţivega' preverjanja.
Portfolijo je 'mapa' z dokazili o znanjih in spretnosti ter s podatki, ki se nanašajo na kandidata in na
poklicno kvalifikacijo, ki jo ţeli pridobiti. Ustrezna dokazila v portfoliu, dokazujejo, da kandidat ima
spretnosti in znanja iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
PRED PREVERJANJEM IN POTRJEVANJEM
Vsak kandidat lahko izkoristi moţnost svetovanja. Svetovalec:
- posreduje in formacije o postopku preverjanja in potrjevanja NPK,
- svetuje ustrezno/ustreznejšo kvalifikacijo,
- pomaga oblikovati portfolio,
- svetuje udeleţbo v ustreznem programu usposabljanja ali izobraţevanja.
Oblikovanje portfolija je obvezno, posebej pa je koristno, če kandidat in svetovalec ugotovita, da ima
kandidat za pridobitev določene poklicne kvalifikacije znanja in spretnosti, ki jih je pridobil neformalno
in jih z ustreznimi dokumenti lahko tudi dokaţe.
Minister, pristojen za delo določi listo članov komisij za vsak katalog posebej na podlagi javnega razpisa
Drţavnega izpitnega centra, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo. Izmed
teh članov Drţavni izpitni center določi tričlansko komisijo za vsako posamezno preverjanje in
potrjevanje, izvajalska institucija pa mora zagotoviti materialne in prostorske pogoje ter opremo za
izpeljavo preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij v skladu s katalogom.
V komisiji tudi ne sme biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oz.
program priprave kandidata na preverjanje NPK.
POSTOPEK POTRJEVANJA
Če kandidat zbere dokazila in pripravi portfolijo, komisija za preverjanje in potrjevanje poklicne
kvalifikacije najprej, v skladu s sprejetim standardom strokovnih znanj in spretnosti ter kriteriji,
vrednoti posamezna dokazila v portfoliu in nato portfolio v celoti sooči s standardi strokovnih znanj in
spretnosti, zapisanimi v katalogu. Splošni kriteriji za vrednotenje dokazil so: avtentičnosti (ali so
dokazila pristna in se nanašajo na kandidata), relevantnost (ali se nanašajo na znanja in spretnosti,
opredeljena v katalogu) in časovna veljavnost dokazil.
Komisija lahko:
1. ugotovi izpolnjevanje pogojev, določenih v katalogu - neposredno preverjanje ni potrebno –
poklicna kvalifikacija se potrdi;
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2. kandidata napoti na neposredno preverjanje če pogojev, določenih s katalogom ne izpolnjuje (kar ni
razlog za zavrnitev kandidata) ali jih izpolnjuje le delno. V tem primeru komisija določi, v skladu s
katalogom, tudi vsebino ter natančna navodila za preverjanje in potrjevanje za vsakega kandidata
posebej.
POSTOPEK PREVERJANJA
Pri preverjanju kandidat neposredno pred komisijo dokazuje svoje spretnosti in znanja. Preverjanje je
lahko pisno, praktično ali ustno, najpogosteje pa se izvaja kombinacija naštetih načinov preverjanja.
Način preverjanja je določen v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti kot tudi naloge, s
katerimi komisija preveri spretnosti in znanje kandidata.
Kandidat znanja dokazuje znanja in spretnosti iz poklicnega standarda in kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti v celoti ali delno:
 v celoti, če kandidat ni predloţil portfolija ali če je komisija njegov portfolijo zavrnila kot
neustreznega;
 delno, če je kandidat del znanj in spretnosti ţe dokazal s portfolijem.
Preverjanje skupno ne sme trajati več kot 180 minut.
Temeljne institucije v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
- Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve kot krovna institucija v sistemu NPK,
- Center RS za poklicno izobraţevanje (CPI) – priprava poklicnih standardov in katalogov, razvoj
metodologij, spremljanje certifikatnega sistema;
- Področni odbori za poklicne standarde – obravnava pobud, predlog izdelave PS in katalogov s
prioritetami, predlog strokovnjakov za pripravo profilov poklicev poklicnih standardov in
katalogov, predlog strukture kvalifikacij, usklajevanje vsebin PS in katalogov, predlog PS in
katalogov pristojnemu strokovnemu svetu, predlog revizije PS in katalogov;
- Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraţevanje – predlog ministru za delo v sprejem in
objavo; sprejem metodologije za pripravo poklicnih standardov in katalogov, sprejem prioritet
izdelave poklicnih standardov in katalogov; predlog programa usposabljanja za člane komisije za
pridobitev licence;
- Drţavni izpitni center (RIC) – spremljanje postopkov preverjanja in potrjevanja, strokovno delo s
komisijami ter njihovo imenovanje za vsakokratno preverjanje in potrjevanje, skrb za vzpostavljanje
mreţe ter vodenje registra izvajalcev preverjanja in potrjevanja NPK;
- Izvajalci preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.
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Shema postopka certificiranja
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