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Kdo in kaj je CPI
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je osrednja razvojna in sve-

tovalna institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. 
Med temeljne naloge Centra sodijo priprava strokovnih podlag in metodoloških 

izhodišč, kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov, razvoj sodobnih modu-
larno zasnovanih izobraževalnih programov in druge aktivnosti, ki prispevajo k večji 

kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter povezujejo izobraževanje s 
področjem dela.
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Uvod

Center RS za poklicno izobraževanje je oblikoval projektni tim v sestavi Helena Žnidarič, Barbara Kunčič, 
Marija Šibanc, mag. Darja Štarkl, mag. Primož Hvala Kamenšček, Jelka Čop, Andrej Vuković, Elena Simeonov, 
Mirko Meglič, Marjana Kos, Slavko Plazar, Aleksandra Barič Vovk. Osnutek modela za ugotavljanje in prizna-
vanje neformalnega in priložnostnega znanja za šole je rezultat skupnih sestankov in razprav, treh delavnic 
za usposabljanja, na katerih so strokovnjaki z Danske in  Nizozemske, iz Anglije in Slovenije predstavili svoje 
izkušnje, študijskega gradiva Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki 
so ga pripravili Andrej Vuković, Helena Žnidarič, Barbara Kunčič, Marija Šibanc, ter izkušenj in potreb šol, ki 
so bile vključene v projekt.

Gradivo je delovno. Potrebno ga je dopolniti v sodelovanju s sodelavci – strokovnjaki za posamezna strokovna 
področja. Je predlog postopka priznavanja formalno, neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti 
in kompetenc odraslih zaradi vključevanja v izobraževalne programe. Osnovni principi za zagotavljanje objek-
tivnosti in kakovosti postopka naj bodo:

1. ustrezen kader za svetovanje in preverjanje oz. potrjevanje znanj, spretnosti in kompetenc,
2. določen in jasen postopek,
3. objektivni kriteriji preverjanja in primerljivost s poklicnim standardom* ter z izobraževalnim programom**, 
4. oblikovan sistem zagotavljanja kakovosti.

*  zaradi morebitne pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije,    
** zaradi pridobitve izobrazbe
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Delovno gradivo so pripravili predstavniki 
poklicnih in strokovnih šol 

Elena Simeonov – Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna šola;
Mirko Meglič – Strokovna in poklicna šola, TŠC Kranj; 
Marjana Kos - Center biotehnike in turizma »Grm« Novo mesto - Kmetijska šola in biotehnična gimnazija; 
Slavko Plazar – Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola in 
Aleksandra Barič Vovk – Šolski center Novo mesto.
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Izvajalci postopka 
preverjanja in potrjevanja 
na šoli

1.Informiranje in svetovanje: 

a) osnovne informacije kandidat dobi pri šolski svetovalni službi, kjer se prijavi v postopek preverjanja in  
    potrjevanja pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc,
b) za svetovanje je primerna strokovna oseba, ki pozna poklicne kompetence, izobraževalni program ter 
    postopek preverjanja in potrjevanja pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc; 

2.Preverjanje in potrjevanje

Preverjanje in potrjevanje znanj in spretnosti na šoli opravi trtičlanska komisija, ki jo v skladu s stroko-
vnimi zahtevami področja imenuje ravnatelj šole:

a) strokovnjak s področja strokovne prakse ugotavlja predvsem poklicne spretnosti,
b) strokovnjak s področja strokovne teorije ugotavlja poklicna znanja,
c) predsednik komisije skrbi za pravilen potek postopka v skladu z  zakonodajo s področja srednjega 
    poklicnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in s šolskimi pravili. 
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Postopek ter pravila 
postopka

Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju opredeljuje 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja v naslednjih členih:

Čl. 37 
1) V postopku priznavanja neformalno pridobljenega znanja se z vrednotenjem znanja dijaka ugo-
tavlja ustreznost neformalno pridobljenega znanja s standardi znanja, ki so opredeljeni v posamezni 
programski enoti.
2) Dokazila, na podlagi katerih se priznava neformalno pridobljeno znanje, so: dokazila o usposa-
bljanju oziroma izpopolnjevanju, certifikati, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega pro-
grama, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom in druga podobna dokazila. 

Čl. 38
1) Programski učiteljski zbor določi merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Pri tem 
upoštevajo naslednja načela:
– znanje se za programsko enoto prizna v celoti, če se ugotovi vsaj 70 % primerljivih vsebin,
– znanje se prizna, če je njegov obseg v izobraževalnem programu vrednoten najmanj z eno kreditno 
točko.
2) Če se znanje, pridobljeno z delovnimi izkušnjami, uveljavlja za priznanje splošnoizobraževalnega 
ali strokovnoteoretičnega predmeta oziroma modula, se opravi preizkus znanja v skladu s tretjim 
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odstavkom 39. člena tega pravilnika.  
Poročanje o priznavanju neformalno pridobljenega znanja je sestavni del poročila o kakovosti, ki ga šola 
javno objavi. Poročilo vsebuje podatke o opravljenih uvodnih razgovorih, vloženih zahtevkih, izdanih sk-
lepih in druge načrtovane ter izvedene analize in ukrepe v zvezi s priznavanjem pridobljenega znanja.

Čl. 39
1) Postopek priznavanja znanja se prične, ko dijak vloži zahtevo za priznavanje predhodno pridobljenega 
znanja, ki ji priloži dokazila iz drugega odstavka 37. člena tega pravilnika.
2) Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, ki jo imenuje ravnatelj, ovrednoti znanje 
dijaka na podlagi predloženih dokazil.
3) Če na podlagi dokazil ni mogoče v celoti priznati pridobljenega znanja, dijak opravlja preizkus znanja. 
Obseg, način in obliko preizkusa znanja se določi v skladu s 7. členom tega pravilnika in šolskimi pravili 
glede na namen preizkusa in predhodno znanje dijaka.
4) Po končanem vrednotenju oziroma ugotavljanju znanja dijaka s preizkusom šola izda sklep o prizna-
vanju pridobljenega znanja. Priznano znanje se evidentira v šolski dokumentaciji na podlagi izdanega 
sklepa.
5) Dijak, ki mu je bilo priznano predhodno pridobljeno znanje, je oproščen opravljanja obveznosti iz ust-
reznega dela izobraževalnega programa.
6) Če dijaku ni bilo priznano znanje, kot je predlagal, se v sklepu o priznavanju znanja to utemelji.

Čl. 40 
Poročanje o priznavanju neformalno pridobljenega znanja je sestavni del poročila o kakovosti, ki ga šola 
javno objavi. Poročilo vsebuje podatke o opravljenih uvodnih razgovorih, vloženih zahtevkih, izdanih sk-
lepih in druge načrtovane ter izvedene analize in ukrepe v zvezi s priznavanjem pridobljenega znanja.

1.Sistemske podlage na šoli v skladu z zakonodajo

a) Šolski pravilnik o ocenjevanju znanja

b) Šolska pravila za srednjo poklicno šolo. Pri pripravi šolskih pravil se upošteva pripadajoča zakonodaja, in sicer:
       i.Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/2006),
       ii.Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 78/2007).

Primer šolskih pravil Centra biotehnike in turizma »Grm« Novo mesto - Kmetijska šola in biotehniška gimnazija.

Od uporabe Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (UL RS 
št. 78/2007), ki smo ga začeli uporabljati s 16. 1. 2008, smo bili dolžni sprejeti tudi šolska pravila ocen-
jevanja, ki se smiselno uporabljajo tudi za odrasle. V šolskih pravilih smo opredelili celoten postopek za 
priznavanje neformalno pridobljenih znanj in kot prilogo pravilniku  dodali Vlogo za priznavanje nefor-
malno pridobljenih znanj in spretnosti, kamor kandidat vpiše svoje osebne podatke ter priloži: 1. dokazila 
o neformalno pridobljenem znanju in spretnostih, 2. dokazila o znanju in spretnostih, pridobljenih z delom, 
s samoizobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem.

PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI (Šolska pravila ocenjevanja) 

4. člen
(Neformalno izobraževanje)
1) Neformalno izobraževanje je namenska izobraževalna aktivnost, ki poteka v izobraževalni instituciji ali 
izven nje. Izobraževalne aktivnosti, programi, tečaji in druge oblike neformalnega izobraževanja slušatelju 
ne dajejo javnoveljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenega znanja sodi 
tudi znanje, pridobljeno v okviru delovnih izkušenj, znanje pridobljeno s samoizobraževanjem ali v okviru 
ljubiteljskih dejavnosti in znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem.



15

5. člen
(Vrednotenje znanja)
1) V postopku priznavanja neformalno pridobljenega znanja se z vrednotenjem kandidatovega znanja  
ugotavlja ustreznost neformalno pridobljenega znanja s standardi znanja, ki so opredeljeni v posamezni 
programski enoti.
2) Dokazila, na podlagi katerih se priznava neformalno pridobljeno znanje, so: dokazila o usposabljanju 
oziroma izpopolnjevanju, spričevala o neformalnem izobraževanju, certifikati, izdani v skladu s predpisi, 
ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih 
po delih izobraževalnega programa, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, predložitev izdelkov, 
opravljena storitev in druga podobna dokazila.

6. člen
(Merila)
1) Postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in 
spretnosti je enak za kandidate, ki so že vpisani oz. se šele nameravajo vpisati na šolo.
2) Programski učiteljski zbor določi merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Pri tem se 
upoštevajo naslednja načela:
– znanje se za programsko enoto prizna v celoti, če se ugotovi vsaj 70 % primerljivih vsebin,
– znanje se prizna, če je njegov obseg v izobraževalnem programu vrednoten najmanj z eno kreditno točko.
3) Če se znanje, pridobljeno z delovnimi izkušnjami, uveljavlja za priznanje splošnoizobraževalnega ali 
strokovnoteoretičnega predmeta oziroma modula, se opravi preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom.

7. člen
(Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja)
Komisijo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja imenuje ravnatelj. Njena naloga je, da na pod-
lagi predloženih dokazil preverja in priznava znanje dijaka oz. drugega udeleženca izobraževanja..

8. člen
(Postopek priznavanja)
1) Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti obsega:
 - oddajo vloge na predpisanem obrazcu,
 - dopolnitev vloge,
  - obravnavo vloge na komisiji,
 - izdajo sklepa,
 - pritožbo kandidata.
Postopek od prejema popolne vloge do izdaje sklepa kandidatu mora biti zaključen najkasneje v 30 dneh 
od datuma vložitve popolne vloge kandidata.
2) Kandidat vlogi za priznavanje predhodno pridobljenega znanja priloži:
- dokazila o usposabljanju oz. izpopolnjevanju,
- certifikate, izdane v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
- dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega programa,
- potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom in 
- druga podobna dokazila.
Vloga je sestavni del pravilnika. Kandidat jo vloži v tajništvu šole. 
3) Če kandidat odda nepopolno vlogo, jo lahko dopolni v roku, ki ga določi komisija. 
4) Če na podlagi dokazil in v skladu z merili ni mogoče v celoti potrditi neformalno pridobljenega znanja, 
se določi preizkus znanja, ki se glede na naravo znanja, ki se potrjuje, lahko izvede na naslednje možne 
načine: ustni ali pisni izpit, razgovor/zagovor, intervju, zagovor v ta namen pripravljene seminarske nalo- 
ge, zagovor v ta namen pripravljenega projekta, zagovor v ta namen pripravljenega izdelka, opravljanje 
storitve, demonstracija, nastop, simulacija, igra vlog in podobno.
5) Po končanem vrednotenju oziroma opravljenem preizkusu komisija izda sklep, s katerim se dijaku/
kandidatu prizna neformalno pridobljeno znanje. Dijak/kandidat je v tem primeru oproščen obveznosti iz 
ustreznega dela izobraževalnega programa.
6) Če komisija zavrne priznanje neformalno pridobljenega znanja, mora svojo odločitev utemeljiti. 

9. člen
(Pritožba kandidata)
1) Zoper sklep komisije za priznavanje neformalno pridobljenega znanja se kandidat lahko pritoži v  15 
dneh od prejema sklepa. Pritoži se na pritožbeno komisijo. Sklep pritožbene komisije je dokončen. 
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2. Potek postopka preverjanja in priznavanja 
neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj, 
spretnosti in kompetenc

a) Informiranje in svetovanje: kandidat spozna potrebno dokumentacijo za vpis, cenik, možnosti sodelovanja 
z zunanjimi inštitucijami (Državni izpitni center, Zavod za zaposlovanje ...). Spozna naslednjo dokumentacijo in 
postopke:

I.   poklicni standard, 
II.  izobraževalni program,
III. izvedbeni kurikul,
IV. pomen in način priprave osebnega izobraževalnega načrta (priloga), 
V.  pomen in pripravo osebne mape (priloga):

>  življenjepis (priloga),
>  postopek pridobivanja potrdil od delodajalca (priloga),
>  postopek pridobivanja referenc od naročnika, investitorja ... (priloga);

VI. postopek ugotavljanja in potrjevanja pridobljenih spretnosti in znanj (priloga):
>  samopreverjanje,
>  preverjanje v delovnem postopku,
>  preverjanje pri praktičnih simulacijah, 
>  preverjanje teoretičnih znanj,
>  oblike preverjanja,
>  šolski pravilnik o ocenjevanju,

VII. postopek evalvacije.

b)   prijava kandidata po obrazcu, ki ga pripravi šola (priloga) in ga  kandidat odda v tajništvu;

c)   preverjanje prijave opravi svetovalec, ki ga določi ravnatelj šole za predmetno strokovno področje;

d)   dopolnitev prijave, če ta ni popolna;

e)   oblike preverjanja (priloga):
I.   ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc na podlagi dokazil,
II.  ugotavljanje spretnosti na delovnem mestu, 
III. ugotavljanje spretnosti v simuliranem delovnem postopku,
IV. ugotavljanje znanj z razgovorom/zagovorom, 
V.  ugotavljanje znanj na podlagi pisnega izdelka, ki je lahko:

>  poročilo,
>  esej,
>  seminarska naloga,
>  predračun,
>  test ali izpit; 

VI. ugotavljanje znanj na podlagi grafičnega izdelka, ki je lahko:
>  delovna skica,
>  tehnična risba, 
>  test ali izpit;

VII. uporaba IKT za izdelavo:
>  pisnega izdelka,
>  tabelarnega prikaza,
>  grafičnega izdelka;

f) potrjevanje:

Komisija ovrednoti ugotovitve iz prejšnje točke:
>  pregleda vlogo za priznavanje neformalno pridobljenih znanj in dokazila (pregled vsebinskih sklopov, ki 

bi se lahko v celoti ali delno priznali za opravljene),  
>  določi postopek priznavanja: delovni preizkus, preverjanje, izdelek, ustni ali pisni izpit …
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>  če kandidat doseže najmanj 70 % znanj in spretnosti iz izobraževalnega programa ali dela programa, 
komisija o tem izda sklep; kandidatu se doseženi rezultat prizna kot opravljen program ali del programa 
in se v nadaljevanje programa vključi,

>  če  kandidat ne zmore opraviti izobraževalnega programa, je pa dokazal znanja, spretnosti in kompe-
tence, ki jih določa poklicni standard (katalog strokovnih znanj, spretnosti in kompetenc), se ga usmeri 
na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije,

>  komisija izda sklep o priznavanju znanja, s katerim seznani vse vključene  ob zaključku procesa. Posto- 
pek od prejema popolne vloge do izdaje sklepa kandidatu mora biti zaključen najkasneje v  30 dneh od 
datuma vložitve popolne vloge kandidata,

>  zoper sklep komisije se kandidat lahko pritoži v  15 dneh od prejema sklepa. Pritoži se na pritožbeno 
komisijo. Sklep  te komisije je dokončen.

g)   evalvacija – spremljava:

Šola pripravi vprašalnike za spremljanje in evalvacijo postopka za:
>  kandidata,
>  mentorje v podjetjih, ki skrbijo za izobrazbo svojih zaposlenih, 
>  zavode za zaposlovanje, ki skrbijo za izobrazbo brezposelnih,
>  svetovalca/ko,
>  člane komisije;

3. Podlage za ugotavljanje znanj in spretnosti

Znanja in spretnosti se ugotavljajo na podlagi:

a)   poklicnega standarda,

b)   izobraževalnega programa,

c)   izvedbenega kurikula.

4. Metode ugotavljanja in potrjevanja znanj in spretnosti

a)   Osebna mapa, ki vsebuje:
I.    življenjepis,
II.   dokazila o formalnem izobraževanju,
III.  dokazila o neformalnem izobraževanju,
IV.  dokazila o priložnostnem izobraževanju,
V.   pisne izdelke,
VI.  grafične izdelke,
VII. druge priloge (po presoji kandidata).

Tričlanska komisija opravi razgovor s kandidatom in s pomočjo obrazca za ugotavljanje predhodno pridobljenih 
znanj, spretnosti in kompetenc (v nadaljevanju obrazec) in na osnovi vloge, predloženih listin in drugih dokazil 
ugotavlja njegova znanja, spretnosti in kompetence s posameznih področij dela oz. poklicnih kompetenc. Komisija 
svoje ugotovitve zapiše v rubriko  Opombe. 

Če komisija na podlagi ocenjevalnega obrazca, vloge, predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpol-
njuje vse pogoje, določene s poklicnim standardom/izobraževalnim programom/izvedbenim kurikulom, mu prizna 
izobrazbo ali del izobrazbe, od katerega je v nadaljnjem izobraževanju oproščen.
 
Če komisija na podlagi ocenjevalnega obrazca, vloge, predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat ne 
izpolnjuje vseh pogojev, mu določi obseg preverjanja znanj in spretnosti.



Obrazec za ugotavljanje skladnosti znanj, spretnosti in kompetenc s poklicnim standardom/izobraževalnim pro-
gramom/izvedbenim kurikulom je pripomoček za ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc po opisanih me-
todah. Omogoča naj celoten vpogled v kandidatove poklicne in ključne kompetence. Namenjen je kandidatu kot 
pomoč pri samovrednotenju, mentorju v proizvodnem procesu in komisiji za ugotavljanje in priznavanje neformalno 
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc.

b)   Opazovanje v proizvodnem procesu, ki ga opravi:
I.   kandidat – samovrednotenje,
II.  mentor pri delodajalcu,
III. komisija za preverjanje in potrjevanje.

c)   Opazovanje v simuliranem proizvodnem procesu, ki ga opravi komisija za preverjanje in potrjevanje.

d)   Praktični preizkus ali izpit.

e)   Razgovor oziroma zagovor izdelka (praktičnega, pisnega, grafičnega) ali ustni izpit.

f)    Pisni preizkus ali izpit.

g)   Grafični preizkus ali izpit.

5. Kriteriji za presojo zadostnosti in primernosti 
predstavljenih dokazil

a)   Sprejemljivost, zadovoljivost: dokazila morajo biti pristna in zanesljiva – biti morajo res kandidatova.  

b)   Zadostnost:
I.   visoka, ko je določen del standardov znanj izkazan z večjim številom različnih dokazil in z dokazili, ki so 

tehtnejša (npr. referenčno pismo delodajalca, potrdilo ustanov ipd.);
II.  primerna, ko je določen del standardov znanj izkazan z nekoliko manjšim številom različnih dokazil, a so ta 

še vedno tehtna;
III. nizka, ko je določen del standardov znanj izkazan z minimalnim številom dokazil, katerih tehtnost je     
     razmeroma slaba.

c) Ustreznost: dokazila morajo biti vsebinsko in zahtevnostno primerljiva s poklicnim standardom/izobraževalnim 
programom: 

I.   visoka, kadar zahteve kataloga pokriva v celoti; 
II.  primerna, kadar zahteve kataloga pokriva delno; 
III. nizka, kadar izkazuje popolnoma druga znanja in spretnosti.

d) Avtentičnost: dokazila morajo nedvomno biti rezultat kandidatovih izkušenj in dosežkov.

e) Ažurnost: dokazila morajo biti rezultat kandidatovih trenutnih znanj, spretnosti in kompetenc.
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Sistem zagotavljanja 
(ter nadgradnje) kakovosti

Postopki morajo biti strokovno korektni in taki, da ne bodo zmanjševali ravni kakovosti programa.
   

1. Kdo, kako in kdaj izvaja evalvacije

a)   Izvajalci ugotavljanja in potrjevanja znanj, spretnosti in kompetenc: 
I.     strokovnjak s področja praktičnih spretnosti,
II.    strokovnjak s področja strokovnih teoretičnih znanj,
III.   predsednik komisije, ki skrbi za pravilen potek postopka,
IV.   svetovalec,
V.    komisija za zagotavljanje kakovosti na šoli,
VI.   prikaz postopkov in rezultatov naj bo transparenten za vse zainteresirane,
VII.  dokumentacija naj bo dostopna za izvajanje evalvacije,
VIII. sestavni del poročila naj bo ocena kakovosti; 
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b)   uporabniki:
I.   kandidat,
II.  predstavniki gospodarskih  podjetij, ki štipendirajo kandidate,
III. predstavniki obrtnih podjetij, ki štipendirajo kandidate;

c)   zunanji strokovnjaki:
I.    predstavniki stroke,
II.   predstavniki obrtnih zbornic,
III.  predstavniki gospodarskih zbornic,
IV.  drugi izvajalci na strokovnem področju,
V.  Center za poklicno izobraževanje,
VI. Državni izpitni center.

2. Upoštevanje EU-smernic in izkušenj drugih držav

a)   izmenjava izkušenj s tujimi partnerji,

b)   spremljanje novosti in dobre prakse v državah EU.

3. Trajno usposabljanje  

a)   seminarji za izvajalce s primeri dobre prakse,

b)   srečanja izvajalcev in izmenjava izkušenj,

c)   spremljanje novosti na področju priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc.

Literatura

>  Andrej Vukovič, Helena Žnidarič, Barbara Kunčič, Marija Šibanc: Priznavanje in potrjevanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja

>  Gradiva z delavnic nizozemskih in angleških strokovnjakov:
>  Tom Leney – Curriculum and qualifiaction authority (VB),  13. 5. 2008
>  Andrew Stone – City and Guilds (VB), 13. 5. 2008
>  Margritte Snellen – CINOP (NL), 14. 5. 2008

>  Barbara Kunčič, Urška Marentič: NPK – čebelar: Priprava portfolija kandidatov za pridobitev nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij

>  Interna gradiva šol: 
>  Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna šola
>  Strokovna in poklicna šola, TŠC Kranj
>  Center biotehnike in turizma »Grm« Novo mesto - Kmetijska šola in biotehnična gimnazija
>  Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 
>  Šolski center Novo mesto

>  Spletne strani CPI, RIC
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Priloge
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Avtorji:

Navodilo za pripravo osebne mape
Elena Simeonov

Obrazec za prijavo kandidata
Elena Simeonov

Obrazec za osebni izobraževalni načrt – 1. primer
Aleksandra Barič Vovk

Obrazec za osebni izobraževalni načrt – 2. primer
Elena Simeonov

Obrazec za življenjepis
Europass

Obrazec za potrdilo o delovnih izkušnjah
Elena Simeonov

Obrazec za reference
Elena Simeonov

Vloga za priznavanje izpita
Slavko Plazar

Vloga za priznavanje praktičnega izobraževanja
Slavko Plazar

Vlogo za priznavanje neformalnega/priložnostnega izobraževanja
Slavko Plazar

Primer 1 - Ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu 
s poklicnim standardom tesar/tesarka
Elena Simeonov

Primer 2 - Ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu 
s poklicnim standardom bolničar – negovalec/bolničarka – negovalka
Aleksandra Barič Vovk

Primer 3 - Ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu 
s poklicnim standardom sadjar/sadjarka
Marjana Kos

Primer 4 - Ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu 
s poklicnim standardom mehatronik/mehatroničarka
Mirko Meglič

Primer 5 - Ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu 
s poklicnim standardom metalurg/metalurginja
Slavko Plazar
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1. Primeri obrazcev

Navodilo za pripravo osebne mape

ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Portfolijo ali osebna mapa vsebuje:

1.  naslovno stran z imenom kandidata in z vpisom poklica,

2.  kazalo,

3.  podatke o kandidatu,

4.  življenjepis kandidata,

5.  dokazila o *formalnem izobraževanju kandidata,

6.  dokazila o **neformalnem izobraževanju kandidata,

7.   dokazila o ***priložnostnem izobraževanju kandidata,

8.   dokazila o delovnih izkušnjah kandidata,

9.   reference kandidata,

10. priloge, s katerimi kandidat po lastni presoji dodatno utemelji svojo usposobljenost.

*Primeri formalnega izobraževanja: 
izobraževalni program za pridobitev izobrazbe, vajeniški program, program izpopolnjevanja za pridobitev pedagoško-andragoške izobraz-
be, priprava doktorske disertacije; sem spadajo tudi programi stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, sprejeti po predpisanem 
postopku in objavljeni v uradnem katalogu.

**Primeri neformalnega izobraževanja: 
tečaj tujega jezika, plesna šola Kazina, računalniški tečaj, inštrukcije, uvajanje v delo pod vodstvom mentorja.

***Primeri priložnostnega izobraževanja: 
obisk sejma, učenje neformalnih vsebin v prijateljski skupini, športna/ rekreacijska vadba, montiranje ali popravljanje česa po priročniku, 

učenje iz izkušenj, “kroženje” po delovnih mestih.

Navodilo in obrazci za pripravo portfolija so dosegljivi na spletni strani SGGEŠ Ljubljana. 
Na ogled je tudi vzorčni portfolijo kot pripomoček za oblikovanje kandidatovega portfolija in vsa doku-
mentacija za preverjanje in potrjevanje pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc (poklicni standard, 
izobraževalni program, zakonodaja).

Svetovalec/svetovalka:  
Telefon:  
E-mail:  
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ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Prijavnica

Ime in priimek  
Datum in kraj rojstva 
Državljanstvo  
Spol   
Stalno bivališče  
Naslov   
Kraj, poštna številka 
Občina   
Telefon   
Fax   
E-mail   
Stopnja izobrazbe 

Izjava
Podpisani/-a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov na 
področju poklicnih kvalifikacij (Zakon o varstvu osebnih podatkov št. 59, 23. VII. 1999).

V    ,  dne                               
(podpis kandidata/kandidatke)

Priloge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ŠOLA: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Osebni izobraževalni naËrt - intervju     
 

Ime:
Priimek:
Program :

1.  Kaj želite doseči z vpisom v omenjeni program izobraževanja oziroma kaj je vaš cilj?

2.  Kaj vaša organizacija oziroma podjetje želi od vas?

3.  Katere kompetence želite razviti oziroma pridobiti?

4.  Kdo vam bo pomagal?
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ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Osebni izobraževalni naËrt

1.  Kaj želite doseči z vpisom v izobraževalni program, kaj je vaš cilj?

2.  Ali že imate izkušnje s področja izbranega poklica?

3.  Če ste zaposleni, kaj vaša organizacija oziroma podjetje želi od vas?
Trenutno:

Ko boste  pridobili  izobrazbo :

4.  Katere kompetence iz priloženega poklicnega standarda za izbrani poklic ste že pridobili?

5.  Katere kompetence iz priloženega poklicnega standarda za izbrani poklic želite razviti oziroma pridobiti?

6.  Kdo vam bo pomagal  ugotoviti  pridobljene  in pridobiti  manjkajoče  spretnosti in znanja?
Praktične spretnosti:

Teoretična znanja:
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7.  Kako želite dokazati praktične spretnosti, za katera nimate dokazil?
V proizvodnem procesu:

V simulirani situaciji:

S praktičnim preizkusom:

Načrt potrjevanja pridobljenih in pridobivanja manjkajočih kompetenc za izbrani poklic

Opombe

V    ,  dne                               
(podpis kandidata/kandidatke)

Kompetenca 
Iz poklicnega standarda

Dokazilo,
Osebna mapa

Demonstracija Preizkus Vpis v izobraževalni 
programV proizv. proc. Simulacija Praktični Teoretični

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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EUROPASS

Europass življenjepis  
priložite fotografijo (neobvezno)

Osebni podatki

Priimek / Ime **

Naslov Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država.   /  **

Telefon ** Prenosni telefon **

Telefaks **

E-pošta **

Državljanstvo **

Datum rojstva **

Spol **

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Delovne izkušnje

Obdobje Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo.   /  **

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

Naziv izobrazbe in/ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije

Glavni predmeti/pridobljeno 
znanje in kompetence

Naziv in status ustanove, ki je pode-
lila diplomo, spričevalo ali certifikat

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici

    **

Znanja in kompeteance

Materni jezik(i) Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila).

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje

Evropska raven (*)

Jezik

Jezik

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.   /  **

Organizacijska znanja in kompetence Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.   /  **

Tehnična znanja in kompetence Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.   /  **

Računalniška znanja in kompetence Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.   /  **

Druga znanja in kompetence Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.   /  **

Vozniško dovoljenje Navedite, ali imate vozniško dovoljenje, in dodajte, za katero kategorijo motornih vozil velja.   /  **

Dodatni podatki Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne osebe, priporočila itd.   /  **

Priloge Naštejte morebitne priloge   /  **

Razumevanje Govorjenje Pisanje

Slušno 
razumevanje

Bralno 
razumevanje

Govorno 
sporazumevanje

Govorno 
sporočanje

**  Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
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ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc
za poklic TESAR/TESARKA

Prošnja za izdajo potrdila o delovnih izkušnjah

Prosimo, da potrdite delovne izkušnje, s katerimi  je kandidat pridobil znanja, spretnosti in kompetence za 
poklic tesar. Prilagamo seznam kompetenc, ki jih določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti 
za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Navedite tiste kompetence, ki jih je kandidat pridobil z delom v vašem 
podjetju; opišite njegovo delovno mesto/področje dela ter glavne delovne naloge in odgovornosti. 

POKLICNE KOMPETENCE

Kandidat:        
1.   načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
2.   racionalno uporablja energijo, material in čas,
3.   komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami, 
4.   varuje zdravje in okolje,
5.   zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave,
6.   izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih  po klasičnih in 
      sodobnih tehnologijah,
7.   izdeluje lesene nosilne in nenosilne konstrukcije na stavbah in inženirskih objektih  po klasičnih in 
      sodobnih tehnologijah,
8.   zdeluje obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacije, 
9.   pokriva strešine s kritinami iz različnih materialov,
10. izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.

V    ,  dne                               
(podpis kandidata/kandidatke)
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PODJETJE: 

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Potrdilo o delovnih izkušnjah

Potrjujemo, da je kandidat pridobil naslednje poklicne kompetence z delom na opisanem delovnem mestu/
področju dela (na opisanih delovnih mestih/področjih dela) ter z opravljanjem navedenih glavnih delovnih 
nalog in odgovornosti: 

V    ,  dne                   
                (podpis odgovorne osebe)

Priloge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poklicna kompetenca

Delovno mesto/področje dela

Glavne delovne naloge in odgovornosti

Poklicna kompetenca

Delovno mesto/področje dela

Glavne delovne naloge in odgovornosti

Poklicna kompetenca

Delovno mesto/področje dela

Glavne delovne naloge in odgovornosti
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PODJETJE: 

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Potrdilo o delovnih izkušnjah - priloga

Fotografije realiziranih del/izdelkov; opis: 

V    ,  dne                          
          (podpis odgovorne osebe)



32

ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in 
kompetenc za poklic TESAR/TESARKA

Prošnja za izdajo potrdila o referencah

Prosimo, da kandidatu izdate potrdilo o referencah za opravljene delovne naloge/izdelke/storitve. Opišite 
opravljeno delo/izdelek/storitev ter doseženo kakovost. Prilagamo seznam poklicnih kompetenc, ki jih določa 
katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, da si boste z njimi pomagali pri definiranju referenc. 

POKLICNE KOMPETENCE

Kandidat:        
1.   načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
2.   racionalno uporablja energijo, material in čas,
3.   komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami, 
4.   varuje zdravje in okolje,
5.   zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave,
6.   izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih  po klasičnih in  
      sodobnih tehnologijah,
7.   izdeluje lesene nosilne in nenosilne konstrukcije na stavbah in inženirskih objektih  po klasičnih in 
      sodobnih tehnologijah,
8.   izdeluje obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacije,
9.   pokriva strešine s kritinami iz različnih materialov,
10. izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.

V    ,  dne                               
(podpis kandidata/kandidatke)
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INVESTITOR/NAROČNIK/IZVAJALEC:

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Reference

Potrjujemo, da je kandidat opravil naslednje delovne naloge/izdelke/storitve s področja tesarstva:

V    ,  dne                   
                (podpis odgovorne osebe)

Priloge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis opravljenega dela/izdelka/storitve

Kakovost in obseg opravljenega dela

Opis opravljenega dela/izdelka/storitve

Kakovost in obseg opravljenega dela

Opis opravljenega dela/izdelka/storitve

Kakovost in obseg opravljenega dela

Opis opravljenega dela/izdelka/storitve

Kakovost in obseg opravljenega dela

Opis opravljenega dela/izdelka/storitve

Kakovost in obseg opravljenega dela
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INVESTITOR/NAROČNIK/IZVAJALEC:

Kandidat/kandidatka:       

Zadeva:
Preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc za poklic

Reference - priloga

Fotografije realiziranih del/izdelkov; opis: 

V    ,  dne                          
          (podpis odgovorne osebe)
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ŠOLA: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Vloga za priznavanje izpita 

za predmet  (navedite popolno ime predmeta)

letnik: (obkrožite letnik v katerem se predmet izvaja)  PRVI     DRUGI
                               

pri učitelju:

Podatki o kandidatu

Vpisna številka:  12210 _ _ _ _ _ _

Kandidat: (Priimek in ime)

Program študija:

Način študija: (ustrezno obkroži)  REDNI   IZREDNI

       Podpis študenta-ke:

Podatki o opravljenem izpitu

Predmet: (navedite popolno ime predmeta, ki ga imate opravljenega)

Izpit opravljen na: (naziv visokošolske oz. višješolsko ustanovo)

pri: (profesor, predavatelj)

Obvezne priloge:  - fotokopije učnih načrtov predmetov, po katerih ste opravljali izpite
   - potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih

Zapisnik študijske komisije

Študijska komisija:  1)
       2)
       3)

Sklep študijske komisije:
                                                                      

Datum obravnave:       Podpis predsednika štud. komisije:

Priznavanje praktičnega izobraževanja
Kandidat odda vlogo za priznavanje praktičnega izobraževanja (slika 2). Praktično izobraževanje se lahko 
prizna kandidatu, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu. Delovne izkušnje 
kandidat dokazuje z natančnim opisom del in nalog, ki jih opravlja/je opravljal, potrjenim in podpisanim s 
strani odgovorne osebe v podjetju.
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ŠOLA: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Vloga za priznavanje praktiËnega izobraževanja

Kandidat       , rojen

vpisan v program

prosim za priznavanje praktičnega izobraževanja na podlagi dosedanje zaposlitve na ustreznem delovnem 
mestu. 

Priloge: 
> dokazilo o številu let ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice),
> natančen seznam z opisom del in nalog, s katerimi dokazujete ustrezne delovne izkušnje, 
   s podpisom  odgovorne osebe v podjetju

Datum:      Podpis kandidata:

Priznavanje praktičnega izobraževanja
Kandidat odda vlogo za priznavanje praktičnega izobraževanja (slika 2). Praktično izobraževanje se lahko priz-
na kandidatu, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu. Delovne izkušnje kan-
didat dokazuje z natančnim opisom del in nalog, ki jih opravlja/je opravljal, potrjenim in podpisanim s strani 
odgovorne osebe v podjetju. 

Ime in naslov podjetja Število let in mesecev zaposlitve Delovno mesto, ki ste ga opravljali
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ŠOLA: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Vloga za priznavanje neformalno/priložnostno 
pridobljenega znanja

Kandidat       , rojen

vpisan v program

prosim za priznavanje neformalno/priložnostno pridobljenega znanja za 

predmet/modul:

vsebinski sklop:

Priloge: 
> potrdilo o izvedenem izobraževanju,
> podroben opis vsebine programa oz. pridobljenih kompetenc s podpisom odgovorne osebe v podjetju.

Datum:      Podpis kandidata:

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja
Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, iz katere 
je razviden obseg in vsebina programa (original ali overjena fotokopija potrdila tečaja, usposabljanja z de-
lom, seminarja …). Priložiti je potrebno podroben opis vsebine programa oz. pridobljenih kompetenc, če to ni 
navedeno že v potrdilu. 

Pri uveljavljanju priložnostno pridobljenega znanja je potrebno vlogi priložiti podroben opis pridobitve znanj in 
kompetenc (vodenje oz. sodelovanje pri zahtevnih projektih, pri čemer mora biti viden prispevek kandidata v 
projektu; samoizobraževanje …)

Naslov programa Obseg/število ur Vsebina/kompetence
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2. Primeri ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc

ŠOLA: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Primer 1

Ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v 
skladu s poklicnim standardom tesar/tesarka

Pripravila Elena Simeonov

Primer obsega:

> poklicni standard TESAR/TESARKA, katerega uporaba naj zagotovi objektivnost komisije pri ugotavljanju 
ustreznosti kandidatovih znanj, spretnosti in kompetenc za izbrani poklic. V gradivu je prikazan izsek pok-
licnega standarda, ki je dosegljiv na spletni strani:  www.nrpslo.org.; 

> predlog strukture prenovljenega, modularno zasnovanega izobraževalnega programa TESAR/TESARKA, (ki 
bo začel veljati  v š. l. 2009/10) zaradi primerjave kandidatovih znanj, spretnosti in kompetenc z zahtevami 
programa. Prikazana je struktura strokovnega dela programa;

> izsek  strokovnega modula – vsebinski sklop;
> izsek obrazca za samovrednotenje, ki je namenjen kandidatu;
> izsek obrazca za ugotavljanje usposobljenosti v proizvodnem procesu, ki je namenjen mentorju v podjetju;
> izsek obrazca za ugotavljanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ki 

je namenjen tričlanski komisiji za priznavanje znanj in spretnosti.

POKLICNI STANDARD

1. Ime in koda poklicnega standarda: Tesar/tesarka   5820.005.4.0

2. Ime in koda poklica: Tesar/tesarka   7124.04

3. Raven zahtevnosti: IV.

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, 
2. racionalno uporablja energijo, material in čas, 
3. varuje zdravje in okolje, 
4. sodeluje s sodelavci, z naročniki in s strankami, 
5. izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na objektih visokih, nizkih in vodnih gradenj, 
6. izdeluje lesene nosilne in nenosilne konstrukcije na objektih visokih, nizkih in vodnih gradenj po   
    klasičnih in sodobnih tehnologijah, 
7. izdeluje obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacije, 
8. zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave, 
9. pokriva strešine s kritinami iz različnih materialov, 
10. izvaja sanacijska in vzdrževalna dela. 



39

5. Opis poklicnega standarda

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

> Ivan Kučar, SCT, d. d. 
> Štefan Žemva, GZS 
> Franc Bogovčič, GPG Kadis 
> Slavko Perpar, GPG gradbena operativa 
> Hasan Karajić, GPG gradbena operativa 
> Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana 
> Koordinator: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Področje dela Ključna dela Znanj, spretnosti in kompetenca

Analiza, 
načrtovanje in 
organizacija 
dela

optimalno or-
ganizira svoje 
delo in delo 
skupine

> zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za 
delo, tehnična dokumentacija ipd.) 

> organizira in vodi manjšo skupino pri posameznih delovnih nalogah 
> preveri pripravo materiala 
> pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja 
> pozna organizacijo gradbišča 
> pozna pomen gradbeništva kot gospodarske panoge

Priprava dela 
oz. delovnega 
mesta

pripravi 
delovno 
mesto

> izdela delovne skice in specifikacijo materiala 
> ugotovi tehnične in tehnološke zahteve 
> izmeri in označi zahtevane dimenzije 
> izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo 
> določi transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora 
> organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala 
> pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo 
> pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega 

elementa 
> pozna kompatibilnost gradbenih materialov 
> pozna vrste in lastnosti gradbenih materialov 
> pozna uporabo in zaščito materialov (les, vezna sredstva, lepila, zaščitna 

sredstva za les …) 
> pozna tehnike in pravila merjenja 
> pozna osnove tehničnega risanja 
> pozna različne tehnologije izdelave pomožnih, nosilnih in nenosilnih lesenih 

konstrukcij

Operativna 
dela

izdeluje 
pomožne 
konstrukcije

> izdela in postavi lesene gradbiščne pomožne konstrukcije (razpiranje gradbe-
nih jam, izdelava vseh odrov in podpornih konstrukcij) 

> izdela in postavi klasične in sodobne opaže za nosilne in nenosilne betonske 
oz. armiranobetonske konstrukcijske elemente (temelji, stene, stebri, prek-
lade, nosilci, zidne vezi, stropi, stopnice, loki, oboki, kupole itn.): na objektih 
visokih gradenj, na objektih nizkih gradenj (ceste, mostovi, predori itn.), na 
objektih hidro (vodnih) gradenj (jezovi, pristanišča itn.) 

> izdela opaže (modele) za betonske polizdelke: betonska galanterija, cementni-
narski izdelki (tlakovci, robniki, balustri (stebrički za ograje) itd.) 

> izdela in postavi opaže/oblikovalce (remenate) za zidane konstrukcije: loki, 
oboki, kupole, stolpi, zaobljeni in zakrivljeni zidovi, stebri itd. 

> pozna tehnologije izdelave klasičnih pomožnih konstrukcij (opažev in odrov) 
> pozna vrste in sisteme sodobnih pomožnih konstrukcij 
> pozna in razlikuje lastnosti in uporabo lesenega in drugih gradiv za izdelavo 

pomožnih klasičnih in sodobnih pomožnih konstrukcij 
> pozna stroje za obdelavo lesa
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAM TESAR

Struktura strokovnega dela programa

Izbirni modul v obsegu 526 ur  – odprti kurikul, ki ga določi šola

Obvezni izbirni moduli v obsegu 90 ur – dijak izbere dva

Temeljni moduli v obsegu 965 ur – trije so skupni, četrti je specifičen za posamezen poklic

Temeljni modul tesarstvo

USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

> uporablja tehnično dokumentacijo za opravljanje tesarskih del,
> pozna vrste lesa in materiale, proizvode ter delovna sredstva za njegovo obdelavo, vgrajevanje in zaščito, 
> ročno in strojno izvaja tesarska dela,
> upošteva ukrepe za varovanje zdravja ter naravnega in kulturnega okolja, 
> racionalno uporablja  materiale, delovna sredstva in energijo,spozna principe organizacije in priprave 
   lastnega dela, 
> spozna komercialna in administrativna dela za tesarske izdelke in storitve.

POKLICNE KOMPETENCE

Kandidat: 
1.  načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
2.  racionalno uporablja energijo, material in čas,
3.  komunicira s sodelavci, nadrejenimi, naročniki in strankami, 
4.  varuje zdravje in okolje,

Zemeljska dela Upravljanje l. G. M. Upravljanje viličarja

Upravljanje bagra Zidanje Betonska in ab-dela

Izolacije Ometi Montaža

Opaži Lesene konstrukcije Kritine

Peči Keramične obloge Načrtovanje za kamen

1. Strokovno risanje, 110 ur 2. Osnovne gradbene tehnologije, 
175 ur 

3. Gradbeništvo, 220 ur

Dela s področja poklica,
460 Ur
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5.   zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave,
6.   izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih po klasičnih in 
      sodobnih tehnologijah
7.   izdeluje lesene nosilne in nenosilne konstrukcije na stavbah in inženirskih objektih po klasičnih in 
      sodobnih tehnologijah
8.   izdeluje obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacije 
9.   pokriva strešine s kritinami iz različnih materialov
10. izvaja sanacijska in vzdrževalna dela

Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov

OPERATIVNI CILJI

1. VSEBINSKI SKLOP: OSNOVE TESARSTVA

Poklicne kompetence:

Kandidat: 
1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
2. racionalno uporablja energijo, material in čas
3. komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami 
4. varuje zdravje in okolje

KOMPETENCA: načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

Ime sklopa

1. Osnove tesarstva

2. Razrezi, obdelava in zaščita lesa

3. Pomožne konstrukcije

4. Lesene konstrukcije

5. Krovska dela

6. Vzdrževanje in posegi na objektih

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> pravila organiziranja tesarskega delovnega mesta > organizira svoje delovno mesta, opisuje uporabljena 
delovna sredstva in razlaga njihovo funkcijo in delovanje

> tehnično in tehnološko dokumentacijo > uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo pri 
organizaciji in izvajanju operativnih nalog

> lesnoobdelovalne stroje in orodje > racionalno, po normativih in standardih, uporablja 
ročne in stabilne lesnoobdelovalne stroje

> značilne gradbene materiale > pravilno ravna z lesom in drugimi gradbenimi materi-
ali in proizvodi pri skladiščenju, pripravi, transportu, 
vgrajevanju 

> merjenje in zarisovanje tesarskih elementov > uporablja osnovna orodja in izvaja merilne postopke 
> prenaša mere iz tehnične dokumentacije/delovnega 

načrta v realno okolje, 
> uri se v pripravi, merjenju in zarisovanju 
> določa pravokotnico ali določen kot, preverja horizontal-

nost, prenaša višinske kote 
> spozna uporabo sodobnih merilnih instrumentov 
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Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> osnovna zidarska dela > spozna tehniko zidanja, ometavanja, armiranja in be-
toniranja ter drugih, manj zahtevnih zidarskih del

> predstavitev in zagovor načrtovanja, priprave, izvedbe in  
   kontroliranja tesarskih del – teoretične osnove

> ob skici, risbi, prospektu, izdelku pojasni pomen 
načrtovanja, priprave, izvedbe in kontroliranja tesarskih del  

>  razlaga pomen in uporabo tehnične dokumentacije za 
tesarska dela

> sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto dela ali storitve
> zagovarja organizacijo in izvedbo opravljenega dela

KOMPETENCA: racionalno uporablja energijo, material in čas

KOMPETENCA: komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami 

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> osnove kalkulacij za tesarska dela > za posamezna dela oceni stroške dela, porabo mate-
riala, delovnih sredstev in časa

> pozna norme in normative in strukturo cene

> zagotavljanje kakovosti > zna oceniti kakovost opravljenega dela
> pozna temeljne zahteve za kakovost posameznega 

izdelka, opravi predhodne izmere, vmesne meritve in 
v zaključni fazi preveri skladnost izdelka s tehnično 
dokumentacijo

> predstavitev in zagovor racionalnega izvajanja tesarskih 
   del – teoretične osnove

> ob skici, prospektu, kalkulaciji pojasni pomen racion-
alne rabe energije, materiala in časa pri izvajanju 
tesarskih del

> sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto dela ali storitve
> zagovarja organizacijo in izvedbo opravljenega dela

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> komercialna in administrativna dela > zna pripraviti ponudbo za izvedbo del, predračun, 
pogodbo z naročnikom, račun in primopredajni za-
pisnik za konkretna tesarska dela

> med delom vodi gradbeno knjigo 
> zbira dokumentacijo za poslovne reference 
> sestavi reklamno sporočilo

> poslovno komunikacijo za svoj poklic > sporazumeva se s sodelavci inz nadrejenimi v stroko-
vnem jeziku 

> pri komunikaciji z naročniki upošteva pravila 
poslovnega bontona 

> zna delati v skupini 
> pozna mednarodne organizacije in pomembne dogodke 

s področja tesarstva in gradnje
> predlaga načine predstavljanja in trženja svojih izdelkov

> predstavitev in zagovor poslovne komunikacije za svoj 
poklic – teoretične osnove

> ob primerih iz tesarske prakse pojasni pomen komer-
cialnih in administrativnih del ter poslovne komu-
nikacije
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KOMPETENCA: varuje zdravje in okolje

2. VSEBINSKI SKLOP: RAZREZI, OBDELAVA IN ZAŠČITA LESA

KOMPETENCA: zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave

3. VSEBINSKI SKLOP: POMOŽNE KONSTRUKCIJE

KOMPETENCA: izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih  
po klasičnih in sodobnih tehnologijah

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> pravila o varovanju zdravja in okolja
> varno opravljanje tesarskih del

> uporablja sredstva za zaščito zdravja in okolja, 
> se zaveda posledic, ki jih neprevidno tesarsko delo 

povzroča v okolju

> predstavitev in zagovor varovanja zdravja in okolja pri 
izvajanju tesarskih del – teoretične osnove

> ob skici ali prospektu pojasni in razloži  funkcijo in 
delovanje uporabljenih zaščitnih sredstev

> zagovarja izbiro ustreznih zaščitnih sredstev in ukrepov 
pri izvajanju tesarskih del

> pojasni možne poškodbe in posledice v naravnem 
in kulturnem okolju, ki se lahko zgodijo zaradi  
neupoštevanja  varstvenih ukrepov pri izvajanju te-
sarskih del

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> obdelovalne lastnosti lesa > razlikuje vrste in obdelovalne lastnosti lesa 

> razreze in značilnosti lesa > razlikuje tehnologije razreza lesa (načine in vrste)
> razvršča in pravilno skladišči les 

> tesarske – lesne zveze > izdeluje osnovne lesne tesarske zveze
> zna uporabiti orodja in pravilno obdeluje les za spajanje, 

> spojna sredstva za les > uporablja klasične ter sodobne načine in sredstva 
spajanja 

> pozna protipožarne ukrepe pri obdelavi lesa

> zaščito lesa > izbere ustrezna zaščitna sredstva za les, upošteva 
tehnike uporabe in navodila proizvajalcev

> predstavitev in zagovor razreza, ročne in strojne obde-
lave ter zaščite lesa – teoretične osnove

> skicira in pojasni pomen obdelovalnih lastnosti za 
pravilno izbiro obdelave, tesarske zveze, spajanja in 
zaščite lesa

> zagovarja izbiro uporabljenih delovnih in zaščitnih sred-
stev, materiala in pripomočkov  

> sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto izdelka ali 
storitve

> zagovarja organizacijo in izvedbo opravljenega dela

Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> gradbiščne pomožne konstrukcije
> opaže in odre: klasične, sodobne za:

> betonske in armiranobetonske konstrukcije
> zidane konstrukcije

> postavlja odre in gradbiščne pomožne konstrukcije
> uporablja osnovne konstrukcijske elemente opažev
> po opažnem načrtu, delovni skici ali navodilih proiz-

vajalca izdeluje klasične in sodobne opaže za AB-
konstrukcije, kot so: temelji, stene, stebri, zidne vezi, 
preklade, nosilci, stopnice, loki, oboki ...

> pozna uporabo armature v AB-konstrukcijah 
> pozna uporabo betona
> zaveda se pomena pravilnega razopaževanja konstrukcij 
> pozna tehnologijo izvedbe zidanih lokov, obokov
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Informativni cilji / Dijak spozna: Formativni cilji / Dijak:

> statične osnove zidanih, betonskih in  armiranobeton-
skih konstrukcij

> podpiranje montažnih konstrukcij

> ob skici razlaga pojem nosilne konstrukcije, obremen-
itve, deformacije in ravnotežja nosilnega sistema 

> pojasni funkcijo nosilnih in nenosilnih konstrukcij
> razlikuje klasično od polmontažne in montažne izvedbe 
> pripravi podpiranje za polmontažne in montažne kon-

strukcije
> pripravi nosilna ogrodja za suhomontažno gradnjo

> vrste delovnih odrov in njihovo pravilno izvedbo > pozna prednosti in tehnične rešitve opažnih sistemov 
> pozna normative postavljanja odrov
> postavlja lahke premične in nepremične odre

> vzdrževanje pomožnih konstrukcij > razstavlja, čisti, pospravlja in skladišči pomožne kon-
strukcije

> predstavitev in zagovor izdelave in postavljanja 
pomožnih konstrukcij – teoretične osnove

> skicira in pojasni posebnosti klasičnih in sodobnih 
izvedb posameznih pomožnih konstrukcij, detajlov in 
ustreznih materialov

> zagovarja izbiro uporabljenih delovnih in zaščitnih sred-
stev, materiala in elementov ter pripomočkov  

> sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto izdelka ali 
storitve

> zagovarja organizacijo in izvedbo opravljenega dela
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1. Poklicna kompetenca: načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Uporaba tehnične dokumentacije
Organizacija delovnega mesta
Kontrola lastnega dela

3. Poklicna kompetenca: komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Sprejem naloge
Sodelovanje z nadrejenimi, s sodelavci ...
Priprava ponudbe, uporaba terminologije

2. Poklicna kompetenca: racionalno uporablja energijo, material in čas

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Priprava delovnega mesta 
Uporaba orodja, poraba energije
Poraba materiala
Poraba časa

4. Poklicna kompetenca: varuje zdravje in okolje

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Osebna zaščita
Ravnanje z nevarnimi snovmi
Sortiranje in odlaganje odpadnega materiala
Zaščita delovnega okolja
Varovanje naravnega in kulturnega okolja

A. Izsek obrazca za samovrednotenje: 
 ustreznost formalno, neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc ugotavlja kandidat sam
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5. Poklicna kompetenca: zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Izvedba lesnih/tesarskih zvez
Površinska obdelava lesa
Uporaba kemičnih zaščitnih  sredstev za les

6. Poklicna kompetenca: izdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih po klasičnih in sodobnih tehnologijah

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti Opomba

Opravljam 
samostojno  

Potrebujem 
pomoč

Delam po 
navodilih

Opravljam
vodeno

Ne opravljam Imam dokazilo
Bom opravil 

preizkus
Bom pridobil 

v šoli

Gradbiščne pomožne konstrukcije
Klasični opaži za bet. in  AB-konstrukcije
Sodobni opaži za bet. in  AB-konstrukcije
Opaži za zidane konstrukcije
Podpore in ojačitve poškodovanih konstrukcij

 V      ,  dne         
                Kandidat /kandidatka

PRILOGI
1.Poklicni standard za poklic tesar
2.IP Tesar 

Kandidat si pripravi celovit prikaz pridobljenih in manjkajočih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih bo pridobil v izobraževalnem programu. S pomočjo prilog lahko objektivno ugotovi nivo 
svojih znanj in spretnosti ter zahtevnost izobraževalnega programa, v katerega se bo vključil.
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1. Poklicna kompetenca: načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Uporaba tehnične dokumentacije
Organizacija delovnega mesta
Kontrola lastnega dela

2. Poklicna kompetenca: racionalno uporablja energijo, material in čas

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Priprava delovnega mesta 
Uporaba orodja, poraba energije
Poraba materiala
Poraba časa

3. Poklicna kompetenca: komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Sprejem naloge
Sodelovanje z nadrejenimi, s sodelavci ...
Priprava ponudbe, uporaba terminologije

4. Poklicna kompetenca: varuje zdravje in okolje

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Osebna zaščita
Ravnanje z nevarnimi snovmi
Sortiranje in odlaganje odpadnega materiala
Zaščita delovnega okolja
Varovanje naravnega in kulturnega okolja

B. Izsek obrazca za ugotavljanje usposobljenosti v proizvodnem procesu: 
ustreznost znanj, spretnosti in kompetenc ugotavlja mentor pri delodajalcu
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5. Poklicna kompetenca: zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Izvedba lesnih/tesarskih zvez
Površinska obdelava lesa
Uporaba kemičnih zaščitnih  sredstev za les

6. Poklicna kompetenca: varuje zdravje in okolje

Naloga / izdelek / storitev
Nivo spretnosti

OpombaSamostojno  
opravlja nalogo

Potrebuje 
pomoč 

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja nalogo

Ne opravlja 
naloge

Gradbiščne pomožne konstrukcije
Klasični opaži za bet. in  AB-konstrukcije
Sodobni opaži za bet. in   AB-konstrukcije
Opaži za zidane konstrukcije
Podpore in ojačitve poškodovanih konstrukcij

 V      ,  dne         
                  Mentor / mentorica

PRILOGA
1.Poklicni standard za poklic tesar

Mentor pri delodajalcu primerja znanja, spretnosti in kompetence kandidata, ki ga opazuje v proizvodnem procesu, z zahtevami poklicnega standarda. Primerjava s poklicnim standardom 
omogoča objektivnost pri ugotavljanju kandidatove usposobljenosti.
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C. Izsek obrazca za ugotavljanje neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj in spretnosti: 
ustreznost znanj, spretnosti in kompetenc ugotavlja  tričlanska komisija, ki jo sestavljajo strokovnjak s področja strokovne prakse, 
strokovnjak s področja strokovne teorije in predsednik komisije, ki skrbi za pravilen potek postopka.

Poklicna kompetenca po definiciji iz poklicnega standarda

Naloga / izdelek / 
storitev

s področja poklicne kom-
petence

Nivo spretnosti, 
ki jo kandidat pokaže na delovnem mestu 

ali pri opravljanju simulirane naloge

Nivo znanja 
 strokovnoteoretično znaje in splošno znanje ter uporaba račinalnika

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT

Samos-
tojno  

opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Pomen oznak Samostojno opravlja nalogo           
                                                          
Potrebuje pomoč                              
                                                            
Dela po navodilih                              
                                                            
Vodeno opravlja nalogo                   
                                                            
Ne opravlja naloge                           
                                                              
Zagovor                                             

Pisni izdelek

Grafični izdelek 

Uporaba IT 

*Uspešno: odlično, prav dobro

Opomba, dokazila 

Navodilo / primer Format preglednice naj bo 3 zaradi večje preglednosti. V ustrezno okence vpišite datum ugotavljanja spretnosti in/ali znanja. Vsa okenca, 
ki niso povezana z nalogo, je treba prečrtati.   

Naloga / izdelek / 
storitev

s področja poklicne kom-
petence

Nivo spretnosti, 
ki jo kandidat pokaže na delovnem mestu 

ali pri opravljanju simulirane naloge

Nivo znanja 
 strokovnoteoretično znaje in splošno znanje ter uporaba račinalnika Opomba 

dokazila

Referenca deloda-
jalca

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Leseno ostrešje
detajl -  
robnik
25. 5. 
2008

25. 5. 
2008

poročilo
25. 5. 
2008

del.  
risba
25. 5. 
2008

kos-
ovnica
25. 5. 
2008

> kandidat samostojno opravlja nalogo

> kandidat potrebuje občasno pomoč mentorja/člana komisije

> kandidat potrebuje večje sodelovanje mentorja

> mentor/član komisije vodi kandidata pri opravljanju naloge

> kandidat tudi ob pomoči mentorja/člana komisije ne opravi naloge

> zagovor oz. predstavitev naloge/izdelka/storitve, povezava teoretičnih znanj s praktičnim delom ...

> poročilo, predračun, seminarska naloga, test ...

> delovna skica, tehnična risba, dnevnik ...

> pri izdelavi pisnega, tabelarnega oz. grafičnega izdelka

*Delno uspešno: dobro, zadostno        *neuspešno: nezadostno

> opažanja kandidata/mentorja pri delodajalcu/članov komisije, dokazila
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1. Poklicna kompetenca: načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Uporaba tehnične 
dokumentacije

Organizacija delovnega 
mesta

Kontrola lastnega dela

2. Poklicna kompetenca: racionalno uporablja energijo, material in čas

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Priprava delovnega 
mesta 

Uporaba orodja, 
poraba energije

Poraba materiala

Poraba časa

3. Poklicna kompetenca: komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, naročniki in s strankami

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Sprejem naloge

Sodelovanje z nadrejen-
imi, s sodelavci ...
Priprava ponudbe, 
uporaba terminologije
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4. Poklicna kompetenca: varuje zdravje in okolje

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Osebna zaščita

Ravnanje z 
nevarnimi snovmi
Sortiranje in odlaganje 
odpadnega materiala
Zaščita 
delovnega okolja
Varovanje naravnega 
in kulturnega okolja

5. Poklicna kompetenca: zaščiti lesene konstrukcije z uporabo različnih sredstev in tehnologij obdelave

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba IT
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Izvedba lesnih /
tesarskih zvez
Površinska 
obdelava lesa
Uporaba kemičnih 
zaščitnih sredstev za les
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6. Poklicna kompetenca: zdeluje in postavlja različne vrste pomožnih konstrukcij na stavbah in inženirskih objektih po klasičnih in sodobnih tehnologijah

Naloga / izdelek / 
storitev

Nivo spretnosti, 
Nivo znanja 

Opomba 
dokazila

Zagovor Pisni izdelek Grafični izdelek Uporaba it
Samos-

tojno  
opravlja 
nalogo

Potrebuje 
pomoč  

Dela po 
navodilih

Vodeno 
opravlja 
nalogo

Ne opravlja 
naloge

Samos-
tojen 

zagovor

Voden 
zagovor

Zagovor
ni uspešen Uspešno Delno 

uspešno
Ne-

uspešno Uspešno Delno 
uspešno

Ne-
uspešno Besedilo Tabelarni 

prikaz
Grafični 
izdelek

Gradbiščne 
pomožne konstrukcije
Klasični opaži za bet. 
in  AB-konstrukcije
Sodobni opaži za bet. 
in  AB-konstrukcije
Opaži za zidane 
konstrukcije
Podpore in ojačitve 
poškodovanih konstrukcij

 V                  ,  dne         
            Predsednik komisije    Strokovnjak za strokovno prakso        Strokovnjak za strokovno teorijo 
                                           (ugotovitve s podpisom potrdi, kdor jih je opravil: ali kandidat, ali mentor pri delodajalcu ali člani komisije za potrjevanje ...)
    
PRILOGE
1. Šolski pravilnik o ocenjevanju znanja
2. Poklicni standard za poklic tesar
3. IP Tesar – temeljni modul TESARSTVO
4. Kriteriji za določanje ocene kot jih določita aktiva strokovne teorije in prakse

Če  je potrebno določiti številčno oceno kandidatovih znanj, spretnosti in kompetenc, se upoštevajo kriteriji iz navodil za uporabo te preglednice in kriteriji, ki jih določi strokovni aktiv za 
redne dijake šole.
Funkcija prilog je zagotavljanje kakovosti in objektivnosti ugotavljanja in priznavanja pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ki naj bodo enakovredne kriterijem in kakovosti izobraževalnega 
programa. Vpogled v poklicni standard hkrati zagotavlja objektivnost komisije v odnosu do ciljev in namena znanj, spretnosti in kompetenc.
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ŠOLA: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Primer 2

Izsek obrazca za ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu s 
poklicnim standardom bolniËar - negovalec / bolniËarka - negovalka

A. B. Vovk

Področje dela Ključna dela Kompetemce
Samostojno 
opravljam

Opravljam 
po navodilih

Ne opravljam Dokazila
Potrebno 
znanje

Analiza, 
načrtovanje
in 
organizacija 
dela

Načrtuje in 
organizira
delo v 
sodelovanju 
z nadrejenim

načrtuje lastno delo v sodelovanju z nadrejenim

organizira lastno delo 

izpolnjuje delovno dokumentacijo

razume ustna in pisna ter druga navodila za delo

pozna pomen vloge svojega dela v organiziranem procesu dela

pozna socialno mrežo, stanovanjsko enoto in negovalni oddelek 
in loči pomen posameznih prostoro

Področje dela Ključna dela Kompetemce
Samostojno 
opravljam

Opravljam 
po navodilih

Ne opravljam Dokazila
Potrebno 
znanje

Operativne 
naloge

Pripravi 
sebe, delovni 
prostor in 
pripomočke

pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke

obvlada osebno higieno in urejenost ter higieno prostora

pozna zaščitna sredstva in jih uporablja pri svojem delu

zna pripraviti pripomočke za delo

pozna možnosti infekcije in postopke za preprečevanje okužb

spodbuja zdrav način življenja

varno ravna s pripomočki

ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi prvo pomoč

sodeluje v postopkih fizioterapije in drugih rehabilitacijskih dejavnostih
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Področje dela Ključna dela Kompetemce
Samostojno 
opravljam

Opravljam 
po navodilih

Ne opravljam Dokazila
Potrebno 
znanje

Komunikacija

Komunicira z 
nadrejenimi, 
s sodelavci 
in z oskr-
bovancem

komunicira s pacienti in svojci

razvija poklicno etiko

je sposoben humanega odnosa do oskrbovancev

je sposoben empatije

razume človeka s posebnimi potrebami

uporablja odprto komunikacijo (verbalno in neverbalno) s starostniki

pozna pomen sodelovanja s svojci

zna spoštovati življenje

Področje dela Ključna dela Kompetemce
Samostojno 
opravljam

Opravljam 
po navodilih

Ne opravljam Dokazila
Potrebno 
znanje

Zagotavljanje 
kakovosti

izvaja dela 
v skladu z 
veljavnimi 
standardi

zagotavlja in kontrolira kakovost lastnega dela

racionalno ravna s sredstvi oziroma materialom

varuje osebne podatke

pozna kodeks etike zdravstvenega sistema

pozna osnove zdravstvenega sistema socialnega varstva

Področje dela Ključna dela Kompetemce
Samostojno 
opravljam

Opravljam 
po navodilih

Ne opravljam Dokazila
Potrebno 
znanje

Varovanje 
zdravja in 
okolja

skrbi za 
lastno 
varstvo ter 
varuje zdravje 
in okolje

ločeno zbira, sortira in transportira odpadke

uporablja osnovna  znanja iz zdrave prehrane pri nabavi, 
skladiščenju in pripravi živil

uporablja hranilne snovi in živila pri prehrani glede na 
posameznika

je odgovoren za lastno zdravje in pozitivno samopodobo

se hitro prilagajanja delovnim razmeram
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Področje
 dela

Ključna 
dela

Kontrolni indikatorji 
spretnosti

Dela
samosto-
jno 

Opravlja
po na-
vodilih

Dela ne 
opravlja

Dokazila
Potrebno 
znanje

Način preverjanja znanja Opombe

Opera-
tivna 
dela

Izvaja 
varstvo 
nasada

Prepozna gospodarsko 
pomembne bolezni in 
škodljivce na sadnih 
rastlinah ter plevele.

x

Potrdila 
delodajalcev 
o usposa-
bljanju z 
delom

Pozna načine varstva rast-
lin glede na vrsto bolezni, 
škodljivcev in plevelov,
pozna gospodarsko 
pomembne bolezni in 
škodljivce sadnih rastlin 
ter plevele,
prepozna osnovne 
bolezenske znake.

Vodeni intervju o načinih 
varstva ter boleznih, škodljivcih 
in plevelih (uporaba slikovnega 
gradiva). 

Če kandidat znanj ne 
obvlada, je potrebno 
manjkajoča preveriti.

ALI

Kandidatu se znanje 
priznajo na osnovi 
priloženih dokazil.

Zna izračunati 
koncentracijo in 
odmerek škropiv. 

x

Potrdila 
delodajalcev 
o usposa-
bljanju z 
delom

Pozna oznake o 
strupenosti FFS in 
zna brati navodilo za 
uporabo. 

Kandidat dobi navodilo, ki je 
priloženo vsakemu FFS, in 
razloži uporabo, delovanje ter 
strupenost sredstva.

Npr. kandidat razume in 
zna uporabiti navodilo, 
ki je priloženo. FFS.

Izbere in pripravi FFS 
ter pripravi škropilno 
brozgo.

x

Potrdila 
delodajalcev 
o usposa-
bljanju z 
delom

Pozna FFS po namenu 
in načinu delovanja.

Vodeni intervju na temo prob-
lemske situacije v sadovnjaku.

Kandidat obvlada.

Pripravi 
škropilno tehniko 

x

Potrdila 
delodajalcev 
o usposa-
bljanju z 
delom

Prepozna stroje za var-
stvo rastlin in njihove 
izvedbe, 
pozna pomen rednih 
pregledov škropilnikov 
in pršilnikov.

Kandidat odgovarja na ustna 
vprašanja:
- katere stroje in njihove izvedbe 
pozna za varstvo rastlin?
- zakaj je potrebno redno 
pregledovanje škropilnikov in 
pršilnikov?

Kandidat obvlada.

ŠOLA: GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Primer 3

Izsek obrazca za ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu s 
poklicnim standardom sadjar/sadjarka

Marjana Kos
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Področje
 dela

Ključna 
dela

Kontrolni indikatorji 
spretnosti

Dela
samosto-
jno 

Opravlja
po na-
vodilih

Dela ne 
opravlja

Dokazila
Potrebno 
znanje

Način preverjanja znanja Opombe

Opera-
tivna 
dela

Izvaja 
varstvo 
nasada

škropi za zaščito proti 
boleznim, škodljivcem 
in plevelom z uporabo 
različnih tehnik in 
prilagojeno kmetijsko 
mehanizacijo (pršilnik, 
škropilnica)

potrdila delo-
dajalcev o us-
posabljanju z 
delom

Pozna pomen 
pravilne nastavitve 
in ustreznega 
postopka pri izvedbi 
varstva rastlin za 
dober učinek škropiva 
in zmanjševanje 
škodljivega vpliva na 
okolje

Vodeni inetrvju Kandidat obvlada.

zna varno uporabljati 
FFS

potrdila 
delodajalcev 
o usposa-
bljanju z 
delom

pozna posledice 
uporabe FFS na okolje

Vodeni inetrvju Kandidat obvlada.

*kadar se kandidatu prizna vsebina iz priloženih dokazil
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ŠOLA: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ

Primer 4

Izsek obrazca za ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu s 
poklicnim standardom mehatronik/mehatroniËarka

Mirko Meglič

Področje dela Ključna dela Kompetenca/kontrolni indikatorji
Samostojno 
opravljam 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
redko

Ne opravljam Dokazila

Analiza, 
načrtovanje 
in organiza-
cija dela

Sprejema 
in analizira 
izdelovalno 
in drugo do-
kumentacijo 
(navodila) ter 
navodila

sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo 

zna prebrati enostavno delovno-tehnično dokumentacijo 

razume navodila za spremljanje delovnega procesa 

razume ustna in pisna ter druga navodila za delo 

analizira pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju 

pozna pomen vloge svojega dela v organiziranem proizvodnem 
procesu

Področje dela Ključna dela Kompetenca/kontrolni indikatorji
Samostojno 
opravljam 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
redko

Ne opravljam Dokazila

Priprava dela 
oz. delovnega 
mesta

pripravi stroj

pregleda stanje nastavitev pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov 
(manometri) ter nastavitve električnih agregatov in drugih sistemov 

ugotovi splošno stanje, v katerem se nahaja stroj, čisti stroje, 
naprave in pripomočke ter druge infrastrukturne naprave v ožjem 
delovnem okolju 

prečita kazalce senzorjev na mehanskem / pnevmatičnem / 
hidravličnem / električnem / kombiniranem sistemu 

pripravi stroj ali sistem v stanje za zagon 

pozna principe delovanja pnevmatskih, hidravličnih, električnih in 
mehanskih naprav 

pozna razliko med digitalnimi in analognimi signali in merilnimi prikazi

pozna principe meritev osnovnih fizikalnih veličin in enote

zna brati merilne veličine senzorjev, razume njihov pomen in 
njihov vpliv na proces

zna ugotoviti pripravljenost sistema za zagon
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Področje dela Ključna dela Kompetenca/kontrolni indikatorji
Samostojno 
opravljam 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
redko

Ne opravljam Dokazila

Operativna 
dela

Upravja 
delovna 
sredstva v 
proizvodnji

zažene stroj, niz strojev ali robotizirano linijo 

spremlja in nadzoruje delovanje strojev, naprav ali linije

spremlja in nadzoruje delovanje strojev, naprav ali linije 

periodično ali permanentno vlaga material v stroj ali v robotsko celico

pravilno nalaga in razlaga palete ali delovne mize

manipulira z enostavnimi transportnimi pripomočki za transport 
surovcev, izdelkov in odpadkov

na osnovi stanja parametrov zna sklepati o sposobnosti zagona

pozna vrste senzorjev in principe delovanja

zna rokovati s stroji in napravami na osnovi spremljave in 
načrtovanih meritev

zna posegati v proces

zna uporabljati predvidene pritrdilne in vpenjalne pripomočke

zna vpenjati in pritrjevati surovce

pozna vzroke za menjavo orodij in zna pravočasno menjati orodja 
- obstojnost

zna rokovati z enostavnimi transportnimi pripomočki in paletami

zna rokovati z računalnikom in s krmilnimi programi

kontrolira 
izdelovalni 
proces

kontrolira parametre toka, sile in pozicije

kontrolira kvaliteto obdelovanca in informira okolje

kontrolira temperaturo hidravličnega fluida

kontrolira delovanje električnih pogonov in sklopov (temperaturo 
motorjev ...) 

zna spremljati, spreminjati in evidentirati zahtevane merilne para-
metre ter na osnovi teh sklepati o delovanju procesa

pozna osnovne pojme o tolerancah

zna uporabljati enostavne merilne pripomočke
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ŠOLA: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ

Primer 5

Izsek obrazca za ugotavljanje znanj, spretnosti in kompetenc odraslih v skladu s 
poklicnim standardom  metalurg/metalurginja

Slavko Plazar

Ugotavljanje kompetenc – LITJE

Kompetenca/vsebina
Samostojno 
opravljam 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
redko

Ne opravljam Dokazila

razume teoretske osnove in postopke litja ter strjevanja kovin

obvlada postopke litja (tlačno litje, litje v pesek, kokilno litje, kontinuirano litje, centrifugalno litje …)

obvlada postopke formanja in izdelave jeder

uporablja razpoložljivo informacijsko tehnologijo in delovno dokumentacijo

zna načrtovati, pripraviti in nadzorovati potek dela ter nadzorovati in oceniti rezultate dela

zna pripraviti talino, stroje, naprave in orodja za izvajanje procesov litja

rokuje s stroji in z napravami za litje ter z vsemi pomožnimi napravami in orodji v skladu s tehnično 
– varnostnimi predpisi in zahtevami tehnološkega procesa

zna voditi in nadzirati procese litja kovin, formanja, izdelave jeder ter čiščenja ulitkov po vseh 
tehnoloških predpisih v skladu z zahtevami sistema kakovosti, varstva pri delu in varovanja okolja

zagotavlja kakovost del z opravljanjem meritev, potrebnih za nadzor procesa

ugotavlja kakovost ulitkov – ročno in z opravljanjem zahtevanih meritev

prepoznava nepravilnosti in napake v procesu,  pri delovanju peči, strojev, naprav in orodij ter 
izvaja ukrepe za njihovo odpravo

komunicira s sodelavci in z nadrejenimi

izvaja osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodjih

ureja delovno mesto v skladu s predpisi o varstvu okolja, varstvu pri delu in z navodili delovnega procesa
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Kompetenca/vsebina
Samostojno 
opravljam 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
pogosto

Opravljam 
po navodilih 
redko

Ne opravljam Dokazila

razume osnovne pojme, zakonitosti in definicije procesa taljenja kovin

obvlada strokovnoteoretična znanja postopkov taljenja in obdelave talin – legiranje, čiščenje, 
odplinjevanje, odžveplanje …

uporablja potrebno informacijsko tehnologijo in delovno dokumentacijo za izvedbo delovnega 
procesa – taljenja

načrtuje, pripravlja in nadzoruje potek dela, zna oceniti rezultate dela

zna rokovati s talilnimi agregati, pomožnimi napravami in z orodji v skladu s tehnično – varnost-
nimi predpisi in z zahtevami tehnološkega procesa

zna pripraviti vložne materiale za taljenje

vodi in nadzira procese taljenja kovin po vseh tehnoloških predpisih v skladu z zahtevami sistema 
kakovosti, varstva pri delu in varovanja okolja

je sposoben zagotavljati kakovost del z opravljatnjem meritev, potrebnih za nadzor procesov 
taljenja kovin

prepoznava nepravilnosti in napake v procesu, pri delovanju talilnih peči in naprav ter izvaja 
ukrepe za njihovo odpravo

ugotavlja kakovost ulitkov – ročno in z opravljanjem zahtevanih meritev

prepoznava nepravilnosti in napake v procesu,  pri delovanju peči, strojev, naprav in orodij ter 
izvaja ukrepe za njihovo odpravo

komunicira s sodelavci in z nadrejenimi

zna izvajati osnovna vzdrževalna dela na talilnih pečeh, napravah in orodjih

ureja delovno mesto v skladu s predpisi o varstvu okolja, varstvu pri delu in v skladu z navodili 
delovnega procesa

Ugotavljanje kompetenc - TALJENJE
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