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POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV PODROČNIH ODBOROV ZA POKLICNE 

STANDARDE 
 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja na podlagi 7. in 14. člena Zakona o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07-UPB) poziv za predlaganje članov 
področnih odborov za poklicne standarde. 
 
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni 
za ženski in moški spol. 
 
1. Pravna podlaga 
 
Področne odbore za poklicne standarde v skladu s 7. členom Zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah sestavljajo naslednji partnerji: zbornice, združenja delodajalcev, poklicna 
združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva.  Navedeni imajo pravico 
predlagati člane področnih odborov za poklicne standarde. 
 
14. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da za posamezno strokovno 
področje, za posamezne panoge oziroma za več panog imenuje minister, pristojen za delo, 
področne odbore za poklicne standarde, ki usklajujejo predloge partnerjev. 
Področni odbor sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki, ki jih predlagajo zbornice, združenje 
delodajalcev, poklicna združenja, sindikati, neprofitne organizacije in pristojna ministrstva. 
 
2. Naloge in pristojnosti področnih odborov za poklicne standarde 
 
Naloge področnih odborov za poklicne standarde so naslednje: 
– obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge, 
– predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu 

svetu, 
– predlagajo metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga, 
– predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov, 
– predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov 

poklicev in katalogov, 
– predlagajo strukturo kvalifikacij za področje, 
– usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov, 
– predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov, 
– predlagajo poklicne standarde in kataloge pristojnemu strokovnemu svetu. 
 
Področni odbor mora pri usklajevanju vsebin poklicnih standardov in katalogov upoštevati 
predvsem: 
– ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji, 
– mednarodno primerljivost in 
– usklajenost s pravnim redom. 
 
3. Nadomestilo za delo v področnem odboru 
 



 

Članom področnih odborov za poklicne standarde pripada povračilo potnih stroškov za prevoz 
z javnimi prevoznimi sredstvi ali kilometrina, v primerih in v višini, določenih z Uredbo o 
povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih. 
 
4. Struktura področnih odborov za poklicne standarde 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo imenovalo naslednje področne odbore: 

• področni odbor za poklicne standarde arhitektura, gradbeništvo, varstvo okolja, 
• področni odbor za poklicne standarde zdravstvo in sociala, 
• področni odbor za poklicne standarde trajnostni razvoj, 
• področni odbor za poklicne standarde poslovanje in uprava, 
• področni odbor za poklicne standarde izobraževanje, umetnost, kultura, 
• področni odbor za poklicne standarde računalništvo, tehnika, 
• področni odbor za poklicne standarde vojaščina, varovanje in policija, 
• področni odbor za poklicne standarde storitve, 
• področni odbor za poklicne standarde proizvodna tehnologija, 
• področni odbor za poklicne standarde kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterina. 

 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo izmed prispelih predlogov izbralo največ 12 
članov za vsak področni odbor. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ dva člana za 
posamezen področni odbor. V primeru, da bo za isti področni odbor večje število predlogov bo 
komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za delo, med prispelimi predlogi izbrala 
najustreznejše. Komisijo bosta sestavljala dva predstavnika ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve ter en predstavnik Centra RS za poklicno izobraževanje. 
 
5. Predlogi 
 
Pisni predlogi naj vsebujejo: 

• polni naziv in naslov organizacije, ki predlaga člana področnega odbora, 
• v kateri področni odbor predlaga člana, 
• ime in priimek ter naziv oz. funkcijo člana, 
• naslov na katerega želi predlagani prejemati obvestila in gradiva za seje, 
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga, 
• izjavo predlaganega, da se strinja s članstvom v področnem odboru. 

 
6. Rok do katerega sprejemamo predloge 
 
Prosimo vas, da vaše pisne predloge, ki so v skladu z navedenim v točki pet, posredujete na 
naslov: Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana, in sicer najkasneje do 
13. oktobra 2008. Nepopolnih predlogov ne bomo upoštevali.  
 
Dodatne informacije lahko pridobite pri mag. Andražu Zgoncu (Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, telefon: 01 369 7634) oziroma Urški Marentič (Center RS za poklicno 
izobraževanje, telefon: 01 5864 249) 
 
Poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde se objavi na spletnih 
straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Centra RS za poklicno izobraževanje. 
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