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UVOD

V leto{njem letu mineva deset let od ustanovitve in za~etka delovanja Centra 
RS za poklicno izobra`evanje. Center je v vseh teh letih deloval kot strokov-
na razvojna institucija, ki oblikuje strokovne podlage za razvoj poklicnega in 
strokovnega izobra`evanja. Razvil se je v prepoznavno in potrebno sredi{~e, 
ki povezuje razli~ne akterje na tem podro~ju: delodajalce in delojemalce ter 
njihove organizacije, izvajalce – od srednjih poklicnih in strokovnih {ol, orga-
nizacij za izobra`evanje odraslih do vi{jih strokovnih {ol – ter dr`avne organe 
in institucije, ki na podro~ju zaposlovanja in v izobra`evalnem sistemu pre-
vzemajo aktivno vlogo in del odgovornosti. Vsem tem je vsako leto namenjen 
tudi Vodnik Centra RS za poklicno izobra`evanje, ki predstavi dejavnost in 
napredek na posameznem podro~ju v preteklem letu ter naka`e na~rtovane 
aktivnosti za obdobje naslednjega {olskega leta.

Za preteklo obdobje lahko ugotovimo, da smo od temeljnih razvojnih ciljev 
v praksi uveljavili Izhodi{~a za pripravo izobra`evalnih programov ni`jega in 
srednjega poklicnega in strokovnega izobra`evanja, ki v veliki meri odra`ajo 
evropske razvojne cilje. Poleg izobra`evalnega programa Avtoserviser, ki se 
je pilotno izvajal na {tirih srednjih poklicnih {olah, so bili sprejeti in razpisani 
{e {tirje novi izobra`evalni programi, ki uveljavljajo na~elo modularne zgrad-
be, na~elo integracije splo{nih, strokovnih in prakti~nih znanj za doseganje 
klju~nih in poklicnih kompetenc, uvajajo izvedbeni kurikulum, ki omogo~a 
vklju~itev regionalnih potreb, ter krepijo avtonomijo {ol in izvajalcev. Izobra`e-
valni programi temeljijo na poklicnih standardih, ki so bili pripravljeni na vseh 
podro~jih tudi kot podlaga za certificiranje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Dolo~en napredek je narejen tudi pri dograjevanju metodologij za potrjevanje 
neformalno in prilo`nostno pridobljenih kvalifikacij ter v izpopolnjevanju siste-
ma ocenjevanja in preverjanja znanj in kompetenc. 

Center je neposredno vodil uvajanje novosti s poudarjenim novim metodi~no-
didakti~nim pristopom, kar je zahtevalo obse`no strokovno podporo, {tevilna 
usposabljanja u~iteljev in tesno sodelovanje s socialnimi partnerji. Prav tako 
je potekala na~rtna spremljava uvajanja novih programov, ki je pokazala na 
dolo~ene pozitivne u~inke tako pri dijakih in njihovih dose`kih kot pri u~iteljih. 
Prvi~ je celotno delo na razvoju izobra`evalnih programov potekalo v obliki 
projektnega dela in je bilo sofinancirano s sredstvi Evropskega socialnega 
sklada, kar je seveda zahtevalo spremembo v na~rtovanju, vodenju, sprem-
ljanju in poro~anju po projektih.

10 let CPI
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Poleg programskega dela, ki vklju~uje tudi pripravo standardov, je Center 
izvajal {e {tevilne spremljevalne projekte, ki so obsegali izobra`evanje 
izobra`evalcev, preventivne ukrepe za prepre~evanje osipa, informiranje 
in svetovanje, razvijanje in {irjenje mre`e IKT ter projekte za zagotavljanje 
kakovosti. Organizirani so bili seminarji, delavnice in konference za predstavitev 
novosti, ki jih je sprejemala Evropska unija, z namenom informiranja in 
motiviranja akterjev ter strokovne javnosti, pa tudi za oblikovanja predlogov 
za nadaljnje aktivnosti na dr`avni ravni.

V prihodnjem obdobju bo Center nadaljeval pripravo poklicnih standardov, 
tako da bi po podro~jih, ki jih pokrivajo posamezni podro~ni odbori, dokon~-
ali kvalifikacijsko strukturo za posamezne ravni strokovne in poklicne izob-
razbe, kamor se razvr{~ajo tudi nacionalne poklicne kvalifikacije. Za~rtana 
je posodobitev vseh izobra`evalnih programov poklicnega in strokovnega 
izobra`evanja po novi metodologiji in v smislu izhodi{~ za prenovo. Poudarek 
bo tokrat na {tiriletnih programih srednjega strokovnega izobra`evanja. V 
samo uvajanje programov bodo v bistveno ve~ji meri vklju~ene strokovne {ole 
in socialni partnerji na lokalni ravni. Strokovna podpora Centra bo potrebna 
zlasti v transverzalnih aktivnostih, kot so ukrepi za zagotavljanje kakovosti, do-
graditev koncepta preverjanja in ocenjevanja znanja, nova definicija modula, 
dograjevanje metodologije za pripravo programov in uporaba novih metodi~-
no-didakti~nih modelov. Za vse te projekte Center lahko koristi sredstva Ev-
ropskega socialnega sklada. Za ve~jo atraktivnost poklicnega izobra`evanja 
bo Center izvajal poseben projekt promocije poklicev. Nedvomno pa se bo 
treba lotiti tudi koncepta poklicne mature kot oblike zaklju~evanja srednje 
strokovne in tehni{ke {ole, in sicer v smeri enakovrednosti s splo{no maturo 
ter ve~je horizontalne in vertikalne prehodnosti. 

V skladu z usmeritvami EU se je tudi v Sloveniji treba lotiti kreditnega 
vrednotenja izobra`evalnih dose`kov ter priprave nacionalnega kvalifikacijskega 
ogrodja kot referen~ne podlage za primerjavo in transparentnost kompetenc 
in poklicnih kvalifikacij. Z organiziranim pristopom je Center oblikoval predloge 
za potrebne aktivnosti. Ustanovljen je bil nacionalni center Europass, 
postavljeno je nacionalno sredi{~e poklicnih kvalifikacij ter mre`a za poro~anje 
ReferNet, ki nas povezuje z agencijami Evropske unije. Vendar morajo 
akcijski na~rti odra`ati tudi pripravljenost socialnih partnerjev in izvr{ilne 
oblasti. Center s sodelovanjem v {tevilnih mednarodnih projektih prena{a 
primere dobre prakse ter na podlagi izhodi{~ Evropske komisije predlaga 
mo`ne re{itve v Sloveniji. Center je dobrodo{el partner tudi v mednarodnih 
projektih za prenos dobre prakse v tujino. Na{a pozornost pa bo v veliki 
meri posve~ena usposobljenosti izvajalcev, u~iteljev in drugih izobra`evalcev 
za uvajanje novih re{itev v praksi, kjer bo Center poleg sredstev Evropskega 

Kvalifikacijska
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Transparentnost
kompetenc 
in poklicnih 
kvalifikacij



6 7

socialnega sklada koristil tudi sredstva v okviru donacije Phare 2003. Projekt 
TTnet kot osnovni instrument za uvajanje koncepta vse`ivljenskega u~enja na 
podro~ju izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev je `e v izvajanju. 

V letnem delovnem na~rtu Centra je {e vrsta aktivnosti, nalog in projektov, ki 
so namenjeni strokovni podpori in svetovanju ter pomo~i izvajalcem, poklicnim 
in strokovnim {olam socialnim partnerjem in tudi izvr{ilni oblasti. Vodnik skozi 
{olsko leto 2005/06 vas bo podrobno seznanil tako s strate{kimi nalogami 
kot tudi s posameznimi aktivnostmi Centra, ki naj bodo v podporo nadaljnjemu 
razvoju poklicnega in strokovnega izobra`evanja v Sloveniji.

Vladimir Tkalec
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EVROPSKI SOCIALNI SKLAD –
INSTRUMENT 
ZA URESNI^EVANJE 
RAZVOJNIH NALOG 
V POKLICNEM IN 
STROKOVNEM 
IZOBRA@EVANJU

[tevilnih razvojnih aktivnosti na podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`e-
vanja v Sloveniji ni mogo~e uresni~evati brez podpornega instrumenta, kot je 
Evropski socialni sklad, in sredstev, ki jih le-ta zagotavlja.

Za uresni~evanje klju~nih ciljev Evropskega socialnega sklada kot instrumenta 
za spodbujanje vse`ivljenjskega u~enja, zmanj{evanje brezposelnosti, spodbu-
janje socialne vklju~enosti, bolj{o usposobljenost in prilagodljivost posamezni-
ka in podjetij je potrebno upo{tevati nekatera na~ela, ki imajo skupni imeno-
valec: potrebno je vlagati v znanje, razvoj ~love{kih virov in zaposlovanje. 

Na~elo koncentracije pomeni, da bodo sredstva Evropskega socialnega 
sklada usmerjena v re{evanje odprtih vpra{anj in dilem na podro~ju razvoja 
poklicnega in strokovnega izobra`evanja, kot so: razvoj kreditnega sistema, 
oblikovanje nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja in s tem povezano priznava-
nje neformalno in prilo`nostno pridobljenega znanja. To je samo nekaj odprtih 
vpra{anj, na katera bomo v bli`nji prihodnosti morali poiskati re{itve.

Na~elo partnerstva predstavlja eno temeljnih na~el, saj napredek in razvoj 
dru`be ni mogo~ brez sodelovanja razli~nih partnerjev. Partnerstvo je {e 
posebej pomembno pri oblikovanju razli~nih izobra`evalnih programov, uspo-
sabljanju u~iteljev in mentorjev v podjetjih, saj se na ta na~in omogo~a ve~-
ja fleksibilnost in prilagodljivost izobra`evanja potrebam trga dela, krepi se 
medsebojna pristojnost in odgovornost, povezovanje med izobra`evanjem in 
delom, vse to pa zagotavlja naj{ir{e pogoje za vse`ivljenjsko u~enje.

Na~elo programiranega na~rtovanja zahteva vnaprej{nje temeljito na~rtovan-
je vseh aktivnosti znotraj posameznih projektov, jasno opredelitev pristojnosti 
in odgovornosti za izpeljavo projektov, na~rtovanje porabe finan~nih sredstev, 
prav tako pa je pomembna vzpostavitev sistema kontrole izpeljave projektov 
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in sistema poro~anja za vse, ki koristijo sredstva Evropskega socialnega 
sklada. 

Na~elo dodanosti pomeni iskanje novih poti za razre{evanje problemov na 
podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`evanja ter s tem uresni~evanje 
koncepta vse`ivljenjskega u~enja. S sredstvi Evropskega socialnega sklada 
lahko pri~akujemo nadgradnjo dosedanjih aktivnosti ter odpravo pomanj-
kljivosti, ki so se pokazale v dosedanjih prenovah poklicnega in strokovnega 
izobra`evanja. 

Na~elo subsidiarnosti je zagotoviti, da bodo vse spremembe koristile vsem, 
kajti vlaganje v ljudi in skrb za vsakega posameznika nista pomembna samo 
za gospodarsko rast, ampak tudi za kakovost `ivljenja slehernega dr`avljana. 
Vlaganje v vse`ivljenjsko u~enje pomeni zmanj{anje brezposelnosti, ve~jo kon-
kuren~nost posameznika na trgu dela in s tem ve~jo konkuren~nost gospo-
darstva kot celote ter uresni~evanje temeljnega cilja Evropske unije, in sicer 
postati najbolj konkuren~no in dinami~no, na znanju temelje~e gospodarstvo.

S pomo~jo sredstev socialnega sklada bo Center RS za poklicno izobra`e-
vanje v sodelovanju s socialnimi partnerji, {olami in razli~nimi strokovnjaki 
v naslednjih letih svoje aktivnosti usmeril v razvoj izobra`evalnih programov, 
v podporo {olam pri uvajanju novih programov, dograjevanje metodologij za 
pripravo kompeten~no in modularno zasnovanih programov, uveljavljanje kre-
ditnega sistema in oblikovanje nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja.
Ob tem je treba posebej poudariti, da sta razvoj in implementacija novih izob-
ra`evalnih programov uspe{na le ob:
• sistemati~nem usposabljanju u~iteljev in mentorjev v podjetjih ter
• dobrem socialnem partnerstvu, ki temelji na zaupanju in medsebojnem 

sodelovanju.

In prav usposabljanje in krepitev socialnega partnerstva sta prioriteti, ki sta 
vpeti v vse aktivnosti vse`ivljenjskega u~enja in katerima je treba nameniti kar 
najve~ pozornosti. 

Z uresni~evanjem razvojnih nalog in strategij s pomo~jo sredstev Evropskega 
socialnega sklada pa se spreminjata tudi na~in in organizacija dela. Gre za 
projektno usmerjeno delovanje z vsemi elementi projektnega vodenja, kot so: 
ciljna usmerjenost, ~asovna omejenost (programsko obdobje 2004–2006), 
kompleksnost ter sposobnost posameznikov za delo v timu.

Spremenjenim okoli{~inam se mora prilagajati tudi Center s fleksibilnim orga-
nizacijskim procesom, kjer je potrebno zagotoviti: 

Na~elo 
dodanosti

Na~elo 
subsidiarnosti

Projektno 
usmerjeno 
delovanje
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• pravo~asno planiranje vseh aktivnosti;
• dobro komunikacijo med vsemi zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in social-

nimi partnerji;
• ustrezno informacijsko podporo; 
• ustrezno skrbni{tvo projektov in s tem pristojnost in odgovornost posa-

meznika za izvedbo projekta;
• ustrezno motiviranje zaposlenih, ki je povezano s primernim nagrajeva-

njem zaposlenih.

Programsko obdobje, v katerem ima Slovenija prvi~ pravico koristiti sredstva 
Evropskega socialnega sklada, predstavlja dobro prilo`nost za iskanje inova-
tivnih re{itev v sistemu poklicnega in strokovnega izobra`evanja, predvsem 
na podro~ju odpiranja izobra`evalnega sistema kot celote, prehodnosti (tako 
vertikalne kot horizontalne) ter priznavanja neformalno in prilo`nostno prido-
bljenega znanja.
 
Evropski socialni sklad tako predstavlja enega najpomembnej{ih finan~nih in-
strumentov v Sloveniji, ki pove~uje vlaganje v znanje, razvoj ~love{kih virov in 
zaposlovanje, zato velja napeti vse sile, da sredstva kar najbolje izkoristimo.

Mirjana Kova~
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RAZVOJNE NALOGE 
V POKLICNEM IN 
STROKOVNEM 
IZOBRA@EVANJU 

Razvojne aktivnosti Centra so usmerjene k doseganju temeljnih razvojnih 
ciljev na podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`evanja v Sloveniji in so 
ugla{ene s {ir{imi evropskimi cilji, kot jih povzemata Köbenhavnska deklaraci-
ja (2002) in Maastrichtski komunike (2004). Prav ta zadnji dokument nalaga 
dr`avam ~lanicam, da pospe{ijo modernizacijo svojih sistemov izobra`evanja 
in usposabljanja in omogo~ijo vsem prebivalcem, da si pridobijo kvalifikacije in 
kompetence, ki so potrebne za polnovredno vklju~itev v dru`bo, temelje~o na 
znanju, in tudi za ustvarjanje novih delovnih mest.

Tako smo v {ol. letu 2004/05 nadaljevali z razvojnimi aktivnostmi, ki pod-
pirajo klju~ne cilje, zapisane v novih Izhodi{~ih za pripravo izobra`evalnih 
programov in drugih nacionalnih dokumentih (Enotni programski dokument, 
Razvojna strategija Slovenije, Ciljni razvojni scenarij …).

Ve~ino razvojnega dela Centra smo usmerili v tri tematska podro~ja:
• podpora pilotnim {olam pri uvajanju novega izobra`evalnega programa 

Avtoserviser,
• pripravo novih programov srednjega poklicnega izobra`evanja in priprave 

na uvajanje v {olskem letu 2005/06,
• dograjevanje metodologije za pripravo kompeten~no zasnovanih in mo-

dularno grajenih izobra`evalnih programov srednjega strokovnega izob-
ra`evanja, razprave o kreditnem sistemu in nacionalnem kvalifikacijskem 
ogrodju.

Podpora {olam pri uvajanju novega programa srednjega poklicnega iz-
obra`evanja Avtoserviser 
Konec leta 2003 je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobra`evanje 
sprejel nov izobra`evalni program Avtoserviser, ki se je jeseni 2004 za~el po-
skusno izvajati na {tirih pilotnih {olah. Cilj obse`enih priprav na uvajanje, ki so 
potekale spomladi 2004, je bil {ole ~im bolj usposobiti za:
• pripravo izvedbenega kurikula, ki vklju~uje tudi odprti kurikulum, definiran 

na lokalni ravni, 
• timsko na~rtovanje in pou~evanje v novem programu, 

Razvojne 
aktivnosti

Avtoserviser
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• vzpostavitev dolgoro~nega in partnerskega odnosa s socialnimi partnerji 
na lokalni in regionalni ravni,

• razvijanje in spremljanje integriranih klju~nih kompetenc, kot so u~enje u~-
enja, razvoj podjetnostnih lastnosti, socialnih ve{~in, varovanja zdravja in 
drugih,

• razvoj novih metodi~no-didakti~nih modelov (projektni tedni in novi na~ini 
preverjanja in ocenjevanja znanja in kompetenc), 

• na dijake osredinjen pouk z okrepljeno podporo posameznim dijakom v 
obliki individualnih u~nih na~rtov, na~rtnega spremljanja napredka in evi-
dentiranja vrzeli ter individualna pomo~.

Delo in pomo~ {olam sta se nadaljevala tudi skozi celotno prvo leto uvajanja 
novega programa, predvsem s ciljno usmerjenim usposabljanjem u~iteljev in 
mentorjev na posameznih {olah, delom v delovnih skupinah (za preverjanje in 
ocenjevanje znanja, prakti~ni pouk, izobra`evanje in usposabljanje u~iteljev, iz-
vedbeni kurikul), kjer so sodelovali predstavniki vseh pilotnih {ol, organizirani-
mi sestanki z ravnatelji in drugimi oblikami »mre`enja« in izmenjave izku{enj. 
Center RS za poklicno izobra`evanje in Zavod za {olstvo sta uvajanje novega 
izobra`evalnega programa tudi zelo natan~no spremljala. V spremljavi, ki je 
bila v prvem letu usmerjena na ravnatelje in u~itelje kot glavne nosilce spre-
memb na {oli, so bili ugotovljeni pozitivni premiki na pilotnih {olah. U~itelji so 
z novim programom zadovoljni, ker omogo~a bolj{e povezovanje med u~itelji, 
timsko na~rtovanje in izvajanje in je na sploh bolj odprt in fleksibilen. Najve~je 
prednosti vidijo v medpredmetnem na~rtovanju in izvajanju pouka poleg po-
zitivnih sprememb, ki jih zaznavajo v razredu pri delu z dijaki in pri bolj{i moti-
vaciji dijakov za delo. Najve~ te`av je organizacijske in materialne narave.

Ker je eden od pomembnih ciljev prenove okrepiti razvoj na {oli in spremljanje 
postaviti v vlogo razvoja na {oli, bomo v jeseni z ugotovitvami spremljanja sez-
nanili vse vklju~ene u~itelje in z vodeno razpravo v kolektivih spodbudili u~itelje 
k iskanju novih, {e bolj{ih re{itev. 

Priprava novih programov srednjega poklicnega izobra`evanja 
Po razviti metodologiji smo v letu 2004/05 pripravili 4 nove izobra`evalne 
programe srednjega poklicnega izobra`evanja, in sicer programe Mehatro-
nik operater, Frizer, Avtokaroserist in Grafi~ni operater, ki se bodo jeseni 
2005 za~eli pilotno uvajati na petih na novo vklju~enih {olah. V programih so 
uresni~eni vsi klju~ni cilji prenove. Pilotni pristop zagotavlja, da bodo vklju~-
ene {ole dele`ne vse potrebne podpore pri uvajanju. Priprave so potekale po 
postopkih, razvitih v okviru projekta Avtoserviser, in sicer v obliki ustreznih 
usposabljanj, sre~anj ravnateljev in {olskih projektnih timov ter pripravljenih 
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gradiv, kot sta: Opomnik za {olske projektne time, ki {ole vodi skozi vse po-
trebne aktivnosti pred uvajanjem novega programa, in Smernice za pripravo 
izvedbenega kurikula.

Dograjevanje metodologije za kompeten~no oblikovane in modularno 
grajene izobra`evalne programe srednjega poklicnega in strokovnega 
izobra`evanja
Krepitev transparentnosti, t.j. vidnosti poklicnih kvalifikacij in kompetenc, 
priznavanja neformalno in prilo`nostno pridobljenega znanja in kompetenc, 
izbolj{anje fleksibilnosti in odzivnosti, priprava evropskega kvalifikacijskega 
ogrodja in modelov kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem izobra`e-
vanju ter krepitev vse`ivljenjskega u~enja tudi tako, da posameznik gradi na 
svojih u~nih dose`kih in so mu le-ti priznani, ko prehaja med izobra`evalnimi 
programi, stopnjami in sistemi, so na~ela, ki jih moramo koherentno vgraditi 
tudi v na{ sistem poklicnega izobra`evanja in usposabljanja. V tej lu~i je treba 
dograjevati metodologijo za pripravo izobra`evalnih programov srednjega po-
klicnega in strokovnega izobra`evanja.

Kot odprta podro~ja, ki jim bo tudi v prihodnjem letu treba posvetiti veliko 
razvojnih prizadevanj, se ka`ejo:
• Dograditev koncepta modularizacije: dosedanja definicija modula, ki ob-

sega zaokro`eno znanje, spretnosti in kompetence, se pripravi na podlagi 
poklicnega standarda in vodi do nacionalne poklicne kvalifikacije, se je 
izkazala za relativno ozko in togo definicijo in jo je bilo pri pripravi izobra-
`evalnih programov te`ko uresni~iti, predvsem v organizacijskem smislu. 
Zato se ka`e potreba, da koncept modularizacije izpopolnimo v smislu bolj 
fleksibilne enote, ki bi bila sicer pedago{ko-didakti~na enota, vendar bi v 
povezavi s svetom dela odra`ala nek zaokro`en sklop klju~nih del in bi v 
smislu u~nih dose`kov (tako znanja, spretnosti in kompetenc) postala eno-
ta, ki se ji dodeljujejo kreditne to~ke.

• Dograditev koncepta preverjanja in ocenjevanja znanja, spretnosti in 
kompetenc, ki bo podprl kurikularne cilje in pomagal razvijati nove na~-
ine preverjanja in ocenjevanja znanja, spretnosti in kompetenc, okrepil 
procese spremljanje posameznika in podporo pri doseganju znanja in 
kompetenc ter bo podlaga tudi za normativne re{itve, ki bodo okrepile 
avtonomijo in odgovornost {ol pri iskanju novih re{itev.

• Razvoj kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem izobra`evanju (Eu-
ropaen Credit System for Vocational Education and Trianing – ECVET) je 
razvojna naloga, ki nas ~aka. Posebna skupina, ki jo je oblikovala Evropska 
komisija, je oblikovala temeljna na~ela in modele kreditnega sistema. Z 
njimi smo se seznanili na delavnici, ki jo je organiziral Center v sodelovanju 
z Uradom za razvoj {olstva in Evropsko komisijo v aprilu 2005.

Modularizacija

Preverjanje in ocenjevanje

Metodologija

Kreditni sistem
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Kreditni sistem ima dve funkciji, ki naj bi posameznikom omogo~ali:
• zbiranje in vrednotenje u~nih rezultatov na njihovi individualni poti v poklic-

nem in strokovnem izobra`evanju;
• prehod iz enega nacionalnega in formalnega sistema poklicnega in stro-

kovnega izobra`evanja v drugega ter prehod z ene stopnje na drugo; do-
stop do formalnega sistema poklicnega in strokovnega izobra`evanja iz 
neformalnega u~nega konteksta; prenos u~nih rezultatov med tovrstnimi 
sistemi in u~nimi konteksti. Seveda pa prenos u~nih dose`kov iz enega 
u~nega okolja v drugo, iz enega nacionalnega sistema v drugega, z ene 
stopnje na drugo in iz neformalnih v formalne sisteme zahteva upo{teva-
nje nekaterih klju~nih na~el: transparentnost (preglednost), upo{tevanje 
dogovorjenih standardov zagotavljanja kakovosti in primerljivosti.

Konkretne re{itve bodo oblikovane jeseni tudi s pomo~jo projekta Leonardo 
da Vinci, v katerega se bomo vklju~ili.

Udejanjanje kreditnega sistema je v tesni povezavi z oblikovanjem evropske-
ga in nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja, katerega cilji so:
• zagotoviti referen~no osnovo za primerjavo kvalifikacij in kompetenc, ne-

formalno in prilo`nostno pridobljenega znanja posameznikov, ki bodo mo-
bilni med dr`avami;

• umestitev kvalifikacij na ustrezno raven in odnos do ostalih kvalifikacij (ver-
tikalno, horizontalno);

• dodelitev kreditnih to~k, ki omogo~a njihov prenos;
• bolj{e razumevanje razli~nih sistemov poklicnega izobra`evanja in uspo-

sabljanja v Evropi;
• izbolj{ati sodelovanje in izmenjavo med razli~nimi izobra`evalnimi ponudni-

ki v Evropi.

Evropsko kvalifikacijsko ogrodje predstavlja skupno referenco za priznavanje 
in prenosljivost kvalifikacij (poklicnih, splo{nih, visoko{olskih), ki bodo temeljile 
na definiranih u~nih izidih in dose`kih. Izbolj{ala se bo prehodnost v izobra`e-
valnem sistemu in nudila referenco za neformalno pridobljeno znanje. V pod-
poro temu okviru je treba omeniti na~ela zagotavljanja kakovosti, dogovorjena 
na evropski ravni, ter na~ela za ugotavljanje in priznavanje neformalno in 
prilo`nostno pridobljenega znanja.

ECVET je evropski decentralizirani sistem, ki temelji na prostovoljni udele`bi 
dr`av ~lanic in drugih akterjev v poklicnem in strokovnem izobra`evanju v 
skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi o ocenjevanju, priznavanju, certi-
ficiranju in zagotavljanju kakovosti. ^eprav bo odlo~itev o uvedbi kreditnega 
sistema prostovoljna, pa oba instrumenta, tako kreditni sistem kot evropsko 

Evropsko 
kvalifikacijsko 

ogrodje

Nacionalno 
kvalifikacijsko 

ogrodje
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kvalifikacijsko ogrodje, jasno sporo~ata, da potrebujemo nacionalno kva-
lifikacijsko ogrodje, v katerega bi pregledno umestili vse kvalifikacije, od 
najni`jih do najvi{jih. [ele ko bo na voljo pregledno pripravljen okvir vseh na-
cionalnih kvalifikacij, jih bo la`e pozicionirati v odnosu do evropskega okvira. 
Saj za to vendarle gre. Klju~no je vpra{anje, kam bodo ume{~ene poklicne 
in strokovne kvalifikacije v {ir{em evropskem prostoru. In kot smo videli, so 
na~ela preglednosti, kakovosti, primerljivosti, izgradnja sodelovanja klju~na za 
medsebojno zaupanje, od katerega bo odvisna tudi vrednost na{ih kvalifikacij 
v {ir{em evropskem prostoru.

Ob pripravi nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja pa se ponuja odli~na prilo-
`nost, da ponovno razmislimo o ume{~enosti in vlogi poklicnega in strokovne-
ga izobra`evanja v na{em izobra`evalnem sistemu in morda zasnujemo tudi 
take re{itve, ki ne bodo zaprte v toge izobra`evalne poti in bodo posamezni-
kom omogo~ale ve~ izbirnosti (pripravljeni standardi znanja na ve~ ravneh), 
ve~ prehodnosti: horizontalne (tudi med splo{nim in strokovnim izobra`eva-
njem) in vertikalne (dostop do terciarnega izobra`evanja) ter tako odpirale 
individualizirane u~ne poti.

mag. Slava Pevec Grm
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POKLICNI STANDARDI

Na podro~ju poklicnih standardov deluje 9 podro~nih odborov, ki obravnava-
jo utemeljenost pobud za pripravo poklicnih standardov, dolo~ajo prioritete, 
oblikujejo delovne skupine za pripravo poklicnih standardov in predlagajo 
kvalifikacijske strukture za svoja podro~ja in predlagajo poklicne standarde v 
obravnavo Strokovnemu svetu za poklicno in strokovno izobra`evanje. Posa-
mezne podro~ne odbore sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev, in si-
cer zbornic, sindikatov ter pristojnih ministrstev, ~lan pa je tudi predstavnik 
Ministrstva za delo, dru`ino in socialne zadeve, ki je odgovorno za sprejem 
in objavo poklicnih standardov 

Lutke so izdelali dijaki Srednje vzgojiteljske {ole v Ljubljani.
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Podro~ni odbor IZOBRA@EVANJE, UMETNOST, KULTURA:
• izobra`evanje u~iteljev,
• poklicno izobra`evanje in usposabljanje,
• avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija,
• oblikovanje,
• obrtne tehnike.

Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija
V ~asu, ko se industrijska proizvodnja prilagaja padanju cen in konkurenci z 
zni`evanjem stro{kov in temu primernim zmanj{evanjem {tevila zaposlenih, 
se na podro~ju ponudbe storitev, znanja in izobra`evanja odpirajo nove po-
slovne prilo`nosti in delovna mesta. V podjetjih stro{ke dodatno zni`ujejo 
z uporabo informacijske tehnologije za avtomatizacijo delovnih procesov, 
organizacijo poslovanja, torej za zagotavljanje najvi{je kakovosti izdelkov ob 
razvijanju poslovne odli~nosti. S tem se pove~uje povpra{evanje po informa-
cijski in telekomunikacijski opremi in ustvarjajo se pogoji za odpiranje novih 
delovnih mest.

Glede na potrebe trga dela bomo tako v letu 2005 za~eli z analizo in pripravo 
osnutka kvalifikacijske strukture podro~ja avdiovizualnih tehnik in multimedij-
ske produkcije. Pri~eli bomo s pripravo poklicnih standardov Avdio in`enir, 
Multimedijski producent, Producent digitalnega filma, Producent digitalne 
animacije. Gre za poklice, kjer se je z razvojem ra~unalni{tva uporabnost 
tovrstnih znanj mo~no spremenila in raz{irila. Potrebe po tovrstnih kadrih 
najdemo povsod, kjer se v ve~jem obsegu uporablja avdio- in videooprema, in 
sicer tako za potrebe kreiranja kot reprodukcije avdiovideo izdelkov.

Oblikovanje
Vstop Slovenije v Evropsko skupnost je na nacionalni gospodarski trg prinesel 
z vidika oblikovalskih smernic in trendov mnogo novosti. Najve~jo prednost 
zagotovo imajo mala ali srednje velika samostojna podjetja s svojo razpoznav-
no blagovno znamko. S hitrim prilagajanjem modnim tokovom, spremljanjem 
tehnolo{kih novosti na podro~ju oblikovanja in sposobnostjo naglega reagira-
nja na trende je mo`no dosegati zavidljive rezultate in poslovne uspehe. Dru-
ga smer ima svojo perspektivo v unikatnem oblikovanju in ro~nem izdelovanju 
proizvodov, ki zadovoljujejo vnaprej znanega individualnega kupca, gre za t.i. 
sistem visoke mode. 

Oblikovanje je dru`beno priznana oblika dela, ki relevantno prispeva k eko-
nomski in kulturni rasti, blaginji dr`ave in dr`avljanov. Oblikovanje je genera-
tor inovacij in je tisto dru`beno potrebno delo, ki naredi izdelek bolj za`eljen, 
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uporaben in tr`no naravnan. To je {e posebej pomembno sedaj, ko se vklju~-
ujemo v evropske integracijske procese, ko na{a podjetja potrebujejo nove 
izdelke z visoko stopnjo dodane vrednosti, ki jo lahko ponudi samo kvalitetno 
oblikovanje. ^e k temu problemu ne bomo pristopili strokovno, bo v bodo~e 
pretok blaga in storitev z vi{jo dodano vrednostjo potekal le enosmerno iz Ev-
rope k nam, namesto dvosmerno, in postali bomo regija, ki bo tujemu znanju 
in ustvarjalnosti lahko ponujala le variabilni kapital ni`je vrednosti.

Grafi~no oblikovanje je ena od najbolj aktualnih smeri oblikovanja. Dana{nja 
praksa grafi~nega izraza se od klasi~ne likovne umetnosti razlikuje predvsem 
po na~inu materialne in idejne produkcije, po uporabi materialnih sredstev in 
orodij, prav tako tudi v hranjenju in vrednotenju lastne produkcije, predvsem 
pa mora zadovoljiti potrebe in standarde po materialni reprodukciji in komu-
nikacijski univerzalnosti.

Razlog za velik interes mladih po tovrstnem izobra`evanju je v uporabni 
vrednosti znanj in spretnosti, ki omogo~ajo likovno nadarjenemu ter splo{no 
razgledanemu mladostniku na poklicnem podro~ju zanimivo in obetavno izra-
`anje lastne ustvarjalnosti. 

Oblikovanje uporabnih predmetov je disciplina, pri kateri predmete obra-
vnavamo kot osebne predmete (npr. nakit), uporabne predmete (npr. jedilni 
pribor, posoda, embala`a), predmete prostora (kosi pohi{tva, svetila, urbana 
oprema), delovne pripomo~ke (razli~na orodja), {portne rekvizite ... Z vidika 
zaposlitve je oblikovanje uporabnih predmetov poklic, kjer oblikovalec kreativ-
no skicira, raz~lenjuje, ra~unalni{ko modelira in izdeluje modele ali prototipe. 
Uporablja razli~ne materiale in tehnologije obdelave, tudi ra~unalni{ko pod-
prte tehnologije za na~rtovanje, izdelavo, predstavitev itn.

Oblikovanje uporabnih predmetov pa ni pogojeno samo s tehnolo{kimi vidiki 
predmetnega sveta. Oblikovalec v poklicu povezuje dejstva iz narave in zgodo-
vine oblikovanja, je aktiven v svetu razstav, strokovnih sejmov in razli~nih de-
lavnic. Oblikovalec uporabnih predmetov re{uje razli~ne oblikovalske naloge, 
npr. kot pomo~nik diplomiranega oblikovalca, sodelavec v oblikovalskem timu 
ali kot samostojni oblikovalec, npr. na podro~ju razli~nih obrti ...

Modno oblikovanje je zelo raznolika dejavnost, ki jo lahko raz~lenimo v vsaj 
tri sklope: oblikovanje, svetovanje, storitve. Moda in z njo obla~ila se nepre-
stano spreminjajo, zato je opravljanje tak{nega poklica velik izziv, hkrati pa 
velika odgovornost do potro{nikov, ki bodo kupovali modno oblikovane izdelke. 
Na eni strani je potrebno odgovoriti na potrebe smernic modnega oblikovanja 
novih kreacij tako z vidika ustvarjalnosti kot funkcionalnosti oz. uporabnosti 
obla~ila in na drugi strani zahtevam stilnega svetovanja.
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Danes ima vsaka trgovina s tekstilnimi izdelki, ki `eli privabiti kupce k nakupu, 
zaposlene mlade stiliste svetovalce. Oni so tisti, ki kombinirajo in sestavljajo 
razli~ne obla~ilne artikle ter tako pomagajo ljudem pri vizualni podobi. @al pa 
imajo dana{nji stilisti neustrezno znanje, saj se zaposlujejo kot trgovci in prav 
gotovo niso dobili ustreznega znanja s podro~ja mode. Tudi pri snemanju 
reklamnih oglasov, razli~nih katalogov z modno vsebino, e-fotografij in razli~-
nih oblik modnih oglasov so potrebni strokovnjaki, ki smiselno pripravijo vse 
potrebno za uspe{no izvedene projekte. Poseben segment predstavlja tudi 
organizacija modnih revij, sejmov in razstav obla~ilnih izdelkov, kjer je potreb-
na visoka strokovnost. Poklice s podro~ja modnega oblikovanja uvr{~amo 
med trende tako na podro~ju izobra`evanja kot zaposlovanja.

Na Centru RS za poklicno izobra`evanje smo v skladu z vizijo kvalifikacijske 
strukture za podro~je oblikovanja V. kvalifikacijske ravni razvili poklicne stan-
darde: Grafi~ni oblikovalec/oblikovalka, Oblikovalec/oblikovalka uporabnih 
predmetov in Modni oblikovalec/oblikovalka, ki slu`ijo kot strokovna podlaga 
za prenovo programa srednjega strokovnega izobra`evanja Oblikovalec/
oblikovalka. Razvili smo tudi poklicni standard ter nacionalno poklicno kva-
lifikacijo Modni stilist/modna stilistka kot logi~no strokovno nadgradnjo oz. 
specializacijo po pridobljeni kvalifikaciji oz. izobrazbi Modni oblikovalec.

V nadaljevanju razvoja kvalifikacijske strukture za podro~je oblikovanja VI. 
kvalifikacijske ravni razvijamo na Centru RS za poklicno izobra`evanje poklicne 
standarde za podro~je oblikovanja naravnih in umetnih materialov: kamen, 
keramika, les, kovina, ̀ lahtne kovine, steklo, tekstil – moda – stilizem, umetne 
mase, pa tudi za embala`o, notranji interier, fotografijo, vizualne komunikacije 
ter poklicne standarde za podro~je multimedije: avdiovideo oz. multimedijska 
produkcija, produkcija digitalnega filma in animacije. Ti standardi bodo slu`ili 
za modularno strukturiranje programov vi{jega strokovnega izobra`evanja.

Vir: Lukman-Ko{ir A., Rau P., de Gleria B., mag. S. Puc, Utemeljitev pobude, Srednja 
{ola za oblikovanje in fotografijo, interno gradivo CPI, Ljubljana, maj, 2003

Barbara Velkov
mag. Primo` Hvala Kamen{~ek
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Podro~ni odbor POSLOVANJE IN UPRAVA: 
• trgovina,
• marketing in ogla{evanje,
• finance,
• ban~ni{tvo,
• zavarovalni{tvo,
• ra~unovodstvo,
• poslovodenje in upravljanje,
• administracija.

Pomembna naloga podro~nega odbora je oblikovanje transparentne kvalifi-
kacijske strukture, zato so se ~lani najprej `eleli seznaniti s stanjem, trendi 
in potrebami na trgu dela v dejavnostih, ki jih podro~ni odbor pokriva. V ta 
namen smo k sodelovanju povabili predstavnike nekaterih institucij, kot so: 
Slovensko zavarovalno zdru`enje, Zdru`enje bank Slovenije, Zdru`enje za tr-
govino pri GZS, Zdru`enje za poslovanje z nepremi~ninami pri GZS, Zdru`enje 
ra~unovodskih servisov pri GZS, Sekcijo za trgovino pri OZS, Zvezo klubov 
tajnic Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Zdru`enje ~lanov borze 
vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni{ki nadzor in Ministrstvo za oko-
lje in prostor. Predstavniki omenjenih institucij so ~lanom podro~nega odbora 
predstavili svoje videnje kadrovske problematike, deficitarne in suficitarne po-
klice, potrebe po novih znanjih in tudi nakazali mo`ne re{itve. Te informacije 
so ~lanom podro~nega odbora dragocena podlaga za nadaljnje odlo~anje o 
kvalifikacijski strukturi, poklicnih standardih in katalogih standardov strokov-
nih znanj in spretnosti.

Podro~ni odbor za poklicne standarde poslovanja in uprave obvladuje poveza-
vo dejavnosti, ki so `e same po sebi zelo kompleksne in v veliki meri tudi re-
gulirane s strani dr`ave, kar pomeni {e dodatno perspektivo pri sprejemanju 
sklepov. Skupaj s strokovnjaki iz razli~nih institucij smo tudi ugotovili, da se 
nahajamo v ~asu velikih sprememb in napredka, ki od zaposlenih v teh dejav-
nostih zahteva veliko fleksibilnost ter vedno nove spretnosti in znanja.

V kvalifikacijski strukturi, ki sodi v delokrog podro~nega odbora poslovanja in 
uprave, najdemo naslednje poklicne standarde in kataloge:
• na podro~ju trgovine: Posrednik/posrednica za nepremi~nine (VI.), 

v postopku potrjevanja pa sta Prodajalec/prodajalka (IV.) in Trgovski 
poslovodja/trgovska poslovodkinja (V.); 

• na podro~ju financ, ban~ni{tva in zavarovalni{tva: Zavarovalni{ki asistent/
zavarovalni{ka asistentka (V.) in Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka 
za zavarovalni{tvo (VI.);

• na podro~ju ra~unovodstva: Knjigovodja/knjigovodkinja (V.) in Ra~unovodja/
ra~unovodkinja za manj{e dru`be, samostojne podjetnike in zavode (VI.);
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• na podro~ju poslovodenja in upravljanja: Hi{nik/hi{nica (IV.), Vodja projek-
tne naloge (V.), Vodja projektov (VI.) in Upravitelj/upraviteljica nepremi~nin 
(VI.). Edino v tem sklopu smo pripravili tudi kataloge standardov strokovnih 
znanj in spretnosti, ki odpirajo drugo pot in omogo~ajo preverjanje in potr-
jevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in sicer za hi{nika, vodjo projektne 
naloge, vodjo projektov in vodjo avto{ole (VI.);

• podro~je administracije: Pomo`ni administrator/pomo`na administrator-
ka (III.).

Za potrebe prenove izobra`evalnega programa Ekonomski tehnik imamo 
torej pripravljena dva poklicna standarda (Knjigovodja in Asistent v zavaroval-
ni{tvu), ~aka pa nas priprava {e preostalih poklicnih standardov, in sicer za 
poslovno, komercialno ter ban~no in po{tno podro~je.

Ko je slovenski zavarovalni{ki trg postal del evropskega zavarovalni{kega 
tr`i{~a, za katerega velja, da je popolnoma svobodno in prakti~no brez ome-
jitev, je bila tako na{im kot ostalim evropskim zavarovalnicam odprta pot, da 
lahko prodajajo zavarovanja, ne da bi morale zato imeti podru`nice oz. druge 
organizacijske oblike v evropskih dr`avah. To za na{e zavarovalnice pomeni 
velik izziv, da raz{irijo svoje obmo~je delovanja, ali pa nevarnost, da se v 
konkuren~no tekmo na na{em trgu dodatno vklju~ijo novi ponudniki zavaro-
vanj. Interes tujih zavarovalnic za {iritev poslovanja v Slovenijo je velik, kar bo 
povzro~ilo potrebe po dodatnih kadrih. Starostna struktura zaposlenih v za-
varovalni{tvu se vi{a, kar bo v prihodnje {e pove~alo potrebe po novih kadrih. 
Skladno s potrebami slovenskih zavarovalnic in glede na trende smo skupaj 
s Slovenskim zavarovalnim zdru`enjem in predstavniki zavarovalnic pripravili 
dva poklicna standarda, ki pokrivata najve~ji del potreb.

Ra~unovodstvo je edina informacijska funkcija v podjetju, ki spremlja vse po-
slovne dogodke, ki kakorkoli vplivajo na sredstva, obveznosti do virov sredstev, 
dobi~ek, denarni tok itd. Podro~je poslovanja z drugimi ureja finan~no ra~-
unovodstvo, podro~je poslovanja znotraj poslovnega sistema pa spremlja stro-
{kovno ra~unovodstvo. S poklicnima standardoma Knjigovodja in Ra~unovodja 
za manj{e dru`be, samostojne podjetnike in zavode smo do VI. stopnje zahtev-
nosti pokrili osnovne potrebe podjetij po tovrstnih strokovnjakih.

Na finan~nem podro~ju so strokovnjaki zaznali porast potreb po borznih po-
srednikih, dav~nih svetovalcih in finan~nih komercialistih. Potrebe po borznih 
posrednikih so velike, tudi zaradi fluktuacije, tovrstni strokovnjaki pa potrebu-
jejo predvsem interdisciplinarna znanja.

Sodobne tr`ne razmere in prihajajo~a konkurenca zahtevajo celostno ureditev 
in poenotenje nepremi~ninskega trga v Sloveniji, ki bo zagotavljal kakovostne 
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storitve. Kadre je potrebno usposabljati na~rtno, ob upo{tevanju direktiv, ki 
jih predpisuje ustrezen sistem izobra`evanja Evropske unije na vseh ravneh 
poslovanja z nepremi~ninami, od hi{nikov, upraviteljev nepremi~nin ter po-
srednikov pri poslovanju z nepremi~ninami.

Trgovina je ena najpomembnej{ih gospodarskih dejavnosti v Sloveniji. Kar 
18,6 odstotkov vseh gospodarskih subjektov v RS ima trgovsko dejavnost 
registrirano kot svojo glavno dejavnost. Glede na pomembnost dejavnosti 
in glede na trende, ki smo jih zaznali tudi v Sloveniji, smo se kot partnerji 
vklju~ili v projekt COMINTER (Commerce International), katerega cilj je raz-
voj »evropskega profila« za mednarodno trgovanje, saj se je tudi v drugih 
evropskih dr`avah pokazala potreba po razvoju tovrstnega izobra`evanja. 
Profil razvijamo skupaj s predstavniki Francije, Nizozemske, Italije, Gr~ije, 
[panije, Portugalske in Romunije. Profile bomo v drugi fazi, na nacionalnih 
nivojih, implementirali v obliki modularnega izobra`evanja, ki bo, glede na isto 
osnovo, primerljiv s tistimi v drugih sodelujo~ih dr`avah in bo s tem omogo~il 
mobilnost ne le diplomantov, pa~ pa tudi {tudentov.

Bojana Sever

Podro~ni odbor RA^UNALNI[TVO, TEHNIKA:
• ra~unalni{tvo,
• strojni{tvo in metalurgija,
• elektrotehnika in energetika,
• elektronika, telekomunikacije in avtomatizacija,
• kemijska tehnologija,
• izdelava in vzdr`evanje motornih vozil, ladij in letal.

V podro~nem odboru se stikajo razli~ne panoge, od kovinsko-predelovalne in-
dustrije, elektroindustrije, kemijske industrije, energetike, telekomunikacij ter 
ra~unalni{tva. ^e izhajamo iz razvoja tehnologije v 20. stoletju, je povezava 
teh panog {e tem bolj smiselna.

Koncem stoletja nastane spoznanje, da je potrebno sinergetsko zliti razli~-
ne tehnologije, posebej mehaniko, elektroniko in informacijsko tehnologijo. 
Posledica zlitja je nov pogled na sodobne naprave, ki so sposobne hitrega 
prilagajanja zahtevam in dosegati maksimume u~inkov s pomo~jo nadzora in 
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upravljanja z ra~unalnikom ob minimalnih stro{kih. Dose`ena je velika stopnja 
avtonomije strojev in izkori{~anje umetne inteligence. Obdobje imenujemo 
»mechatronics age«. Za obdobje je zna~ilno vzajemno sodelovanje razli~nih 
tehnologij, na razpolago je kratek ~asovni ciklus za proizvodnjo izdelka, njego-
va `ivljenjska doba pa je zelo kratka. 

Center za mednarodno konkuren~nost pri Gospodarski zbornici Slovenije 
je izdelal Strategijo razvoja slovenske kovinsko predelovalne industrije in v 
SWOT-analizi ugotavlja, da bo panoga morala zelo prisluhniti dolgoro~nemu 
in na~rtnemu kadrovanju, ker se bo nujno soo~ala s pomanjkanjem strokov-
nih delavcev, brez katerih ni razvoja (strojniki, tr`niki, razvojniki). Hkrati bo 
pri obstoje~ih delavcih potrebno s permanentnim izobra`evanjem popraviti 
kadrovsko strukturo in se odlo~iti za ve~opravilno zasnovo delovnega mesta v 
proizvodnji. Pri udejanjanju poslovne strategije predstavlja poseben problem 
razpolo`ljivost strokovnih kadrov, ki jih danes primanjkuje, brez njih pa si pri-
hodnosti podjetij iz te panoge ne znamo predstavljati.

V letu 2005 se v sodelovanju z Obrtno in Gospodarsko zbornico Slovenije, 
podjetji, ki delajo v kovinsko-predelovalni panogi, in strokovnjaki s podro~ja 
strojni{tva izvaja projekt Analiza kompetenc na podro~ju strojni{tva, ki ga 
financira Evropski socialni sklad. V tem projektu bomo prenovili celotno struk-
turo obstoje~ih nomenklatur ter izdelali poklicne standarde za poklice, ki so 
trenutno aktualni v tej panogi. Vzporedno nastaja tudi kvalifikacijska struktura 
za to podro~je.

Na osnovi poklicnih standardov smo izdelali 2 kataloga standardov stro-
kovnih znanj in spretnosti, ki omogo~ata postopke certificiranja za poklica 
Pomo~nik/pomo~nica vzdr`evalca v proizvodnji in Upravljalec/upravljalka 
strojev v proizvodnji. 

V prihodnjem letu bomo zaklju~ili pripravo poklicnih standardov, ki te~e v okvi-
ru projekta Analiza kompetenc na podro~ju strojni{tva, in na osnovi nekaterih 
standardov v dogovoru z delodajalci pripravili kataloge, ki bodo omogo~ili tudi 
certificiranje.

V prihodnjem letu bomo za~eli s pripravo poklicnih standardov s podro~ja 
scenske razsvetljave, ki bodo omogo~ili pridobitev nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij na dveh ravneh zahtevnosti ter poklicnih standardov In{talater solarnih 
elektri~nih sistemov, In{talater solarnih toplotnih sistemov, In{talater EIB 
in{talacij na IV. stopnji zahtevnosti. 
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Na podro~ju ra~unalni{tva smo v skladu s potrebami in trendi razvili {est 
poklicnih standardov od IV. do VI. stopnje zahtevnosti: Vzdr`evalec ra~unalni-
{ke strojne opreme, Vzdr`evalec programske opreme, Izdelovalec spletnih 
strani, Skrbnik informacijske in komunikacijske opreme, Strokovni sodelavec 
za ra~unalni{ke sisteme in omre`ja ter Strokovni sodelavec za programske 
aplikacije in podatkovne baze. 

Glede na kadrovsko strukturo zaposlenih v tej dejavnosti smo prav za vse po-
klice odprli tudi mo`nost pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu 
z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

Poleg omenjenih poklicnih standardov in katalogov smo pripravili kataloge 
standardov znanj in spretnosti za klju~no kvalifikacijo ra~unalni{ka pismenost 
na III., IV. in V. stopnji zahtevnosti, ki definirajo osnovne ra~unalni{ke kom-
petence, na osnovi katerih bodo vklju~ili osnovna ra~unalni{ka znanja v izob-
ra`evalne programe.

Skupaj z Laboratorijem za odprte sisteme in mre`e In{tituta Jo`ef Stefan, 
Fakulteto za elektrotehniko ra~unalni{tvo in informatiko Univerze v Mariboru 
ter tehnolo{kim centrom SETCCE sodelujemo v projektu E-vinter (Ustvarjanje 
inovativnega u~nega okolja, razvoj e-ve{~in in kompetenc v podporo uveljavlja-
nju neformalnih oblik vse`ivljenjskega u~enja). Eden od ciljev projekta je razvoj 
e-ve{~in in kompetenc za nacionalno poklicno kvalifikacijo. V okviru tega cilja 
bomo izvedli analizo potreb po kadrih na podro~ju informatike in telekomuni-
kacij ter v skladu z izsledki analize pripravili poklicni standard in katalog stan-
dardov strokovnih znanj in spretnosti. V sklopu projekta bo pripravljen tudi 
program priprav za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije, ki bo po 
zaklju~ku projekta ponujen zainteresiranim kandidatom, ki bodo ̀ eleli poklicno 
kvalifikacijo potrditi na nacionalnem nivoju in pridobiti certifikat. Trenutno je 
projekt v fazi izvajanja analize trga dela, zato bi bilo preuranjeno govoriti o 
profilu, za katerega bomo pripravili poklicni standard, cilj pa je, da bo smisel-
no dopolnil kvalifikacijsko strukturo na podro~ju informatike.

Barbara Kun~i~
Bojana Sever
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Podro~ni odbor PROIZVODNA TEHNOLOGIJA:
• najve~ji izmed vseh podro~nih odborov, tako po {tevilu podro~ij, ki jih po-

kriva (lesarstvo, `ivilstvo, papirni{tvo, tekstil, usnje, tapetni{tvo, plasti~-
arstvo in gumarstvo, naravni in umetni kamen, proizvodnja gradbenega 
materiala ter steklarstvo in kerami~arstvo), kot tudi po {tevilu ~lanov. 
[teje namre~ 12 ~lanov, ki zastopajo interese s podro~ja gospodarstva, 
obrti, sindikatov ter ministrstev. 

Odbor je doslej potrjeval poklicne standarde s podro~ja `ivilstva in lesarstva. 
Prav iz `ivilstva prihaja najve~ novih pobud za pripravo novih poklicnih stan-
dardov. @ivilska industrija je ena najpomembnej{ih gospodarskih dejavnosti, 
saj se preko potro{nje prehrane dotika vsakega dr`avljana. Slovenska `ivilska 
industrija se z vstopom v EU odziva na nove zahteve trga, kar prina{a ne-
katerim podjetjem tako te`ave kot tudi nove izzive. Zaveda se, da je novim 
zahtevam poslovnega okolja potrebno prilagoditi tudi izobra`evanje. Zdru`e-
nje `ivilske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije je podprlo podalj{anje 
veljavnosti obstoje~ih izobra`evalnih programov in posredovalo nove pobude 
za pripravo poklicnih standardov. Pobude izhajajo iz novih trendov v na~inu 
prehranjevanja, ki so posledica vedno ve~je osve{~enosti ljudi o zdravem na~-
inu `ivljenja in spremembe `ivljenjskih stilov. 

So~asno s pripravo poklicnih standardov na podro~ju pekarstva, sla{~i~-
arstva in mlekarstva se na novo pripravlja oz. usklajuje nacionalne poklic-
ne kvalifikacije za potrebe opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pet 
katalogov standardov zanj in spretnosti je Strokovni svet RS za poklicno in 
strokovno izobra`evanje potrdil `e v letu 2000. Kmetijsko-gozdarska zbor-
nica Slovenije, ki je bila pobudnik sprejetih katalogov, je na osnovi sprem-
ljanja postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
Izdelovalec/izdelovalka kruhov iz kru{ne pe~i in Izdelovalec/izdelovalka potic 
iz kru{ne pe~i ugotovila, da kandidati na preverjanju obvladajo spretnosti in 
znanja iz obeh katalogov. Ve~ina kandidatov izdeluje tudi pecivo ter testenine 
in pri pripravi teh izdelkov upo{teva in ohranja tradicionalen na~in priprave in 
izdelave. Navedeni razlogi so botrovali nastanku novega kataloga standardov 
strokovnih znanj in spretnosti Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in 
testenin na tradicionalen na~in. Odbor ga je potrdil letos spomladi, ostale 
tri: Predelovalec/predelovalka mleka, Predelovalec/predelovalka mesa in 
Predelovalec/predelovalka sadja bo Odbor obravnaval jeseni. Za podro~je 
lesarstva je prav tako v pripravi katalog Upravljalec/upravljalka lesnoobdelo-
valnih strojev. 

Darja [tarkl
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Podro~ni odbor ARHITEKTURA, GRADBENI[TVO, VARSTVO OKOLJA:
• gradbeni{tvo,
• varstvo okolja,
• komunala.

Zadnji dve leti sta bili za slovenske gradbenike ugodni, saj je bila gradnja in-
frastrukturnih objektov, predvsem avtocest, dokaj stabilna, ~edalje bolj pa se 
ka`e precej{nja rast stanovanjske gradnje. Letos in v prihodnjih letih pa naj 
bi se razmere na gradbeni{kem trgu nekoliko umirile. Po ocenah, ki so jih 
pripravili na UMAR-ju in po napovedih Zdru`enja za gradbeni{tvo in industrijo 
gradbenega materiala pri GZS, bo leto{nja rast zmernej{a, v letih 2006 in 
2007 pa naj bi bila od dva do tri odstotke na letni ravni. Zadr`ane napovedi 
prihajajo tudi iz Evrope. Letos in prihodnje leto naj bi se upo~asnila gradnja 
stanovanj, gradnja poslovnih in industrijskih zgradb in tudi v dejavnosti nizkih 
gradenj ni pri~akovati kak{ne posebne rasti.

V zadnjem desetletju pa {tevilne evropske dr`ave opozarjajo na zaskrbljujo~e 
izumiranje tradicionalnih obrti, zlasti s podro~ja tradicionalnega gradbeni-
{tva, restavratorstva in konzervatorstva. Bogata evropska stavbna dedi{~ina 
je vse bolj ogro`ena, zato so {tevilne vlade sprejele ukrepe in priporo~ila za 
revitalizacijo tradicionalnih znanj in spretnosti, pripravo ustreznih nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij in izobra`evalnih programov ter programov usposabljanja 
in spopolnjevanja v okviru vse`ivljenjskega sistema izobra`evanja za mojstre, 
obrtnike, oblikovalce in arhitekte.

Na slovenskem in svetovnih trgih se v zadnjem desetletju mo~no pove~uje 
potreba po strokovnih znanjih s podro~ja tradicionalnih in sodobnih tehnik in 
tehnologij obdelave in oblikovanja naravnih materialov ter potreba po storit-
vah s podro~ja tradicionalnega gradbeni{tva, varovanja stavbne dedi{~ine in 
restavratorstva. Vsem, ki bi `eleli izpopolniti svoja znanja opisanega podro~ja 
in pridobiti mednarodno primerljive poklicne kompetence, ki bi pove~ale njiho-
vo zaposljivost, danes v Sloveniji ne moremo ponuditi ustreznih izobra`evalnih 
programov.

Do leta 2005 smo na podro~ju gradbeni{tva prenovili `e ve~ino obstoje~ih 
nomenklatur in jih nadomestili s poklicnimi standardi. Na osnovi poklicnih 
standardov smo izdelali 3 kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
ki omogo~ajo postopke certificiranja za poklice Zidar/zidarka za zidanje in 
ometavanja, Zidar/zidarka za betonersko-opa`erska dela in Zidar/zidarka 
za nizke gradnje.
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V leto{njem letu smo razvili tri poklicne standarde na podro~ju kamnarstva 
(Kamnosek/kamnosekinja, Operater/operaterka kamnarske tehnologije ter 
Tehnolog/tehnologinja kamnarstva) in s tem prvi~ postavili poklicno vertikalo 
na tem podro~ju.

V temeljnem poklicu kamnosek na IV. stopnji zahtevnosti je dopolnitev po-
manjkljivih znanj potrebna za korekten in strokoven odnos do kamnite dedi{~-
ine, v katero kamnoseki posegajo po naro~ilu investitorjev. Z izobra`evalnimi 
programi na ravni srednjega strokovnega, poklicno-tehni{kega in vi{jega 
strokovnega izobra`evanja `elimo ustvariti pogoje za kakovostno vertikalo 
strokovnega izobra`evanja, ki bi zagotovilo znanja in spretnosti ter klju~ne 
kompetence na podro~ju tehni{kega, tehnolo{kega, oblikovalskega in restav-
ratorskega znanja in s tem zapolniti vrzel v obstoje~em {olskem sistemu. 
Program vi{jega strokovnega izobra`evanja naj temelji na smernicah Bolonj-
ske deklaracije in omogo~i izobra`evanje za pridobitev klju~nih kompetenc za 
mobilno in uspe{no delo v dr`avah Evropske unije. 

V obdobju 2005/2006 bomo dokon~ali {e poklicna standarda Slikopleskar-
~rkoslikar/slikopleskarka-~rkoslikarka ter Polagalec/polagalka kerami~nih 
plo{~ic v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije, tri poklicne standarde ter 
kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki omogo~ajo postopke 
certificiranja na podro~ju obnove cest ter dva poklicna standarda in kataloga 
standardov na podro~ju geovrtalne tehnologije.

Varstvo okolja in komunala sta bili na predlog Podro~nega odbora zdru`eni 
v enotno kvalifikacijsko strukturo. S {iritvijo novih materialov na tr`i{~e in 
posledi~no nastajanjem raznovrstnih odpadkov postajajo dejavnosti okoljevar-
stva in naravovarstva zelo aktualna in perspektivna razvojna panoga v EU.

Gospodarstvo kro`nega snovnega toka in gospodarjenje z odpadki sta na 
poti konsolidacije na temelju enotne evropske zakonodaje, ki predpisuje njun 
okvir delovanja. O tem razvoju pri~a vse ve~je {tevilo podjetij in posameznikov 
v Evropi, zaposlenih v tem sektorju. Evropska in nacionalna zakonodaja sta 
ustvarili okvirne pogoje in tr`ne mehanizme, ki so privedli do novih gospodar-
skih podro~ij in zaposlovanja, ta trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. 
V sredi{~u pravne ureditve je, da daje prednost prepre~evanju nastajanja 
odpadkov pred recikliranjem in odstranjevanjem. Vizija trajnostnega gospo-
darstva se bo uresni~ila z obse`nim gospodarstvom kro`nega snovnega toka 
in gospodarjenjem z odpadki.

Na Centru za poklicno izobra`evanje so bile na nacionalni ravni v okviru pro-
jekta RecyOccupation, ki se v letu 2005 zaklju~uje v programu Leonardo da 
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Vinci razvite slede~e poklicne kvalifikacije: Manipulant/manipulantka odpad-
kov, Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov, Upravljalec/upravljalka 
strojev in naprav za ravnanje z odpadki in poklicni standard Okoljevarstveni 
tehnik/tehnica, ki bo v nadaljevanju slu`il kot strokovna podlaga za razvoj 
novega programa srednjega strokovnega izobra`evanja.

Barbara Kun~i~
mag. Primo` Hvala Kamen{~ek

Podro~ni odbor KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBI[TVO, VETERINA: 
• kmetijstvo,
• hortikultura,
• gozdarstvo,
• ribi{tvo,
• veterina.

Temelji samostojne kmetijske politike v Sloveniji so bili postavljeni s sprejet-
jem Strategije razvoja slovenskega kmetijstva (1993). S tem dokumentom 
je kmetijstvu poleg proizvodne funkcije priznana tudi pomembna vloga pri ob-
likovanju in ohranjanju kulturne krajine, za{~iti naravnih virov, varovanju okolja 
in razvoju pode`elja. Temeljni cilji, zapisani v strategiji, ostajajo nespremenjeni 
tudi danes, te`i{~e ukrepov kmetijske politike pa se postopoma spreminja. 

Na podro~ju kmetijstva in hortikulture se nenehno ve~ajo potrebe po novih 
strokovnih znanjih, ki jih narekujejo strukturne spremembe, hiter razvoj pri-
delovalnih tehnik, vse ve~ja specializacija v kmetovanju, uvajanje sonaravnih in 
okolju prijaznih proizvodnih programov in tehnik, hitro prilagajanje proizvodnje 
sodobnim potrebam trga in tr`nim ni{am, razmah dopolnilnih dejavnosti, ki 
vklju~ujejo tudi tradicionalne (kmetijske in nekmetijske) proizvode kmetij, ki 
tonejo v pozabo. Vsemu temu je potrebno prilagoditi tudi sistem strokovnega 
izobra`evanja na podro~ju kmetijstva.

Na podro~ju gozdarstva zahtevajo tako pomen gozdov, zahtevnost celovitega 
usmerjanja njihovega razvoja in dolgoro~nost posledic napa~nega ravnanja z 
njimi {iroko izobra`enega gozdarskega strokovnjaka, primerno izobra`enega 
lastnika gozda in dobro usposobljenega gozdnega delavca. Zato je treba do-
graditi in raz{iriti celoten sistem gozdarskega izobra`evanja, od programov 
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usposabljanja gozdnih delavcev, izobra`evanja lastnikov gozdov, do izpopol-
njevanja {tudijskih programov za gozdarske strokovnjake.

V preteklih letih smo pripravili kvalifikacijsko strukturo in poklicne standarde 
za osnovne poklice na podro~ju:
• kmetijstva: Poljedelec/poljedelka, @ivinorejec/`ivinorejka, Sadjar/

sadjarka, Vinogradnik/vinogradnica, Zelenjadar/zelenjadarka, Ekolo{ki 
kmetovalec/ekolo{ka kmetovalka, Vodja kmetijskega gospodarstva, 
Svetovalec/svetovalka pri prodaji v kmetijstvu, Kletar/kletarka;

• hortikulture: Drevesni~ar trsni~ar/drevesni~arka trsni~arka, Parkovni 
vrtnar/parkovna vrtnarica, Vrtnar pridelovalec/vrtnarka pridelovalka;

• gozdarstva: Gozdar gojitelj/gozdarka gojiteljica, Gozdar seka~/gozdarka 
seka~ica, Gozdar traktorist/gozdarka traktoristka.

Za ve~ino poklicnih standardov smo pripravili tudi kataloge standardov stro-
kovnih znanj in spretnosti, ki omogo~ajo postopke certificiranja. 

V leto{njem in prihodnjem letu bomo pripravili poklicne standarde za podro~-
je veterine ter izdelali analizo poklicnih standardov na V. in VI. ravni zahtevno-
sti za celotno podro~je. 

Ur{ka Marenti~

Podro~ni odbor ZDRAVSTVO, FARMACIJA IN SOCIALNE STORITVE: 
• zdravstvena nega,
• zobozdravstvo,
• medicinska tehnologija,
• farmacija,
• socialne storitve.

Z vidika evropskih negativnih demografskih trendov: nizkega naravnega 
prirastka, staranja populacije ter trendov spremljave zdravstvenega stanja 
prebivalstva, bele`imo pomanjkanje in stalno ve~anje potreb po zaposlova-
nju zdravstvenih in socialnih poklicnih profilov, ki odgovarjajo tako klasi~nim 
vsebinam kot zahtevam razvoja novih poklicev v skladu s trendi {irjenja in 
meddisciplinarnega povezovanja razli~nih storitev na podro~ju zdravstvene in 
socialne oskrbe in nege.
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Vstop Slovenije v Evropsko unijo je za podro~je izobra`evanja in usposabljanja 
zdravstvene nege pomenil nacionalno pravno uskladitev podro~ne zakonodaje 
s pravnimi predpisi podro~nih direktiv Evropske unije. Skladno z mednarodno 
uskladitvijo in vizijo razvoja izobra`evalnega sistema za podro~je zdravstva in 
farmacije je Ministrstvo za zdravstvo pripravilo predlog osnutka kvalifikacijske 
strukture s poudarkom prenove in {iritve poklicnih kvalifikacij na III., IV., V. in 
VI. kvalifikacijski ravni.

Za podro~je zdravstva so bili v skladu s prenovo nomenklature poklicev pri-
pravljeni slede~i poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije:
• za VI. kvalifikacijsko raven: Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 

in Zdravstveni re{evalec/zdravstvena re{evalka;
• za V. kvalifikacijsko raven: Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asi-

stentka, Pediker/pedikerka, Maser/maserka.

V nadaljevanju razvoja Ministrstvo za zdravje predlaga, da se za podro~je 
zdravstva in farmacije pripravijo: 
• poklicni standardi VI. kvalifikacijske ravni za naslednje pobude: tehnik 

zdravstvene nege v intenzivni negi in terapiji, endoskopiji, dializi, urgentni 
medicini, onkologiji, pediatriji, sterilizaciji, geriatriji, psihiatriji in v operacij-
ski sobi – z vidika mo`nosti certificiranja in modularne priprave programov 
vi{jega strokovnega izobra`evanja;

• poklicni standardi V. kvalifikacijske ravni za pobude: Farmacevtski tehnik 
- priprava zdravil, Flebotomist/flebotomistka z vidika certificiranja in za 
prenovo srednjega strokovnega izobra`evanja Tehnik/tehnica zdravstve-
ne nege, Zobotehnik/zobotehnica, Farmacevtski tehnik/farmacevtska 
tehnica, Laboratorijski tehnik/ laboratorijska tehnica;

• poklicni standardi IV. kvalifikacijske ravni za pobude: za prenovo srednjega 
poklicnega izobra`evanja Bolni~ar-negovalec/bolni~arka-negovalka.

Z vidika prenove bo potrebno razmisliti o poudarku {e nekaterih dodatnih 
strokovnih vsebin: optometrije, paliativne nege, vloge strokovne administraci-
je, organizacije-ekonomike, vodenja in pedago{ke vloge v zdravstveni negi.

Farmacija
Slovenska farmacevtska industrija predstavlja mo~an industrijski sektor, ki 
prispeva izredno pomemben dele` slovenske industrije. Slovenska farmacevt-
ska industrija je tako stopnjo razvoja dosegla v preteklosti zaradi ustrezne 
strategije, po dru`beno-politi~nih spremembah v za~etku 90-ih let pa se je 
pravo~asno, z lastnimi sredstvi, pri~ela prilagajati novim pogojem poslovanja 
ter pri~ela vlagati sredstva v doseganje najvi{jih standardov razvoja, proizvod-
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nje in kontrole zdravil, ki jih zahtevajo razvite dr`ave. Farmacevtska industrija 
se zaveda pomembnosti usposabljanja osebja, zato posve~a veliko pozornost 
razvoju ~love{kih potencialov, dodatnemu izobra`evanju, ohranjanju in utr-
jevanju znanja. Dobre in ustrezno usposobljene strokovnjake si zagotavlja s 
tesnim sodelovanjem z izobra`evalnimi ustanovami. 

V leto{njem letu smo prenovili dokumente za nacionalne poklicne kvalifikacije 
na IV. ravni zahtevnosti, ki so bili pripravljeni `e leta 2000, ter pripravili po-
klicne standarde na III. ravni zahtevnosti: 
• na III. ravni zahtevnosti: Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji, 

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih u~inkovin, Upravljalec/
upravljalka v logistiki farmacevtske industrije;

• na IV. ravni zahtevnosti: Proizvodni procesni~ar/proizvodna procesni~-
arka v farmacevtski industriji, Procesni~ar/procesni~arka v proizvodnji 
farmacevtskih u~inkovin, Procesni~ar/procesni~arka v logistiki farma-
cevtske industrije.

Za vse poklicne standarde smo tudi pripravili kataloge standardov strokovnih 
znanj in spretnosti, ki omogo~ajo postopke certificiranja. 

Podro~je socialnih storitev ostaja izziv za nacionalni izobra`evalni sistem, 
saj bo v prihodnje treba celosno pristopiti k razvoju kvalifikacijske strukture.

Do sedaj so bili pripravljeni slede~i poklicni standardi in nacionalne poklicne 
kvalifikacije: Tolma~/tolma~ica slovenskega znakovnega jezika na VI. kvalifika-
cijski ravni, Delovni in{truktor/delovna in{truktorica na V. kvalifikacijski ravni, 
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu na IV. kvalifikacijski ravni.

Pripravlja se poklicni standard Organizator socialne mre`e na VI. kvalifikacijski 
ravni kot strokovna podlaga za nadaljnje modularno strukturiranje programa 
vi{jega strokovnega izobra`evanja.

V dr`avah Evropske unije `e dolgo, sedaj tudi v slovenskem nacionalnem 
prostoru, postajajo vse bolj aktualne komplementarne metode zdravljenja, 
z vidika izobra`evanja in usposabljanja kot nacionalne poklicne kvalifikacije. V 
letu 2005 je v pripravi Zakon o naravnem zdravljenju, ki jo vodi Ministrstvo za 
zdravje skupaj s predstavniki zainteresiranih socialnih partnerjev. Pri~akovati 
je, da bo zakon za komplementarne metode zdravljenja nosil sorodne re{itve, 
kot veljajo v ostalih dr`avah Evropske unije. Pomeni, da bo podro~na zakonoda-
ja urejala le tiste komplementarne metode, ki jih bodo lahko v okviru opravljanja 
zdravstvene dejavnosti izvajali zdravstveni delavci. V tem delu bo predpisana 
tudi strokovna izobrazba, na~in nadzora, obve{~anje uporabnikov ipd.
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V ve~ini evropskih dr`av so ministrstva, odgovorna za zdravstvo, uredila le 
podro~je akupunkture, akupresure in homeopatije. Kiropraktika ne sodi med 
komplementarne metode, ker obstaja univerzitetni {tudij, diplomanti pa pri-
dobijo po kon~anem {tudiju naziv dr. kiropraktike.

V letu 2005 je bila v okviru Centra RS za poklicno izobra`evanje socialnopart-
nersko oblikovana strokovna delovna skupina za pripravo kriterijev presojanja 
pobud in osnutka kvalifikacijske strukture za podro~je komplementarnih me-
tod zdravljenja. Strokovna delovna skupina bo v nadaljevanju pripravila osnu-
tek kvalifikacijske strukture za podro~je komplementarnih metod zdravljenja in 
podala strokovno mnenje k nadaljnji obravnavi prejetih pobud: artikulog, bio-
energoterapevt, d`joti{ terapevt, energoterapevt, integralni terapevt, mar-
ma vaidya, pranski terapevt, shiatschu praktik, u~itelj tai-chi, yoga terapevt, 
grafoanalitik in jih predstavila v nadaljnjo obravnavo in potrditev Podro~nemu 
odboru za poklicne standarde zdravstva, farmacije in socialnih storitev.

mag. Primo` Hvala Kamen{~ek
Ur{ka Marenti~

Podro~ni odbor STORITVE: 
• hotelirstvo in gostinstvo,
• turizem,
• gospodinjske in podobne storitve,
• frizerstvo in kozmetika,
• prevozne storitve.

Turizem je najve~ja svetovna gospodarska dejavnost in s svojimi lastnostmi 
predstavlja najzna~ilnej{e podro~je dru`benega razvoja v 21. stoletju. Turi-
sti~na industrija povezuje {tevilne gospodarske dejavnosti, zato ima enega 
najve~jih proizvodnih pano`nih multiplikatorjev in pomembno pospe{uje regi-
onalni razvoj, pove~uje ekonomsko vrednost biotske raznovrstnosti, naravnih 
vrednot in kulturne dedi{~ine ter omogo~a pove~anje dru`bene blaginje. 
Slovenski turizem je eden izmed stebrov uravnote`enega gospodarskega, 
socialnega in okoljskega razvoja.



32 33

V Strategiji slovenskega turizma 2002-2006 Ministrstva za gospodarstvo RS 
je prestavljena vizija slovenskega turizma: »Slovenija `eli postati v naslednjih 
10 letih razvita turisti~na dr`ava s primerljivo evropsko kakovostjo turisti~nih 
storitev in raznovrstno turisti~no ponudbo, ki bo konkuren~na v razmerju do 
drugih turisti~nih obmo~ij.«

V sodobnem turizmu vrednosti turisti~nih storitev vse bolj dolo~ajo informaci-
je, znanje, izku{nje, komunikacije, odnosi do gosta, organizacijske in vodstve-
ne sposobnosti, podjetni{ka inovativnost, kar skupaj imenujemo intelektualni 
kapital turisti~ne organizacije. Vse turisti~ne destinacije bodo izrinjene iz turi-
sti~nega trga, ~e ne bodo svojih konkuren~nih sposobnosti gradile na razvoju 
intelektualnega kapitala. Zato je izobrazbena struktura in ve~ja vloga znanja 
klju~ni faktor pri strate{kem razvoju slovenskega turizma.

V letih 2004 in 2005 smo na podro~ju gostinstva pripravili analizo kvalifika-
cijske strukture in v sodelovanju z Gospodarsko in Obrtno zbornico Slovenije 
izdelali kvalifikacijsko strukturo. Do sedaj smo pripravili naslednje poklicne 
standarde: Pomo~nik/pomo~nica kuharja, Kuhar/kuharica, Pomo~nik/
pomo~nica natakarja, Natakar/natakarica, Vinski svetovalec/vinska sveto-
valka sommmelier. 

V leto{njem in naslednjem letu bomo pripravili poklicne standarde za pre-
ostale poklice, ki so uvr{~eni v kvalifikacijsko strukturo za gostinstvo. Prav 
tako bomo pripravili kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki 
omogo~ajo postopke certificiranja.

V prihodnjem letu bomo pripravili tudi analizo kvalifikacijske strukture za po-
dro~je turizma.

Izobra`evalni trendi frizerske dejavnosti so v evropskem prostoru usmerjeni 
v zagotavljanje enotnih standardov znanj in kakovosti. 

Zaradi preteka veljavnosti nomenklature in uveljavljenih novih strokovnih pod-
lag poklicnih standardov so se na nacionalni ravni strokovnjaki za podro~je 
prenove izobra`evalnih programov in predstavniki socialnih partnerjev odlo~-
ili, da se prenovi program srednjega poklicnega izobra`evanja Frizer v skladu 
z vsebino novih strokovnih Izhodi{~. Pravno kot strokovno-vsebinsko podlaga 
za prenovo programa srednjega poklicnega izobra`evanja Frizer predstav-
ljajo poklicni standardi: Frizer/frizerka, Maniker/manikerka ter Viza`ist/
viza`istka. Vsebina poklicnih standardov je strokovno utemeljena s pravnega 
vidika, z vidika zaposlovanja na slovenskem trgu dela in z vidika mednarodne 
primerljivosti vsebine, ki jo odra`ajo strokovne kompetence in mo`ne orga-



34 35

nizacijske oblike izvajanja izobra`evalnega programa ter usposabljanja. V ta 
namen je bila izdelana in realizirana pilotska analiza za ugotavljanje strokovnih 
vsebin in trendov za podro~je frizerstva s pomo~jo anketnih vpra{alnikov in 
individaualnih razgovorov z vodilnimi slovenskimi strokovnjaki.

Poklicna standarda Viza`ist in Maniker so~asno nudita tudi strokovno podla-
go za nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki si jo lahko posameznik pridobi po poti 
certificiranja izven rednega izobra`evanja, kar z vidika zaposljivosti pomeni 
prednost za dijake, ki ne uspejo zaklju~iti celotnega izobra`evalnega progra-
ma ter si na podlagi svojih znanj in spretnosti pridobijo pred nacionalno iz-
pitno komisijo certifikat o usposobljenosti za dolo~en poklic, kot tudi mo`nost 
za dodatno strokovno usposobitev obstoje~ih frizerjev, ki dolo~enih znanj in 
spretnosti niso osvojili znotraj rednega programa v ~asu njihovega {olanja. 

S sodobnimi znanji, strokovnimi spretnostmi bodo bodo~i frizerji izpolnjevali 
standarde kakovosti znanj in prestavljali mednarodno in primerljivo konkuren-
co na podro~ju frizerske dejavnosti. Z vidika nadgrajevanja kvalifikacijske in 
izobra`evalne vertikale frizerske dejavnosti nakazujejo mednarodni trendi iz-
obra`evanja in usposabljanja mo`nosti v nadgrajevanju specialnih znanj v o`jih 
poklicnih kvalifikacijah (specializacijah) kot tudi mo`nosti povezovanja frizerske 
in kozmeti~ne dejavnosti na vi{ji kvalifikacijski ravni.

Kot posledico gospodarskih in dru`benih sprememb z vidika obremenjenosti 
posameznika gre zasledovati razmah storitvene dejavnosti na podro~ju sodo-
bnih smernic kozmeti~ne nege - zdravega psihofizi~nega po~utja in izgleda. 
Posledi~no je pri~akovati veliko novosti na podro~ju izobra`evanja in usposab-
ljanja, ki bodo povezovala trende podro~ij kozmetike, {porta in wellnessa na 
eni in dopolnitev vsebin s podro~ji zdravstva, sociale, gostinstva in turizma 
na drugi strani.

V nastajanju sta dva poklicna standarda:
• poklicni standard Kozmetik V. kvalifikacijske ravni, ki bo nadomestil do-

sedanjo nomenklaturo in je podlaga za izobra`evalni program srednjega 
strokovnega izobra`evanja Kozmeti~ni tehnik/tehnica,

• poklicni standard Kozmetik VI. kvalifikacijske ravni, ki pomeni kvalitativni 
doprinos na ravni strukturiranja novega izobra`evalnega programa vi{jega 
strokovnega izobra`evanja.

V nadaljevanju je pri~akovati razmah kvalifikacijske strukture za podro~je koz-
meti~ne nege z vidika dopolnitve poklicev s podro~ja wellnessa in {porta.

Promet ima v Republiki Sloveniji glede na geografske razmere in ob~i razvoj 
dr`ave pomembno dru`beno vlogo, ker povezuje slovenske pokrajine in za-
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mejstvo ter mora omogo~ati kar se da nemotene prometne, blagovne in raz-
vojne tokove, ki so zelo dinami~ni. Promet je tudi eden od klju~nih dejavnikov 
za razvoj konkuren~nih gospodarstev. Gledano z vidika transportnih subjektov 
(prevoznikov, uporabnikov, dru`be in zaposlenih) so pri~akovanja velika. Prav 
tako Republika Slovenija s svojo ugodno geografsko lego in drugimi zna-
~ilnostmi predstavlja okolje, kjer se kri`ajo pomembni evropski prometni to-
kovi. Slovensko gospodarstvo jih lahko izkoristi za ob~utno razvojno vzpodbu-
do. Ob vse izrazitej{ih naporih EU za spo{tovanje na~el trajnostnega razvoja 
dru`be, ki se odra`a predvsem pri vzpodbujanju okolju prijaznej{ih oblik pro-
metnih storitev, je tak{na usmeritev {e posebej priporo~ljiva.

Z vstopom v Evropsko unijo se je Republika Slovenija vklju~ila v enotni gospo-
darski prostor, ki za svojo konkuren~nost v svetovnem merilu zahteva u~-
inkovit prometni sistem. Ta u~inkovitost se odra`a poleg izgradnje ustrezne 
prometne infrastrukture tudi v zagotavljanju ustreznih pogojev mobilnosti in 
z ustrezno usposobljenostjo prometnega gospodarstva. Eden izmed na~inov, 
kako pristopiti k uresni~evanju zastavljenih ciljev, je tudi razvoj nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij.

Trenutno so na podro~ju prevoznih storitev oblikovane poklicne kvalifikacije 
za Odgovorno osebo v cestnem prometu in Voznika/voznico v cestnem pro-
metu. Za~eli pa smo tudi z analizo in oblikovanjem kvalifikacijske strukture 
za podro~je prevoznih storitev, ki predvideva vklju~evanje poklicev s podro~ja 
logistike, cestnega, po{tnega in pomorskega prometa. 

Leto{nje in prihodnje leto vklju~ujeta pripravo poklicnih standardov na podro~ju 
• pomorskega prometa: ^astnik/~astnica krova, Poveljnik/poveljnica 

ladje, ^astnik/~astnica stroja, Upravitelj/upraviteljica stroja, Mornar/
mornarka, Krmar/krmarka in Ladjevodja;

• cestnega prometa: Voznik/voznica v cestnem prometu, Odgovorna oseba 
v cestnem prometu in Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga;

• `elezni{kega prometa: Strojevodja in @elezni{ki premika~/`elezni{ka pre-
mika~ica.

Posebej pa se bo potrebno osredoto~iti {e na podro~je logistike, ki vklju~uje 
velik del prevoznih storitev in s tem tudi poklicnih standardov s tega podro~ja.

Ur{ka Marenti~
Klement Drofenik
mag. Primo` Hvala Kamen{~ek
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Podro~ni odbor VOJA[^INA, VAROVANJE 

Voja{~ina
Slovenska vojska (SV) kot voja{ka organizacija je del dru`benega sistema, v 
katerem ima jasno dolo~eno vlogo in naloge. Z vstopom RS v NATO in EU pa 
je SV tudi del sistema kolektivne varnosti. Torej razvoj zaposlenih v SV po eni 
strani obele`ujejo notranje organizacijske zna~ilnosti SV, kot so organizacijska 
struktura, vodenje in poveljevanje, sistem voja{kega izobra`evanja in uspo-
sabljanja idr. po drugi strani pa zunanje organizacijske zna~ilnosti, kot so 
vpetost v dr`avno upravo, NATO in EU.

Zaradi nove vloge SV je eden od njenih pomembnej{ih ciljev profesionalizacija 
voja{ke dejavnosti, s ~imer bi dosegli uveljavitev voja{ke profesije v slovenski 
dru`bi. V poklicni vojski bodo definirali skupine voja{kih poklicev, ki imajo po 
obsegu dela in dol`nostih podobne lastnosti. Za doseganje teh ciljev od leta 
2002 poteka v SV poseben projekt za profesionalizacijo SV, ki {iri skupino 
voja{kih poklicev kot posledico razvoja voja{ke organizacije in jo formalno-
pravno uveljavlja. To pa recipro~no zahteva oblikovanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij za opravljanje voja{kih poklicev z mo`nostjo njihovega priznavanja 
tudi v »civilni sferi«. Glede na aktualne dogodke v zvezi z izobra`evanjem (bo-
lonjska in lizbonska deklaracija ter zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah) 
je prioriteta oblikovanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v SV vse ve~ja. 

Na{i cilji na podro~ju voja{~ine so, da bi v leto{njem in v za~etku naslednjega 
leta za~eli z analizo in pripravo osnutka kvalifikacijske strukture in pripravo 
prvih Nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice: vojak pehotnik, vojak zra~ne 
obrambe, vojak za RKBO (radiolo{ko, kemi~no, biolo{ko oro`je). Prav tako 
bomo na podro~ju voja{~ine pripravili kataloge standardov strokovnih znanj in 
spretnosti, ki omogo~ajo postopke certificiranja.

Za opravljanje dejavnosti varovanja v preteklosti niso bili dolo~eni posebni 
pogoji. Za opravljanje te dejavnosti je bilo mogo~e uporabljati takrat veljavne 
predpise o dru`beni samoza{~iti. Vendar pa je praksa zelo kmalu ob~utila 
potrebo po organiziranem uveljavljanju svojih zelo specifi~nih potreb in inter-
esov, zato je bila v letu 1993 organizirana Zbornica varnostnih slu`b Sloveni-
je, kasneje Zbornica RS za zasebno varovanje. Od tega ~asa dalje je pri{lo po 
tej analogiji do izjemnega razvoja tako glede {iritve te dejavnosti, od prvotno 
pribli`no 30 do pribli`no 250 izvajalcev varovanja, kot do velikega dviga ka-
kovosti varovanja. Dr`ava se je zaradi pove~anih potreb odzvala in z letom 
2004 je v veljavo vstopil Zakon o zasebnem varovanju, ki regulira izvajanje 
dejavnosti zasebnega varovanja.
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Nov zakon je prav na tem podro~ju prinesel bistvene novosti. Za opravljanje 
posameznih nalog varovanja, ki jih je definiral, je predvidel pridobitev nacional-
nih poklicnih kvalifikacij. S temi novimi zakonskimi re{itvami je dana podlaga 
za kvaliteten premik na pomembnem podro~ju izobra`evanja in usposabljanja 
varnostnega osebja.

Na podro~ju varovanja smo pripravili analizo kvalifikacijske strukture in v 
sodelovanju z Zbornico RS za zasebno varovanje izdelali kvalifikacijsko struk-
turo. Do sedaj smo pripravili naslednje poklicne standarde: Varnostnik/
varnostnica, Varnostnik ~uvaj/varnostnica ~uvajka, Varnostni tehnik/var-
nostna tehnica, Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica in Varnostni 
mened`er/varnostna mened`erka.

Klement Drofenik
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RAZVOJ IZOBRA@EVALNIH 
PROGRAMOV 

Izdelki dijakov v programih Steklar in Oblikovalec stekla, ki so nastali v okviru 
projektnih tednov na [olskem centru Roga{ka Slatina
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ELEKTROTEHNIKA, RA^UNALNI[TVO, MEHATRONIKA
V {olskem letu 2005/2006 bo prvi~ potekalo izobra`evanje na podro~ju me-
hatronike, in sicer na nivoju srednjega poklicnega izobra`evanja Mehatronik 
operater. [ole, ki bodo ta program izvajale, so se na to temeljito pripravile, 
saj program sledi novim Izhodi{~em, ki narekujejo precej druga~no in zahtev-
nej{e delo z dijaki, kot je to zahteval oz. zahteva “klasi~en izobra`evalni pro-
ces”. Na vi{je{olskem nivoju obstaja program Mehatronika, tako da je treba 
zapolniti tudi vrzel med obstoje~ima programoma s podro~ja mehatronike, 
tj. srednje strokovno izobra`evanje. Pripravljen je `e Tehnik mehatronike, ki 
bo {el v obravnavo na Strokovni svet predvidoma septembra 2005. ^e bo 
potrjen, se bo za~el izvajati v {olskem letu 2006/07. Prav tako je pripravljen 
program srednjega poklicnega izobra`evanja s podro~ja informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologij Ra~unalnikar.

Letos so prvi~ zaklju~ili {olanje dijaki, ki so se izobra`evali v prenovljenih pro-
gramih Elektrikar elektronik, Elektrikar energetik, Elektrotehnik elektronik PTI 
in Elektrotehnik energetik PTI.

Za razliko od ostalih klju~nih kvalifikacij, ki jih pripravlja Zavod RS za {olstvo, 
je klju~no kvalifikacijo za ra~unalni{ko pismenost pripravil CPI. S stan-
dardom znanj in spretnosti ra~unalni{ke pismenosti `elimo opredeliti tista 
osnovna ra~unalni{ka znanja in spretnosti, ki omogo~ajo osnovno uporabo in 
komunikacijo v t.i. informacijski dru`bi, hkrati pa omogo~ajo nadgradnjo teh 
znanj in potrditev s pridobitvijo razli~nih certifikatov; bodisi ECDL ali X-pert, 
oziroma certifikatov, ki temeljijo na odprti kodi.

Katalogi standardov znanja in spretnosti za klju~no kvalifikacijo Ra~unalni{ka 
pismenost so pripravljeni v sodelovanju Centra za poklicno izobra`evanje, Za-
voda za {olstvo, Ministrstva za delo dru`ino in socialne zadeve, Slovenskega 
dru{tva informatika, Andrago{kega centra, Ljudske univerze in In{tituta Jo-
`ef Stefan. Pripravljeni so v skladu z metodologijo, dore~eno med Centrom, 
Zavodom za {olstvo in MDDSZ. Kataloge standardov znanja in spretnosti 
bomo uporabljali pri pripravi vseh novih programov srednjega poklicnega in 
strokovnega izobra`evanja, in sicer tako, da bomo klju~no kvalifikacijo na 
prvem nivoju vklju~evali v programe ni`jega poklicnega izobra`evanja, klju~no 
kvalifikacijo na drugem nivoju v programe srednjega poklicnega izobra`evanja 
in klju~no kvalifikacijo na tretjem nivoju v programe srednjega strokovnega 
izobra`evanja. S tem bomo zagotovili, da bodo absolventi dosegali nivo uspo-
sobljenosti s standardi znanja in spretnosti. Hkrati bo srednje poklicno izob-
ra`evanje zagotavljalo nivo znanj za certifikata ECDL Start, srednje strokovno 
pa za pridobitev certifikata ECDL. 
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Seveda se z vsem ostalim vodijo aktivnosti, potrebne za opremljanje {ol z 
omenjenih podro~ij ter za strokovno delo {tudijskih skupin, v okviru katerih so 
potekala razna izobra`evanja in usposabljanja.
 
Nekako kar premalo aktivnosti pa je bilo izvedenih na podro~ju nastajanja 
novih u~benikov, saj je kljub velikemu interesu uporabnikov nastalo relativno 
malo u~nih gradiv: delovna zvezka za Osnove elektrotehnike I, in sicer lo~eno 
za tehnike in elektrikarje (avtor Zdravko @alar). Zato CPI spodbuja avtorje `e 
pripravljenih internih gradiv, da s finan~no pomo~jo Evropskega socialnega 
sklada svoja gradiva tudi izdajo in tako omogo~ijo njihovo {ir{o uporabo.

S pomo~jo sredstev Evropskega socialnega sklada na podro~jih elektrotehni-
ke, ra~unalni{tva in mehatronike trenutno te~ejo {tirje projekti, planiranih pa 
je vsaj {e enkrat toliko.
 
V minulem {olskem letu je bilo dogajanje popestreno tudi s tekmovanji: 13. 
sre~anje elektrikarjev, 1. tekmovanje tehnikov, tekmovanje konstruktorjev 
mobilnih robotov ... Vsekakor nameravamo vsa tekmovanja izvajati tudi v 
bodo~e.

Darko Hribar

EKONOMSKA, TRGOVSKA IN 
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST
V {olskem letu 2004/05 je bilo na ekonomskem podro~ju delo usmerjeno 
predvsem na izobra`evanje u~iteljev v naj{ir{em smislu, in sicer kot priprava 
na vklju~evanje didakti~no-vsebinskih in organizacijskih novosti v izobra`evalne 
programe.

Ciljev, ki smo si jih zastavili, je bilo ve~: vsebinska modernizacija in izlo~anje 
nepomembnih podatkov, osredoto~anje na bistvena in trajnej{a znanja, rav-
note`je med u~novsebinsko in u~nociljno naravnanostjo. 

Ta te`nja povezovanja teoreti~nega in prakti~nega izobra`evanja je namen 
tudi nadaljnjega dela pri razvoju ekonomskega podro~ja.

Kot rezultat omenjenih ciljev se ka`e predvsem projekt Uvajanja projek-
tnega dela v srednje {ole, s katerim bomo nadaljevali tudi v {olskem letu 
2005/06. Namen projekta je oblikovati mre`o partnerjev, izvajalcev javno 
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veljavnih vzgojno-izobra`evalnih programov, povezava s socialnimi partnerji in 
priprava gradiva za projektno delo.

V {olskem letu 2005/06 bomo poskrbeli tudi za nemoteno delo u~nih pod-
jetij, ki bodo opremljena z ra~unalni{kim programom. U~itelji bodo seznanje-
ni s programom ter novimi koncepti u~enja, znanja in pou~evanja, kajti poj-
movanja u~enja, znanja in pou~evanja so bila do sedaj ve~inoma oblikovana 
na izku{njah tradicionalne paradigme pou~evanja. V ta namen je v pripravi 
tudi samostojni delovni zvezek za u~no podjetje.

Nadaljevala se bo prenova izobra`evalnega programa Trgovec, kjer na~-
rtujemo pedago{ke delavnice, na katerih bodo u~itelji spoznali didakti~na 
izhodi{~a pri uvajanju na u~enca osredoto~enega modela pouka. U~itelji, 
usposobljeni na strokovnem podro~ju in predvsem na podro~ju novih koncep-
tov u~enja, bodo ob pomo~i novih postavljenih izobra`evalnih ciljev, smernic, 
novih u~nih katalogov znanja in u~benikov kakovostno pou~evali in tako dija-
kom omogo~ili pridobiti kakovostno znanje in osebnostni razvoj.

mag. Jana Ravbar

FRIZERSKE STORITVE
Program Frizer smo prenovili po novih Izhodi{~ih. Poleg poklicnega stan-
darda Frizer/frizerka zajema tudi poklicna standarda Maniker/manikerka 
in Viza`ist/viza`istka, ki sta v programu izpostavljena kot modula. Po zaklju-
~enem izobra`evanju si kandidati pridobijo srednjo poklicno izobrazbo z nazi-
vom Frizer. Januarja 2005 je bil program sprejet na Strokovnem svetu RS za 
poklicno in strokovno izobra`evanje. Za poskusno uvajanje prenovljenega pro-
grama sta bili izbrani Srednja {ola za oblikovanje Maribor ter Srednja poklicna 
in strokovna {ola Celje. Prenovljeni program Frizer smo predstavili kolektivom 
vseh {ol in jih seznanili z bistvenimi novostmi, ki jih program prina{a. 

Uspe{no je potekala komunikacija s Sekcijo frizerjev Obrtne zbornice Slovenije 
v zvezi z uvajanjem prenovljenega programa, z uvajanjem znaka kakovosti sto-
ritev v obratovalnicah, z na~rtovanjem odprtega kurikula na lokalnih ravneh, 
kataloga znanj za prakti~no izobra`evanje pri delodajalcih, pogovarjali pa smo 
se tudi o pri~akovanjih delodajalcev do izvajalcev izobra`evalnega programa 
in o mo`nostih uskladitve nadgradnje izobra`evanja v frizerstvu z evropskim 
nivojem. Podro~ni odbor za storitvene dejavnosti pa je podprl pobude za 
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pripravo poklicnih standardov Frizer-oblikovalec, Frizer-tehnolog in Lasni~ar-
masker. 

Pripravili smo tudi:
• promocijo prenovljenega programa v elektronski obliki, na letakih, tiskovi-

nah, atraktivno za osnovno{olce, za star{e, za svetovalne in druge stro-
kovne delavce osnovnih {ol in obmo~nih obrtnih zbornic; 

• katalog znanj prakti~nega izobra`evanja pri delodajalcih, ki ga je 4. julija 
2005 sprejela Sekcija frizerjev Obrtne zbornice Slovenije;

• minimalne normative in standarde opreme za izvajanje prenovljenega pro-
grama Frizer, na osnovi katerih se bodo pripravili projekti dopolnjevanja 
manjkajo~e in posodabljanja obstoje~e opreme;

• prilogo k spri~evalu Europass po programu Frizer v skladu z danimi smer-
nicami in metodologijo.

V {olskem letu 2005/06 bomo posebno pozornost namenili spremljavi po-
skusnega uvajanja prenovljenega programa na obeh {olah. Posvetili se bomo 
predvsem izobra`evanju u~iteljev ter drugih izvajalcev za uvajanje novega pro-
grama. Izobra`evanje bo temeljilo na novih oblikah in metodah na~rtovanja 
in izvajanja programa ter nove kulture u~enja, pou~evanja, preverjanja in 
ocenjevanja znanja. V izobra`evanje bomo vklju~evali tudi {olske kolektive, ki 
bodo uvajali prenovljeni program z zamikom enega leta.

V kolikor bodo ustrezno pripravljeni poklicni standardi, bomo skladno in pri-
merljivo z evropskimi programi pripravili nadgradnjo prenovljenemu (nacional-
nemu) programu Frizer. Evropski program, imenovan B-nivo, ki se je v Evropi 
razvil v okviru projekta Leonardo da Vinci, je nadgradnja osnovnemu nacio-
nalnemu programu A-nivoja in je bil predstavljen na 1. Evropskem simpoziju 
frizerstva maja 2005 v Rimu. 

GOSTINSTVO IN TURIZEM
V minulem {olskem letu smo zastavili prenovo izobra`evalnega programa Go-
stinska dela po novih Izhodi{~ih. Iz kvalifikacijske strukture (ki je s strani delo-
dajalcev {e v pripravi) smo zajeli le poklicne standarde ni`jega poklicnega in 
srednjega poklicnega izobra`evanja, Pomo~nik kuharja, Pomo~nik natakarja, 
Kuhar in Natakar. Podro~na skupina se je odlo~ila za pripravo dveh izobra`e-
valnih programov srednjega poklicnega izobra`evanja, to sta program Kuhar 
in program Natakar. V obeh programih bosta poklicna standarda Pomo~nik 
kuharja in Pomo~nik stre`be izpostavljena kot modula. Pripravili smo osnutek 
splo{nega dela obeh programov ter osnutek globalnih in operativnih ciljev po 
katalogih znanj posameznih vsebinskih sklopov in poklicnih kompetenc. 
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V {olskem letu 2005/06 bomo pripravljena gradiva s cilji klju~nih kompe-
tenc prenovljenih programov uskladili z Zavodom RS za {olstvo ter z Obrtno 
in Gospodarsko zbornico Slovenije. Pri~akujemo, da bodo gradiva lahko ob-
ravnavana in sprejeta najkasneje na novembrski seji Strokovnega sveta RS 
za poklicno in strokovno izobra`evanje ter bodo tako pripravljena za razpis 
za poskusno uvajanje v {olskem letu 2006/07. Hkrati pa bomo seveda po 
akcijskem na~rtu pripravljali izbrane {olske kolektive na uvajanje vseh novosti, 
ki jih prenovljeni program prina{a. 

Podro~je gostinstva in turizma je leto poprej krepko zaznamoval projekt Clo-
sing the gap, s katerim smo uradno zaklju~ili novembra 2004. V nadalje-
vanju smo pridobljene izku{nje in znanja razvijali dalje v pilotnem podprojektu 
Prakti~no izobra`evanje v delovnem procesu. [ole so znova ve~ji del prakti~-
nega izobra`evanja programa Gostinski tehnik (v Radovljici tudi programa 
Turisti~ni tehnik) prenesle v izvajanje k delodajalcem ter z njimi navezale {e 
pristnej{e kontakte za usklajenost in vi{jo kakovost prakti~nega izobra`evanja 
dijakov. [e posebej dobro so se odzvali iz Term Maribor in iz podjetij Gorenj-
ske regije. 

V o`ji delovni skupini smo pripravili priro~nik s priporo~ili Kako na~rtovati, 
organizirati in izvesti prakti~no izobra`evanje v delovnem procesu, ki je 
namenjen vsem sodelujo~im v aktivnostih na~rtovanja in izvajanja prakti~nega 
izobra`evanja v podjetjih ({oli, delodajalcem, dijakom in star{em) in je prime-
ren za vse stroke. Po strokovnem pregledu Ministrstva za {olstvo in {port, 
Obrtne in Gospodarske zbornice Slovenije bo gradivo na voljo na spletnih 
straneh www.cpi.si. 

Podprojekt Turisti~no destinacijski mened`ment (TDM), ki se je razvijal v 
Gorenjski regiji in ostal po zaklju~ni konferenci Closing the gap na pol poti, 
prav tako razvijamo dalje. Pripravili smo strokovno gradivo kot ogrodje za 
uvodni te~aj o razvoju mened`menta turisti~ne destinacije za srednji in za 
vi{ji vodstveni kader v turisti~nem gospodarstvu. V jeseni 2005 bomo izvedli 
delavnice za razli~ne ciljne skupine (dijaki in {tudentje, u~itelji srednje in vi{je 
{ole, direktorji ter drugi vodstveni kader gostinskega in turisti~nega gospo-
darstva), nato bomo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, Slovenske tu-
risti~ne organizacije in tudi Centra RS za poklicno izobra`evanje znanja TDM 
raz{irili na druge ciljne skupine po Sloveniji.

V {olskem letu 2005/06 na~rtujemo tudi: 
• uvajanje novega u~benika Stre`ba z animacijo v programu Gostinsko-turi-

sti~ni tehnik in Gostinski tehnik avtoric Slave Zavodnik in Gabrijele Jo{t; 
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• posodobitev metode dela pri prakti~nem pouku kuharstva, stre`be, pre-
hrane in gostinskega poslovanja z informacijsko programsko opremo; 

• prav tako pri~akujemo informacijsko programsko in drugo opremo za po-
sodobitev u~ilnic prakti~nega pouka za turizem na vsaj treh {olah; 

• intenzivneje bodo potekale priprave na pisni izpit poklicne mature za 2. 
predmet ter usklajevanje spremljajo~e dokumentacije za izvedbo 4. pred-
meta; 

• izobra`evanje u~iteljev bo potekalo tako po na~rtovanih in prijavljenih pro-
gramih izobra`evanja v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja kot 
tudi v okviru {tudijskih skupin.

CPI je aktivno sodeloval pri izvedbi projekta Znanje – mladi in turizem v orga-
nizaciji Turisti~ne zveze Slovenije, ki je bil tekmovalne narave. Prijavljenih je 
bilo 41 srednjih splo{nih, strokovnih in poklicnih {ol. Dijaki so pripravili raz-
iskovalno nalogo v obsegu 30 strani, vsebino pa so predstavili na Turisti~ni 
tr`nici, ki je potekala 22. aprila v Izoli. 

V prihodnjem {olskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem v projektu, Turi-
sti~na tr`nica kot zaklju~ni del projekta pa bo potekala v Velenju. V oktobru bo 
potekal ̀ e 52. Gostinsko-turisti~ni zbor, tokrat v Portoro`u. V okviru zbora bo 
potekalo `e tradicionalno dr`avno tekmovanje srednjih gostinskih {ol, dijakov 
iz kuharstva in stre`be ter {ol s programom Turisti~ni tehnik iz znanja turiz-
ma. Za osnovno{olce, njihove star{e in u~itelje v tem ~asu s pomo~jo GZS in 
OZS ter srednje {ole za gostinstvo in turizem pripravimo promocijo poklicev 
v gostinstvu in turizmu.

GOSPODINJSKE STORITVE
V programu in na podro~ju gospodinjskih storitev je delo potekalo podobno 
kot minulo {olsko leto. Ve~je premike, predvsem na oblikovanju poklicnega 
profila in poklicnih standardov pri~akujemo v letu 2006. 

Anica Justinek
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LESARSTVO IN TAPETNI[TVO
Najobse`nej{a aktivnost, ki je v {olskem letu 2004/05 potekala na teh 
dveh podro~jih, je prenova programov srednjega poklicnega izobra`evanja. 
V procesu prenove sta tako izobra`evalna programa Mizar in Tapetnik, 
poleg tega pa pripravljamo tudi nov program Parketar. Vzporedno te~ejo 
tudi priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno 
kvalifikacijo Upravljalec lesnoobdelovalnih strojev ter umestitev le-te v izob-
ra`evalni program Mizar.

Izobra`evalni programi bodo razviti v okviru projekta Modularno sestavljen 
program srednjega poklicnega izobra`evanja na podro~ju obdelave lesa. 
Na~rtujemo re{itve, ki bodo omogo~ile kompeten~no zasnovane, modularno 
zgrajene programe z odprtim kurikulom in vsebinskimi sklopi, v katere se 
bodo lahko vklju~evali tako vajenci kot dijaki.

Pripravi izobra`evalnih programov pa bodo sledili na~rti uvajanja ter izobra-
`evanja u~iteljev. Zavedamo se, da gre za uvajanje velikega {tevila novosti, ki 
bodo nedvomno potrebovale svoj ~as za uveljavitev. Uvajanje izobra`evalnih 
programov bo predvidoma steklo v septembru 2006 na {olah, kjer bodo na 
spremembe pripravljeni.

Skladno s pripravo izobra`evalnih programov pa te~e tudi priprava stan-
dardov opreme, s katerimi `elimo pokriti minimalne materialne pogoje v 
izobra`evalnih programih razli~nih nivojev v lesarstvu. Dogovorjeni so tudi 
okviri za standard ra~unalni{ke programske opreme za podro~je. Na osnovi 
omenjenih standardov pa bomo v {olskem letu 2005/06 pripravili projekt 
opremljanja lesarskih {ol.

Izobra`evanju in spopolnjevanju u~iteljev bomo v naslednjem obdobju posvetili 
nekoliko ve~ pozornosti. Poleg ̀ e omenjenega izobra`evenja ob uvajanju novih 
in prenovljenih izobra`evalnih programov na~rtujemo v {olskem letu 2005/
06 tudi seminarja s podro~ja lepljenja lesa in izvedbe poklicne mature s po-
udarkom na 4. predmetu. Oba seminarja sta razpisana v Katalogu stalnega 
strokovnega spopolnjevanja u~iteljev, ki je objavljen na spletnih straneh. 

Smo na pragu velikih sprememb, zato bo naslednje obdobje zaznamovalo 
veliko razli~nih aktivnosti, ki bodo vodile k enemu temeljnjemu cilju – zgraditi 
sistem izobra`evanja za podro~je tako, da se bo uspe{no odzival na zahteve 
dana{njega in jutri{njega dne.
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GRADBENI[TVO IN GEODEZIJA
Na podro~ju gradbeni{tva smo v {olskem letu 2004/2005 pri~eli s prenovo 
programa srednjega poklicnega izobra`evanja Zidar. To je prvi od izobra`e-
valnih programov v Modelu skupnega izvajanja programov v gradbeni{tvu, 
ki ga `elimo razviti kot nov, kompeten~no zasnovan, modularno zgrajen pro-
gram z odprtim kurikulumom in vsebinskimi sklopi. Temu zgledu bo v nasled-
njem obdobju sledil sklop sorodnih programov v okviru modela.

V {olskem letu 2004/2005 smo pripravili standarde minimalne opreme za 
programe srednjega poklicnega izobra`evanja ^rkoslikar, Dimnikar, Izvajalec 
suhomonta`ne gradnje, Kamnosek, Pe~ar keramik, Slikopleskar, Strojnik 
gradbene mehanizacije, Tesar in Zidar ter za programa srednjega strokov-
nega izobra`evanja Gradbeni tehnik in Geodetski tehnik. Vsi ti standardi bodo 
podlaga za pripravo projektov opremljanja. Tako `e pripravljamo projekt opre-
mljanja za program Gradbeni tehnik ter projekt za opremljanje programov 
srednjega poklicnega izobra`evanja. Predvidevamo, da bosta projekta izdela-
na do konca leta 2005.

Tudi podro~ju strokovnega usposabljanja in izobra`evanja u~iteljev smo v pri-
hodnjem {olskem letu 2005/2006 posvetili nekoliko ve~ pozornosti. Tako bo 
decembra 2005 organiziran seminar za uporabo ra~unalni{kih programov 
s podro~ja kalkulacij in poslovanja v gradbeni{tvu, januarja 2006 seminar 
o uporabi ra~unalni{kega programa ArchiCAD ter marca 2006 seminar o 
uporabi ra~unalni{kega programa s podro~ja gradbene mehanike AmsesFra-
me 2D. Poleg tega pa na~rtujemo v oktobru 2005 tudi seminar s podro~ja 
poklicne mature o oblikovanju projektnega dela kot 4. predmetu poklicne 
mature v izobra`evalnem programu Gradbeni tehnik.

U~benikoma Gradbena mehanika – trdnost in Nizke zgradbe, ceste in `elezni-
ce, ki sta iz{la spomladi 2005, se bosta v naslednjem {olskem letu pridru`ila 
{e u~benik Gradbena mehanika – statika in priro~nik Osnovne planimetrijske 
konstrukcije.

Z aktivnostmi v prihodnosti `elimo tako vzpostaviti materialne in kadrovske 
pogoje za kakovostnej{o izvedbo izobra`evalnih programov in s tem krepitev 
poklicnega in strokovnega izobra`evanja v gradbeni{tvu in geodeziji.
 

VARSTVO OKOLJA 
je kot strokovno podro~je v na{em prostoru novost. V zadnjem obdobju je 
tako nastalo nekaj novih poklicnih standardov s tega podro~ja – Manipulant 
odpadkov, Manipulant nevarnih odpadkov ter Upravljalec strojev in naprav za 
ravnanje z odpadki. Vsi na{teti poklicni standardi bodo uvr{~eni v sistem naci-
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onalnih poklicnih kvalifikacij. Poleg tega pa se pripravlja tudi poklicni standard 
na srednjem strokovnem nivoju, za katerega bomo v naslednjem obdobju raz-
vili popolnoma nov program srednjega strokovnega izobra`evanja. 

V prihodnjem obdobju lahko pri~akujemo krepitev vertikale na tem podro~ju, 
seveda skladno z razvojem panoge pri nas. Tako obstaja {e nekaj pobud za 
pripravo poklicnih standardov na podro~ju varstva okolja, na osnovi prenovlje-
nih podlag pa bomo prenovili tudi program vi{jega strokovnega izobra`evanja 
Komunala.

Ve~ina nadaljnjih aktivnosti bo tako primarno usmerjenih v oblikovanje siste-
ma izobra`evanja na tem podro~ju, saj je to eden od temeljev uspe{nega 
razvoja panoge.

Igor Leban

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
V {olskem letu 2004/05 je bilo na podro~ju kmetijstva veliko pozornosti 
usmerjene v delo na projektu Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se oko-
lja. To je obse`en projekt, ki ga je v lanskem {olskem letu prijavil in pridobil 
Konzorcij biotehni{kih {ol, v katerega so vklju~ene vse kmetijske in `ivilske 
{ole ter njihovi partnerji. Projekt obsega pet klju~nih podro~ij:

• Strategija razvoja izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in 
`ivilstva,

• Posodobitev obstoje~ih in razvijanje novih programov izobra`evanja in 
usposabljanja,

• [irjenje sistema zagotavljanja kakovosti,
• Prepre~evanje osipa in
• Vzpostavitev medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.

Na vseh podro~jih te~ejo {tevilne aktivnosti, najve~ji poudarek pa je bil doslej 
dan izdelavi celostne strategije poklicnega in strokovnega izobra`evanja ter 
usposabljanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva.

Glavnina vsega dela ~aka prihodnje leto na podro~ju posodabljanja starih 
oziroma razvijanja novih izobra`evalnih programov, vklju~no z izobra`evanjem 
izobra`evalcev in vzpostavljanjem medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.



48 49

Z leto{njim letom so {tiri {ole za~ele na novo izvajati izobra`evalni program 
Kmetijsko podjetni{ki tehnik PTI.

V tem letu je tudi intenzivno potekala priprava na poklicno maturo, ki bo v 
naslednjem letu prvi~ potekala za drugo poklicno enoto v pisni in ustni obliki, 
za ~etrto izpitno enoto pa v obliki projektnega dela. 

Na podro~ju kmetijstva deluje osem {tudijskih skupin, ki so bile v tem letu 
zelo aktivne.

Na spletni strani CPI lahko najdete gradivo Kmetijska pridelava in reja - vrt-
narstvo ter sadjarstvo in vinogradni{tvo avtorice Natalije Tr~ek Kov{e, ki je 
namenjeno za program Pomo~nica gospodinje-oskrbnice. V naslednjem {ol-
skem letu lahko pri~akujemo izid dveh novih u~benikov: Vrtnarstvo 2 avtorjev 
Traj~eta Nikoloskega, Draga Jan~i~a in Maksimiljane Korez ter Vzdr`evanje 
in tehnika dela z motorno `ago avtorja Sebastijana Bajca na podro~ju goz-
darstva.

Majda Stopar

KEMIJA IN GUMARSTVO
Na podro~ju kemije se bo v {olskem letu 2005/06 izvajal izobra`evalni pro-
gram Kemijski tehnik SSI. Prihodnje aktivnosti bo na tem podro~ju potrebno 
usmeriti v pripravo celotne kvalifikacijske strukture, opisa poklicnih profilov 
glede na specifi~nosti in potrebe kemijske industrije v Sloveniji ter poklicne 
standarde kot podlago za prenovo oziroma pripravo novega programa Ke-
mijski tehnik, ki bo bolj prilagodljiv tehnolo{kemu razvoju na tem podro~ju, 
zanimiv, kompeten~no zasnovan in atraktiven. Pripravljena in potrjena sta 
dva poklicna standarda: Predelovalec/predelovalka plastike in Predelovalec/
predelovalka gume. Od predloga socialnih partnerjev pa je odvisno, ali bomo 
v bodo~e pripravili nov izobra`evalni program s podro~ja polimerstva oziroma 
bomo na podlagi poklicnih standardov pripravili kataloge standardnih strokov-
nih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Tudi v minulem {olskem letu so vse {tiri slovenske {ole, ki izvajajo program 
Kemijski tehnik, izvedle enotni izpit (pisni in ustni del) iz drugega predmeta 
na poklicni maturi. Glede na izku{njo preteklega {olskega leta smo v celoti 
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poenotili bazo vpra{anj za ustni del izpita ter {e izbolj{ali kakovost pisnega 
dela izpita.

Pripravili smo minimalne standarde opreme za izbirne vsebine in prakti~ni 
pouk v programu Kemijski tehnik, v {olskem letu 2005/06 pa bomo nadalje-
vali s pripravo projekta opremljanja kemijskih {ol v Sloveniji.

Simona Kodra Kadunc

OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJA
V {olskem letu 2005/06 bo potekalo izobra`evanje po programih s podalj-
{ano veljavnostjo, in sicer za grafi~nega oblikovalca, industrijskega oblikoval-
ca in modnega oblikovalca.

Sedaj imamo pripravljene nove izobra`evalne programe, in sicer po novih 
Izhodi{~ih: Modno oblikovanje, Grafi~no oblikovanje in Oblikovanje uporabnih 
predmetov. Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobra`evanje 
pa je bil sprejet Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Modni 
stilist/modna stilistka. 

Cilj je posodobiti programe, jih ~im bolj prilagoditi potrebam trga in narediti 
bolj privla~ne. V programe smo vklju~ili odprti kurikulum, ve~jo povezanost 
strokovno teoreti~nih znanj s prakti~nimi znanji in ve~jo povezanost z gospo-
darstvom. V teko~em {olskem letu se bo izvajalo priprave in izobra`evanje za 
uspe{no uvajanje novih izobra`evalnih programov.

Pripravlja se tudi Prilogo k spri~evalu Europass po programih Grafi~no ob-
likovanje, Modno oblikovanje in Oblikovanje uporabnih predmetov.

Pripravljalo se bo tudi celovite standarde opreme, nova u~na gradiva in {e 
kaj.

Vztrajali bomo, da se izobra`evanje na podro~ju oblikovanja prilagodi trenut-
nim razmeram in potrebam na trgu. Mo`nosti izobra`evanja je potrebno po-
nuditi na vseh ravneh, tudi odraslim.

Na podro~ju fotografije se izvaja izobra`evalni program Fotografski tehnik. V 
{olskem letu 2004/05 je s poklicno maturo zaklju~ila prva generacija, ki se 
je vpisala v ta program izobra`evanja.
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Tudi tukaj `elimo programe posodobiti, jih ~im bolj prilagoditi potrebam trga 
in narediti bolj privla~ne. Zato se tudi dela in razmi{lja o razvoju izobra`evanja 
na vi{ji stopnji izobra`evanja za to podro~je. 

Tatjana Patafta

PRED[OLSKA VZGOJA
V programu in na podro~ju pred{olske vzgoje v minulem letu ni bilo posebnih 
novosti. U~itelji so se v novembru udele`ili seminarja o pripravi izpitnih pol za 
poklicno maturo za 2. predmet. Po dogovoru so na {tudijski skupini sestavljali 
vpra{anja za pisne pole za poklicno maturo iz pedagogike in psihologije, do-
kon~ali jih bodo do oktobra 2005. Na~rtovano strokovno ekskurzijo v skrbni 
organizaciji Srednje vzgojiteljske {ole in gimnazije Ljubljana nismo izvedli zara-
di objektivnih razlogov, izvedli pa smo seminar Ples z metodiko v srednji {oli 
za u~itelje v programu Pred{olska vzgoja. 

Glede na evalvacijo programa in poklicne mature ter na pobudo Ministrstva 
za {olstvo in {port se je pri~ela pripravljati kvalifikacijska struktura, opis po-
klicnih profilov ter poklicni standard kot podlaga za prenovo programa Pred-
{olska vzgoja. ^e bodo omenjeni dokumenti pripravljeni, bomo v letu 2006 
oblikovali podro~no skupino ter pri~eli s pripravami prenove programa sklad-
no z novimi Izhodi{~i.

Anica Justinek

PROMET IN ZVEZE
Center Republike Slovenije za poklicno izobra`evanje pripravlja novo kvalifika-
cijsko strukturo za podro~je prometa in zvez. Z njo bodo definirani novi, so-
dobni poklici na osnovi aktualnih potreb gospodarstva in primerljivih poklicev 
v dr`avah Evropske unije. V naslednjih letih bodo tako prenovljeni ali na novo 
pripravljeni vsi srednje{olski programi s podro~ja prometa in zvez.
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Na prometnem podro~ju se trenutno izvajajo trije programi za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe. To so Prometni tehnik, Plovbni tehnik in Ladijski 
strojni tehnik. Na podro~ju vi{jega strokovnega izobra`evanja se izvajajo pro-
grami: Promet, za pridobitev vi{je strokovne izobrazbe tehnolog/tehnologinja 
prometa, Po{tni promet za pridobitev vi{je strokovne izobrazbe tehnolog/
tehnologinja po{tnega prometa in Telekomunikacije za pridobitev vi{je stro-
kovne izobrazbe in`enir/in`enirka telekomunikacij.

Vi{je{olski strokovni program Promet temelji na tradiciji izobra`evanja za 
potrebe v cestnem in `elezni{kem prometu, za potrebe transportne in lo-
gisti~ne dejavnosti, {pedicije, skladi{~ne dejavnosti, notranjega transporta, 
carine … Program se redno logisti~no prilagaja vsem prometnim podsiste-
mom in odpira {ir{e mo`nosti zaposlitve v razli~nih gospodarskih dejavnostih. 
Omogo~a tudi nadaljevanje {tudija po vertikali na Fakulteti za gradbeni{tvo v 
Mariboru (visoko{olski strokovni program Promet, VII. stopnja) in Fakulteti za 
pomorstvo in promet (visoko{olski strokovni program Tehnologija prometa, 
VII. stopnja). Cilj izobra`evalnega programa Po{tni promet je pridobitev vi{je 
strokovne izobrazbe s {irokim in poglobljenim strokovnoteoreti~nim ter prak-
ti~nouporabnim znanjem iz po{tnega poslovanja.

Program za pridobitev poklicne izobrazbe Voznik se {e vedno izvaja kot kon-
vertiran program. Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port mu iz leta v leto 
podalj{uje veljavnost. Tako bo tudi v naslednjem {olskem letu 2005/2006. 
Program bo prenovljen, ko bo poklicni standard Voznik/voznica v cestnem 
prometu usklajen z evropskimi direktivami, ki urejajo to podro~je.

Center Republike Slovenije za poklicno izobra`evanje je pripravil projekt opre-
mljanja prometnih {ol z ra~unalni{ko strojno opremo in programi za podporo 
izvedbe strokovnoteoreti~nih predmetov in prakti~nega pouka. Z integracijo 
te opreme v pedago{ki proces se bo izbolj{ala usposobljenost prometnih 
tehnikov za opravljanje svojega poklica.

V okviru {tudijske skupine, ki jo sestavljajo u~itelji strokovno teoreti~nih pred-
metov v programu Prometni tehnik, se izvajajo strokovna izobra`evanja u~-
iteljev, pripravlja pa se tudi potrebna literatura za izvajanje programa.

mag. Metod ^e{arek
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STEKLARSTVO IN OPTIKA
V {olskem letu 2005/06 se bodo izvajali programi Steklar SPI, Oblikovalec 
stekla SPI in Tehnik optik SSI. Pripravili bomo novo strokovno u~no gradivo za 
prakti~ni pouk v programih Steklar in Tehnik optik. Mo~an poudarek bo tudi 
na usposabljanju izobra`evalcev za uvajanje novosti po novih Izhodi{~ih (nove 
kulture u~enja, pou~evanja, preverjanja in ocenjevanja znanja). 

Na osnovi minimalnih standardov opreme bomo pripravili projekt opremljanja 
delavnic prakti~nega pouka v programih Steklar in Oblikovalec stekla.

Simona Kodra Kadunc

METALURGIJA
Zaradi nezanimanja za metalur{ke poklice so izobra`evalni programi s po-
dro~ja metalurgije v zadnjih letih zamrli. Ker pa se ponovno ka`ejo potrebe 
po metalur{ko izobra`enih kadrih, je Center Republike Slovenije za poklicno 
izobra`evanje pripravil nove poklicne standarde za metalur{ke poklice. V 
sodelovanju s strokovnjaki iz industrije so tako nastali poklicni standardi za 
slede~e poklice:
• Livar/livarka,
• Talilec/talilka,
• Valjavec/valjavka,
• Kova~/kova~ica,
• Toplotni obdelovalec kovin/toplotna obdelovalka kovin.

Na osnovi teh poklicnih standardov bo Center Republike Slovenije za poklicno 
izobra`evanje pripravil izobra`evalni program za pridobitev IV. stopnje izobra-
zbe. Program se bo izvajal skupaj z ostalimi programi s podro~ja strojni{tva 
v okviru Modela skupnega izvajanja programov v strojni{tvu.

mag. Metod ^e{arek
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STROJNI[TVO IN RUDARSTVO
Izobra`evalni programi, ki se bodo v {olskem letu 2005/06 izvajali na po-
dro~ju strojni{tva, so:
• programi ni`jega poklicnega izobra`evanja (v nadaljevanju NPI): Obdelo-

valec kovin, Obdelovalec kovin (SI) in Li~ar;
• programi srednjega poklicnega izobra`evanja (v nadaljevanju SPI) po Mo-

delu skupnega izvajanja programov srednjega poklicnega izobra`evanja na 
podro~ju strojni{tva za {olski ali dualni sistem: Avtomehanik, Avtoklepar, 
Klepar-krovec, Instalater strojnih instalacij, Konstrukcijski mehanik, Fino-
mehanik, Strojni mehanik, Orodjar, Oblikovalec kovin, Urar, Zlatar in Avto-
li~ar;

• program srednjega poklicnega izobra`evanja Avtoserviser;
• program srednjega poklicnega izobra`evanja Avtokaroserist;
• program srednjega strokovnega izobra`evanja (v nadaljevanju SSI): Strojni 

tehnik, Strojni tehnik (SI) in Strojni tehnik (DV);
• program poklicno-tehni{kega izobra`evanja (v nadaljevanju PTI): Strojni 

tehnik in Strojni tehnik (SI);
• vi{je{olski izobra`evalni program: Strojni{tvo.

Izobra`evalni programi, ki se bodo v {olskem letu 2005/06 izvajali na po-
dro~ju rudarstva, so:
• programi srednjega poklicnega izobra`evanja (SPI): Rudar;
• program srednjega strokovnega izobra`evanja (SSI): Rudarski tehnik;
• program poklicno-tehni{kega izobra`evanja (PTI): Rudarski tehnik;
• vi{je{olski izobra`evalni program: Rudarstvo in geotehnologija.

Od navedenih programov se izvajajo tudi prilagojeni izobra`evalni programi za 
gluhe in naglu{ne: program NPI Obdelovalec kovin, program SPI Oblikovalec 
kovin in program PTI Strojni tehnik. Poleg rednega izobra`evanja se na po-
dro~jih strojni{tva in rudarstva izvaja tudi izobra`evanje odraslih. 

V {olskem letu 2005/06 bosta dve {oli za~eli izvajati nov modularno zgra-
jen program SPI Avtokaroserist: [olski center Ptuj in Srednja poklicna in 
strokovna {ola Be`igrad v Ljubljani, pet {ol pa bo za~elo izvajati program 
SPI Mehatronik operater, ki zdru`uje podro~je strojni{tva in elektrotehnike. 
Poskusno izvajanje novega programa SPI Avtoserviser bo potekalo na {tirih 
{olah za dijake, ki se vpisujejo v prvi in drugi letnik. Novi programi vsebujejo 
temeljne novosti ter strate{ke usmeritve in cilje priprave izobra`evalnih pro-
gramov v smislu fleksibilnih in odprtih, evropsko primerljivih programov SPI 
in omogo~ajo izvedbo {olskega ali dualnega sistema izobra`evanja glede na 
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sklenjeno u~no pogodbo. Ve~ji poudarek je namenjen povezovanju splo{nega, 
strokovnega in prakti~nega znanja s ciljem dose~i ve~jo notranjo vsebinsko 
povezanost in prepletenost znanja z razvojem poklicnih in klju~nih kompetenc, 
ki vodijo do celovite usposobljenosti za poklic. V ta namen na~rtujemo tudi zbi-
ranje u~nih gradiv v obliki u~ne mape, ki povezuje strokovnoteoreti~ne vsebi-
ne, prakti~ni pouk in ustrezne klju~ne kvalifikacije in ki se sproti dopolnjuje ter 
tako prilagaja potrebam posameznika, njegovega okolja in razvoju stroke. 

V {olskem letu 2005/06 se bodo dijaki in vajenci vpisali v tretji letnik pro-
gramov po Modelu skupnega izobra`evanja programov srednjega poklicnega 
izobra`evanja v strojni{tvu s skupnim jedrom 12 izobra`evalnih programov. 
Glede na razli~ne kombinacije, ki jih {ole formirajo pri postavitvi oddelkov za iz-
vedbo programov po modelu, ima vsaka {ola svoj izvedbeni kurikul, pri ~emer 
se z vsakim naslednjim letom – vi{jim letnikom bolj o~itno odra`a specifi~nost 
posameznega programa predvsem pri tehnologiji poklica in prakti~nem izob-
ra`evanju. 

Za prvo izvedbo poklicne mature po predmetnih izpitnih katalogih 2005 smo 
v {tudijskih skupinah pripravili vpra{anja in vzor~ne izpitne pole za vse {tiri 
izbirne predmete, ki se izvajajo kot 2. predmet. V {olskem letu 2005/06 
bodo {ole v drugem letniku programa PTI Strojni tehnik `e drugo leto izvajale 
izbirne predmete mehatronika, ra~unalni{ko podprte tehnologije in energet-
ski sistemi, v ~etrtem letniku programa SSI Strojni tehnik pa bo prenovljeni 
program omogo~il izbirnost v prihodnjem letu 2006/07. 

V okviru projektov pripravljamo manjkajo~e podlage za izvedbo modela skup-
nega izvajanja programov SPI strojni{tva, spremljamo uvajanje programa 
Avtoserviser in pripravljamo novo nacionalno kvalifikacijsko strukturo za po-
dro~je strojni{tva s pripadajo~imi poklicnimi standardi. 

Nastalo je tudi nekaj novih u~nih gradiv: delovni zvezek za prakti~ni pouk avto-
rja Marjana Klobu~arja, u~benik in delovni zvezek Snovanje in konstruiranje 1 
avtorice Erike Broz @i`ek, Programiranje CNC-strojev avtorja Roberta Bala`i-
ca, v pripravi pa sta tudi delovna zvezka za Snovanje in konstruiranje 2 in 3 s 
pripadajo~imi delovnimi listi in tabelami.

Podro~ni odbor za poklicne standarde strokovnega podro~ja ra~unalni{tva 
in tehnike je v letu 2004 dal soglasje k poklicnim standardom Upravljalec 
strojev v proizvodnji in Pomo~nik vzdr`evalca v proizvodnji. 
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Na podro~jih strojni{tva in rudarstva bo prihodnje aktivnosti potrebno usme-
riti v pripravo poklicnih standardov poklicev za celotni podro~ji oz. poklicni ver-
tikali od priprave pobud do profila poklica, obravnavo na podro~nem odboru 
in analizo kvalifikacijske strukture. 

Marija [ibanc

TEKSTIL IN USNJARSTVO
@e nekaj ~asa pada vpis v tekstilne programe. Eden izmed vzrokov je `al tudi 
stanje na{e industrije.

Za podro~je tekstila so bili prenovljeni nekateri izobra`evalni programi, in 
sicer: 
• ni`je poklicno izobra`evanje: Pomo~nik konfekcionarja; 
• srednje poklicno izobra`evanje – {olski sistem: [ivilja-kroja~, Vzdr`evalec 

tekstilij; 
• srednje poklicno izobra`evanje – dualni sistem: [ivilja-kroja~, Vzdr`evalec 

tekstilij; 
• poklicno-tehni{ko izobra`evanje: Konfekcijski modelar, Konfekcijski tehnik, 

Tekstilni tehnik; poklicni te~aj: Tekstilni tehnik.

Temeljno strokovno izobra`evanje v triletnem poklicnem izobra`evanju tre-
nutno poteka po programu [ivilja-kroja~. Po triletnem izobra`evanju dijaki 
lahko nadaljujejo na poklicno-tehni{kem izobra`evanju, nato pa s {tudijem na 
visokem strokovnem izobra`evanju.

Sedaj nadaljujemo s prenovo programov v tekstilu po novih Izhodi{~ih. Cilj je 
posodobiti programe, jih ~im bolj prilagoditi potrebam trga in narediti bolj pri-
vla~ne. Projekt predvideva mo`nost izstopa iz programa na razli~nih nivojih, 
oblikovanje vsebinskih sklopov in modularno zgradbo ter ve~jo povezanost 
strokovnoteoreti~nih in prakti~nih znanj. Uvaja se odprti kurikulum ter ve~ja 
povezanost z gospodarstvom ter obrtjo. V prihodnjem {olskem letu predvide-
vamo pripraviti nov program v tekstilu, in sicer na osnovi poklicnih standardov 
[iviljec/{ivilja, Kroja~/kroja~ica, Modelar/modelarka za konfekcijo in Tehnik/
tehnica za konfekcijo. Pripravljena gradiva bomo uskladili tudi z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Zavodom RS za {olstvo.
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Na podro~ju usnjarstva se izobra`evanje `e nekaj ~asa `al izvaja le za odra-
sle. Prenovljeni so naslednji izobra`evalni programi: srednje poklicno izobra`e-
vanje – {olski sistem: Izdelovalec obutve; srednje poklicno izobra`evanje – dua-
lni sistem: Usnjarski galanterist, Izdelovalec usnjenih in krznenih obla~il.

Tudi v usnjarstvu bomo nadaljevali s prenavljanjem programov po novih Iz-
hodi{~ih. Za srednje poklicno izobra`evanje so poklicni standardi `e sprejeti, 
v pripravi pa so standardi za srednje strokovno izobra`evanje. Ko bodo spre-
jeti, bomo nadaljevali s pripravami izobra`evalnih programov.

Pripravljalo se bo tudi celovite standarde opreme, nova u~na gradiva in {e 
kaj. Z novim {olskim letom predvidevamo reorganizacijo {tudijskih skupin, da 
bomo {e uspe{neje nadaljevali z delom. 

Vztrajali bomo, da se ohrani in prilagodi razmeram in potrebam tudi izobra`e-
vanje na podro~ju tekstila in usnjarstva. Mo`nosti izobra`evanja je potrebno 
ponuditi na vseh ravneh, tudi odraslim.

Tatjana Patafta

TISK IN MEDIJI
Izvajali se bodo naslednji programi: Grafi~ar SPI, Grafi~ni operater SPI, Gra-
fi~ni tehnik PTI, Grafi~ni tehnik SSI, Medijski tehnik SSI in In`enir multimedijev. 
Za gluhe in naglu{ne dijake z govorno-jezikovnimi te`avami pa se bodo izvajali 
slede~i prilagojeni programi: Grafi~ar SPI, Grafi~ni tehnik PTI, Grafi~ni tehnik 
SSI in Medijski tehnik SSI.

V {olskem letu 2005/06 bodo za~eli na Srednji {oli tiska in papirja v Ljub-
ljani izvajati nov program Grafi~ni operater SPI, ki je pripravljen po novih 
Izhodi{~ih na podlagi {tirih poklicnih standardov IV. stopnje zahtevnosti: 
Tiskar/tiskarka za ploski tisk, Tiskar/tiskarka za propustni tisk, Knjigovez/
knjigovezka in Kartona`er/kartona`erka. Program vsebuje temeljne novosti 
ter strate{ke usmeritve in cilje priprave izobra`evalnih programov v smislu 
fleksibilnih in odprtih, evropsko primerljivih programov in omogo~a izvedbo 
{olskega ali dualnega sistema izobra`evanja. Poudarek je na povezovanju 
splo{nega, strokovnega in prakti~nega znanja s ciljem dose~i ve~jo notranjo 
vsebinsko povezanost in prepletenost znanja z razvojem poklicnih in klju~nih 
kompetenc, ki vodijo k celostni usposobljenosti za poklic. 
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Na podro~ju grafike sta pripravljena {e dva poklicna standarda (Tiskar/
tiskarka za visoki tisk in Tiskar/tiskarka za globoki tisk), ki jih je {ola v skladu 
s potrebami podjetij vklju~ila v odprti del kurikuluma. Ker modulsko sestavljen 
izobra`evalni program omogo~a pridobitev tudi posamezne poklicne kvalifika-
cije, bo potrebno pripraviti kataloge standardnih strokovnih znanj in spretno-
sti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 

Veliko ~asa bomo posvetili izobra`evanju izobra`evalcev za uvajanje novega 
programa. Nov izobra`evalni program Grafi~ni operater SPI bomo prilagodili 
tudi za gluhe in naglu{ne dijake z govorno-jezikovnimi te`avami.

V {olskem letu 2005/06 bomo nadaljevali z delom pri pripravi minimalnih 
standardov opreme za nov izobra`evalni program grafi~ni operater. Upamo 
tudi na nadaljevanje opremljanja {ol po projektu opremljanja strokovnih u~ilnic 
za program Medijski tehnik.

Simona Kodra Kadunc

ZDRAVSTVO
Na podro~ju zdravstva, farmacije in kozmetike poteka izobra`evanje po pre-
novljenih programih. Programi Kozmeti~ni tehnik, Laboratorijski tehnik in 
Tehnik zdravstvene nege so bili spremljani v letu 2003, Tehnik zdravstvene 
nege PTI pa v letu 2004. Rezultate spremljave lahko pregledate na spletni 
strani CPI. 

Predmetni izpitni katalogi za poklicni maturo 2006 so objavljeni na spletni 
strani M[Z[. Novost pri predmetnih izpitnih katalogih za poklicno maturo 
2006 je v tem, da drugi izpitni predmet vsebuje ustni in pisni del. Za pisni del 
pripravljamo po 2 pisni poli. ^etrti predmet bo potrebno izvesti v obliki pro-
jektnega dela. Seminar o pripravi 4. predmeta poklicne mature v programih 
zdravstva je bil izveden marca 2004, po potrebi ga bomo ponovno izpeljali 
tudi v {olskem letu 2005/2006.

Glede na to, da sta bila v juniju 2005 izdelana predloga dveh poklicnih stan-
dardov na podro~ju kozmetike: Kozmetik na V. ravni in VI. ravni zahtevnosti, 
bomo jeseni 2005 pri~eli s pripravo prenove izobra`evalnega programa 
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Kozmeti~ni tehnik. Ko bo izdelan poklicni standard Tehnik zdravstvene nege, 
bomo pristopili tudi k prenovi izobra`evalnega programa.

Navedena izobra`evalna programa bomo prenovili v skladu s kompetencami, 
navedenimi v poklicnem standardu, in skladno s smernicami kopenhagenske 
deklaracije. K sodelovanju bomo povabili tako predstavnike delodajalcev kot 
predstavnike {ol.

V letu 2006 bomo za dijake v programu Tehnik zdravstvene nege organizirali 
tekmovanje iz zdravstvene nege, za dijake v programu Bolni~ar/negovalec 
pa iz vsebin pomo~i in oskrbe. Obe tekmovanji bosta potekali pod okriljem 
organizatorja, Srednje zdravstvene {ole Maribor, in sicer 7. 4. 2006.

Jelka Drobne 

@IVILSTVO IN VETERINA
V tem in prihodnjem letu bo te`i{~e dela na projektu Biotehni{ka podro~ja, 
najbolj u~e~a se okolja, ki je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje 
aktivnosti posodabljanja in razvijanja izobra`evalnih programov srednjega in 
vi{jega {olstva s podro~ja kmetijstva in `ivilstva v letih 2004, 2005 in 2006 
in ki bo sofinaciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projekt je prijavil konzorcij biotehni{kih {ol, ki vklju~uje vse kmetijske in `ivilske 
{ole v sodelovanju s triindvajsetimi partnerji, med katerimi je tudi Center RS 
za poklicno izobra`evanje.

Projekt Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja zajema naslednje pod-
projekte:
• Strategija razvoja izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in 

`ivilstva,
• Posodobitev obstoje~ih in razvijanje novih programov izobra`evanja in 

usposabljanja,
• [irjenje sistema zagotavljanja kakovosti,
• Prepre~evanje osipa in
• Vzpostavitev medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.

V {olskem letu 2004/05 je bil najve~ji poudarek dan izdelavi celostne stra-
tegije poklicnega in strokovnega izobra`evanja na podro~ju kmetijstva in 
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`ivilstva, ki bo skladen z razvojem panog in smernicami EU na podro~ju izob-
ra`evanja in izdelavi pobud, dopolnjevanju in potrjevanju manjkajo~ih poklicnih 
standardov, prepre~evanju osipa, zagotavljanju kakovosti.

V naslednjem letu bo poleg nadaljevanja dela na za~etih aktivnostih najve~-
ji poudarek na prenovi izobra`evalnih programov z mo~nim poudarkom na 
usposabljanju izobra`evalcev za uvajanje novosti po novih izhodi{~ih ter vzpo-
stavitvi medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.

@elimo nadaljevati opremljanje prakti~nega pouka v programu @ivilski teh-
nik. Oprema je nujno potrebna tudi zato, ker bodo leta 2006 `ivilski tehniki 
prvi~ na poklicni maturi opravljali izdelek oziroma storitev namesto dosedanje 
seminarske naloge.

V okviru {tudijskih skupin je bilo med drugim organiziranih 9 seminarjev, 3 
predavanja, 2 strokovni ekskurziji, predstavljeni 4 u~beniki in izdelane izpitne 
pole za poklicno maturo. 

Sodelovali smo v projektu Leonardo da Vinci z naslovom Izkustveni pristop k 
analizni kemiji za poklicne {ole, ki ga novembra 2005 zaklju~ujemo. Kmalu 
bomo opravili vse planirane aktivnosti. U~itelji `ivilskih {ol so razvili 8 aplikacij 
– analiz prehrambenih izdelkov za uporabo poenostavljenega spektometra. 
Rezultati bodo predstavljeni na seminarju konec avgusta in so dostopni na 
spletnem naslovu http://www.ntfkii.uni-lj.si/analchemvoc, predstavljeni 
pa so tudi v dveh {tevilkah Kemije v {oli in na Slovenskih kemijskih dnevih 
2005.

Dopolnjena in ponovno potrjena sta bila u~benika Milene Suwa Stanojevi~ z 
naslovom Tehnologije sadja, vrtnin in pija~ in III. zvezek iz zbirke @ivilska teh-
nologija-vaje avtoric: Ne`ke Bajt, Simone [kerlavaj-Golec in Irene [trumbelj 
Drusany z naslovom Meso in mesni izdelki, ribe, jajca. @e potrjen in tik pred 
izidom je povsem nov u~benik avtoric Blanke Vombergar in Polonce Leskovar 
Mesari~ z naslovom Tehnologija mesa in mesnih izdelkov ter Zdravstveno 
varstvo `ivali avtorice Lilijane Gros.

Jelka ^op
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POKLICNA MATURA

Zaklju~ek izobra`evanja v programih za pridobitev srednje strokovne izob-
razbe je poklicna matura, ki je dr`avni izpit. S poklicno maturo kandidati 
dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so dolo~eni s cilji izobra`evalnih 
programov srednjega tehni{kega in drugega strokovnega izobra`evanja, 
poklicno-tehni{kega izobra`evanja, poklicnega te~aja ter usposobljenosti za 
visoko{olski {tudij. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo 
strokovno izobrazbo. Poklicna matura je izpit z dvojno kvalifikacijo, saj je hkrati 
dokaz strokovne usposobljenosti za delo na dolo~enem strokovnem podro~ju 
in daje “visoko{olsko zrelost”, ki omogo~a nadaljevanje izobra`evanja.

Podlaga za izvedbo poklicne mature je Maturitetni izpitni katalog, ki mora biti 
sprejet dve leti pred izvedbo same poklicne mature. Tako smo v preteklem 
{olskem letu (2004/05) sodelovali pri pripravi maturitetnega izpitnega kata-
loga, po katerem se bo izvajala poklicna matura 2007. 

Strokovno teoreti~no usposobljenost kandidati dokazujejo pri drugem pred-
metu poklicne mature. V preteklem {olskem letu so v velikem {tevilu pro-
gramov prvi~ opravljali izpit iz temeljnega strokovno-teoreti~nega predmeta 
v spremenjeni obliki, zato je bil poudarek na pripravi pisnih pol. Na podlagi 
priporo~il, ki smo jih pripravili na Centru RS za poklicno izobra`evanje in iz-
vedenih usposabljanj, so u~itelji oziroma strokovni aktivi u~iteljev pripravili po 
vsaj tri izpitne komplete. Izpitni komplet je sestavljen iz 2 pisnih pol, navodil za 
ocenjevanje, ki vklju~ujejo re{itve, ocenjevalni list in to~kovnik.

Ker se bo izpit iz 4. predmeta poklicne mature od leta 2006 naprej izvajal 
v vseh programih v obliki projektnega u~nega dela, smo pri~eli z usposab-
ljanjem u~iteljev strokovnih predmetov za to obliko dela. Pri~eli smo tudi z 
usposabljanjem u~iteljev za pripravo opisnih kriterijev. 

Za dr`avno komisijo za poklicno maturo smo pripravili seznam zunanjih ~lanov 
{olskih izpitnih komisij za ~etrti predmet poklicne mature 2005 in izvedli eno-
dnevno usposabljanje. 

Sodelovali smo pri pripravi poro~ila o poklicni maturi 2004, ki ga v skladu z 
zakonom o maturi objavi Dr`avni izpitni center.

Preu~ili smo zaklju~evanja v drugih dr`avah, in sicer na Danskem, Finskem, v 
Franciji, Nem~iji in Italiji. Na podlagi zgledov smo pripravljali osnutek koncepta 

Opravljene 
naloge
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zaklju~evanja v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki pa {e 
ni verificiran na dr`avnem nivoju. 

Na podlagi usmeritev, ki jih bo pripravila skupina, ki je imenovana na dr`avnem 
nivoju in je sestavljena iz predstavnikov: Strokovnega sveta RS za splo{no iz-
obra`evanje, Strokovnega sveta RS za poklicno izobra`evanje, M[[, Dr`avne 
komisije za poklicno maturo, Univerze, Andrago{kega centra RS, Zavoda RS 
za {olstvo, Centra RS za poklicno izobra`evanje in srednjih {ol, bomo dokon~-
no oblikovali koncept zaklju~evanja v programih za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe. Prizadevali si bomo, da bo zaklju~na matura dr`avni 
izpit, s katerim bodo kandidati dokazali svojo strokovno usposobljenost in is-
to~asno imeli mo`nost nadaljevanja izobra`evanja na vseh vrstah {tudija.

S strokovnim svetom RS za poklicno in strokovno izobra`evanje bo potrebno 
opraviti razgovor o naboru strokovno-teoreti~nih predmetov na poklicni matu-
ri, katerih veliko {tevilo ima sedaj izrazito aplikativen zna~aj. 

Vsaj na vzorcu programov in {ol bomo izpeljali delno eksterno poklicno ma-
turo iz temeljnega strokovno-teoreti~nega predmeta. Zgledovali se bomo pri 
prvem in tretjem predmetu poklicne mature.

Sodelovali bomo pri pripravi Maturitetnega izpitnega kataloga 2008. Po 
potrebi bomo z njim uskladili vse predmetne izpitne kataloge za 2. in 4. pred-
met poklicne mature.

U~itelje strokovnih predmetov bomo usposabljali za pripravo pisnih pol in za 
projektno u~no delo ter jih pripravili na izvedbo izdelka oziroma storitve v ob-
liki projektnega dela. Ob tem bo velika pozornost namenjena pripravi opisnih 
kriterijev in izdelavi opisnikov, ki jim bodo v pomo~ pri ocenjevanju. Vzpodbujali 
bomo pripravo enotnih pisnih pol za posamezne izobra`evalne programe.

Na podlagi novega pravilnika o poklicni maturi bomo pripravili seznam zuna-
njih ~lanov poklicne mature in izpeljali njihovo usposabljanje.

O vsem, kar se dogaja na poklicni maturi, vas bomo sproti obve{~ali na na{ih 
spletnih straneh.

     
Breda Zupanc

Naloge 
v naslednjem 
{olskem letu
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SPREMLJAVA 
ZAKLJU^NIH IZPITOV

Center RS za poklicno izobra`evanje vsako leto spremlja izvajanje zaklju~nih 
izpitov v poklicnem izobra`evanju. Temeljni namen spremljave je priprava po-
snetka stanja na podro~ju izvajanja zaklju~nih izpitov v {olski in dualni orga-
nizaciji. S spremljavo zaklju~nih izpitov v {olskem letu 2004/2005 `elimo 
ugotoviti in predstaviti prednosti, pomanjkljivosti, skupne to~ke in razlike pri 
izvedbi zaklju~nih izpitov v {olski in dualni organizaciji ter podati morebitne 
re{itve za nadaljnje delo ob upo{tevanju, da se obe obliki izobra`evanja zdru-
`ujeta v skupni model.

1. Zbir podatkov o vrstah izobra`evalnih programov poklicnega izobra`eva-
nja; {olah in delodajalcih, ki jih izvajajo; vpis v programe {olske in dualne 
organizacije ter prosta u~na mesta v zadnjih treh {olskih letih.

2. Uspe{nost dijakov in vajencev na zaklju~nih izpitih; uspeh v spomladan-
skem in jesenskem roku.

3. Analiza stanja izvajanja zaklju~nih izpitov v {olski in dualni organizaciji; 
organizacijski in vsebinski vidik (stali{~a u~iteljev, delodajalcev, vajencev in 
dijakov ter zunanjih strokovnjakov). Zanimajo nas kon~ni u~inki poklicnega 
izobra`evanja v smislu pridobljenih znanj, usposobljenosti in zaposlovanja 
vajencev ter dijakov. Podrobnej{a raz~lenitev:

• ustreznost izbire kraja opravljanja izpita; katere so prednosti in pomanj-
kljivosti izvajanja izpita v {olskih delavnicah in pri delodajalcu;

• informiranje o vsebini in poteku zaklju~nega izpita; ustreznost vloge zbor-
nic in delodajalcev pri izvajanju zaklju~nih izpitov; 

• upo{tevanje pravnih podlag za izvedbo izpita (sestava izpitne komisije, iz-
pra{evalec, mo`nost izbire individualnega izpitnega dela); kako se ka`ejo 
razlike med {olsko in dualno organizacijo;

• priprava in potek izpita; kako so potekale priprave na izpit v obeh oblikah 
izobra`evanja; ali se priprave na izpit pri delodajalcu razlikujejo od priprav 
na izpit v {olski organizaciji; ali so potekali zaklju~ni izpiti v skladu s katalogi 
znanj za prakti~ni del zaklju~nega izpita;

• kak{na je povezava strokovno-teoreti~nih znanj s prakti~nimi znanji in 
spretnostmi v katalogih znanj za prakti~ni del zaklju~nega izpita, kako u~-
itelji in delodajalci na~rtujejo te povezave pri prakti~nem pouku in pri izob-
ra`evanju v delovnem procesu;

• zagotavljanje pogojev za varno delo na izpitu; ali obstajajo razlike med 
posameznimi izobra`evalnimi programi in med {olsko in dualno organiza-
cijo;

Podro~ja 
spremljave
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• problematika dnevnikov prakti~nega izobra`evanja; ali obstajajo razlike 
med posameznimi izobra`evalnimi programi in med {olsko in dualno orga-
nizacijo;

• ustreznost dokumentacije pri prakti~nem delu zaklju~nega izpita; ali ob-
stajajo razlike med posameznimi izobra`evalnimi programi in med {olsko 
in dualno organizacijo;

• vloga mentorjev pri izobra`evanju v delovnem procesu in njihova usposo-
bljenost za uresni~evanje ciljev prakti~nega izobra`evanja v delovnem pro-
cesu, ali se mentorji udele`ujejo izobra`evanja za delo z vajenci v delovnem 
procesu; je ponudba izobra`evanja ustrezna in zadostna; kak{ne so po-
trebe mentorjev po izobra`evanju za delo z vajenci; ali se mentorji oziroma 
delodajalci odlo~ajo, da vajence po kon~anem izobra`evanju zaposlijo;

• stali{~a vajencev in dijakov o poklicnem svetovanju – kje so vajenci in dijaki 
dobili informacije o izobra`evalnih programih in o poklicu, za katerega so 
se izobra`evali; kdo je vplival na njihovo odlo~itev za izbiro programa ozi-
roma poklica; kak{ne so njihove namere po kon~anem izobra`evanju; se 
nameravajo vajenci v ve~ji meri zaposlovati (pri delodajalcu, s katerim so 
imeli sklenjeno u~no pogodbo) kot dijaki. 

V {olskem letu 2004/2005 smo v spremljavo vklju~ili vse programe v dua-
lni organizaciji poklicnega izobra`evanja, od programov v {olski organizaciji 
pa naslednje programe: Elektrikar elektronik, Elektrikar energetik, Gozdar in 
Rudar – gre za prenovljene programe, ki so jih {ole za~ele izvajati (z izjemo 
Rudarja) v {olskem letu 2002/2003 in so v {olskem letu 2004/2005 za-
klju~ni izpiti prvi~ potekali po prenovljenih katalogih znanj in izpitnih katalogih. 
V spremljavo smo vklju~ili vse vajence, njihove mentorje in vse ~lane izpitnih 
odborov za prakti~ni del zaklju~nega izpita v vseh programih dualne organiza-
cije in ravno tako vse dijake, vpisane v navedene programe {olske organizaci-
je, in vse u~itelje, ~lane izpitnih komisij za prakti~ni del zaklju~nega izpita. 

Za potrebe spremljave smo pripravili 7 anketnih vpra{alnikov, to je za va-
jence, za dijake, za mentorje oziroma delodajalce, za ~lane izpitnih komisij 
v {olski organizaciji, za ~lane izpitnih odborov v dualni organizaciji ter vpra-
{alnika za neposredno spremljavo v {olski in dualni organizaciji. Vpra{alnike 
smo poslali pribli`no 400 u~iteljem, 700 vajencem oziroma dijakom, 300 
mentorjem oziroma delodajalcem, sodelavci Centra za poklicno izobra`evanje 
so se udele`ili pribli`no tridesetih izvajanj zaklju~nih izpitov.

Rezultate spremljav zaklju~nih izpitov si lahko pogledate na spletni strani Cen-
tra za poklicno izobra`evanje www.cpi.si.

Potek 
spremljave 

Rezultati in 
nadaljnje delo
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Vsako leto za~nemo s konkretnimi aktivnostmi meseca junija, ko po{ljemo 
{olam pripravljene vpra{alnike o izvajanju zaklju~nih izpitov; Obrtna in Gospo-
darska zbornica po{ljeta vpra{alnike delodajalcem. Junija in julija se sodelavci 
Centra za poklicno izobra`evanje ter drugi zunanji sodelavci udele`ijo izvajanja 
prakti~nega dela zaklju~nih izpitov na nekaterih {olah. Septembra nam {ole 
posredujejo {e podatke o uspehu dijakov in vajencev na zaklju~nih izpitih. Vse 
podatke in informacije zbiramo, urejamo in obdelujemo od julija do oktobra 
in jih nato predstavimo v kon~nem poro~ilu, ki je pripravljeno in objavljeno na 
spletni strani najkasneje do konca teko~ega koledarskega leta. Ker je kako-
vost na{ega dela odvisna od konstruktivnega sodelovanja s pristojnima zbor-
nicama in njihovimi ~lani ter {e posebej od sodelovanja s {olami; ravnatelji, 
u~itelji, dijaki in vajenci, se za sodelovanje vsem zahvaljujemo.

Tina Klari~ 
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SPREMLJAVA 
POSKUSNEGA UVAJANJA 
NOVEGA IZOBRA@EVALNEGA 
PROGRAMA AVTOSERVISER

Novi izobra`evalni program Avtoserviser smo za~eli poskusno uvajati v {ole 
s {olskim letom 2004/2005. Uvajanje, spremljanje in evalvacija programa 
poteka poskusno v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobra`eval-
nega dela (Uradni list RS, {t.13/2003), ki v 2. ~lenu opredeljuje spremljanje 
kot: »Spremljanje novih programov, novih programskih elementov in novosti 
je postopek sistemati~nega zbiranja informacij o njihovem uresni~evanju z na-
menom sprotnega re{evanja vpra{anj neposredno v pedago{ki praksi.« Tako 
opredeljeno spremljanje je predvsem formativnega zna~aja ter je usmerjeno 
na izbolj{evanje in razvoj. Usmerjenost na sprotno re{evanje vpra{anj lahko 
razumemo kot problemsko orientacijo. 

Za uvajanje in spremljanje novega izobra`evalnega programa Avtoserviser 
smo odgovorni na Centru RS za poklicno izobra`evanje, pri tem pa neposredno 
sodelujemo z Zavodom RS za {olstvo (za podro~je splo{noizobra`evalnih pred-
metov in klju~nih kvalifikaciji). Namen spremljave je sproti pridobivati podatke 
o poteku izvajanja sprememb tako, da se `e v fazi uvajanja spodbujajo primeri 
dobre prakse oziroma korigirajo morebitne pomanjkljivosti, na~rtovalcem pa 
nudijo mo`nosti za razvoj ustreznih re{itev. Splo{ni cilji spremljanja so:
• ugotavljanje in analiza razmer, v katerih se program uvaja;
• sprotno odkrivanje odlik in pomanjkljivosti kurikula;
• pravo~asno odpravljanje napak oz. pomanjkljivosti;
• svetovanje in raz{irjanje u~inkovitih re{itev. 

Na~rt uvajanja in spremljanja dolo~a spremljanje naslednjih kurikuralnih po-
dro~ij:
• Razumevanje novih konceptov znanja, u~enja in pou~evanja;
• Uresni~evanje ciljev klju~nih kvalifikacij;
• Uresni~evanje ciljev strokovnega dela programa;
• Oblikovanje izvedbenega kurikula;
• Timsko na~rtovanje vzgojno-izobra`evalnega dela in pou~evanje;
• Razvoj novih didakti~nih pristopov;
• Na~ini preverjanja in ocenjevanja znanja;
• Usposabljanje izvajalcev programa;
• Kadrovski, materialni in drugi pogojih za izvajanje programa.

Cilji 
spremljanja
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Delovna skupina za spremljanje uvajanja izobra`evalnega programa Avto-
serviser je, glede na na~rt spremljanja, v prvem obdobju izvedla 5 sklopov 
spremljave.

1. Pregledni vpra{alnik izhodi{~nih razmer (u~itelji)

V prvem obdobju spremljanja uvajanja novega programa Avtoserviser smo 
se osredoto~ili na u~itelje kot glavne nosilce sprememb. Pripravili smo vpra-
{alnik, katerega temeljni namen je bilo ugotoviti u~iteljevo sprejemanje ciljev 
prenove ter za~etne te`ave pri uvajanju. Odlo~ili smo se za ve~ino odprtih 
vpra{anj oziroma utemeljitve zaprtih vpra{anj, s ~imer smo `eleli dobiti {ir{i 
pregled nad izhodi{~nimi razmerami pri uvajanju programa. Kon~na interpre-
tacija zbranih podatkov bo opravljena v sodelovanju s {olskimi timi, splo{ne 
ugotovitve pa so, da so u~itelji zadovoljni z novim izobra`evalnim programom 
in da je uvajanje prineslo veliko sprememb na ravni sodelovanja med u~itelji, 
ki ga spodbuja timsko na~rtovanje in medpredmetno povezovanje. Oboje se 
skozi ves vpra{alnik na razli~nih ravneh pojavlja kot pozitivna sprememba 
uvajanja. 

2. Vpra{alnik o u~nih gradivih (u~itelji)

Pokritost s potrjenimi u~nimi gradivi je za splo{ne vsebine s kvantitativnega 
vidika zadostna, s kvalitativnega vidika pa ka`e, da potrjenim u~nim gradivom 
manjka povezava s strokovnimi vsebinami, ka`e se nezadostna pokritost po-
sameznih vsebin idr. Kvantitativna pokritost za strokovne vsebinske sklope je 
nizka (na voljo sta le 2 potrjena u~benika). Posledi~no rezultati vpra{alnika 
ka`ejo, da so prav ti u~itelji zelo dejavni pri iskanju drugih u~nih, internih in av-
tenti~nih gradiv (uporabljajo svoje interne priprave, internetne vire, navodila 
proizvajalcev, …). Ocena uporabnosti teh gradiv je v povpre~ju vi{ja kot ocena 
uporabnosti potrjenih u~nih gradiv. Kot zanimiva re{itev se ka`e u~na mapa, 
organizirana po principu prakti~nih u~nih situacij, na katere se navezujejo 
ustrezne strokovne in splo{ne vsebine. 

3. Spremljava projektnih tednov (poro~ila {olskih timov)

Projektni teden predstavlja v prenovi poklicnega izobra`evanja kurikularno 
novost. Vse {tiri pilotne {ole, na katerih se poskusno izvaja program Avto-
serviser, so v izvedbeni kurikulum prvega letnika vnesle projektne tedne. Prvo 

Izhodi{~ne 
razmere

U~na 
gradiva

Projektni 
tedni
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obdobje uvajanja te novosti smo spremljali s protokolom (Opomnik za pro-
jektni teden), na podlagi katerega so {ole pripravile poro~ila o na~rtovanju, 
organizaciji, metodi~no-didakti~ni pripravi, dose`kih, sodelovanju z okoljem in 
o samoevalvaciji projektnega tedna. 

4. Stalno spremljanje usposabljanja (udele`enci)

Usposabljanje spremljamo sprotno s kratkimi vpra{alniki. V prvem obdobju 
spremljanja so bila usposabljanja zelo pozitivno ocenjena. U~inek usposabljanj 
se ka`e predvsem v motivaciji u~iteljev za spremembe pri delu, kar je najbolj 
pogosto izra`ena pridobitev udele`encev na usposabljanjih, in v bolj{em razu-
mevanju teorije ter v novih idejah. Zelo za`elena oblika izvedbe usposabljanja 
je {e vedno prikaz konkretnih primerov in na~inov dela. 

5. Vklju~evanje klju~nih kvalifikacij (u~itelji in dijaki)

Zavod za {olstvo s pomo~jo opazovanja pouka in intervjujev z u~itelji in dijaki 
spremlja doseganje ciljev klju~nih kvalifikacij v novem programu. 

Pri spremljanju uvajanja novih izobra`evalnih programov `elimo na Centru za 
poklicno izobra`evanje {e posebno krepiti sodelovalni odnos s {olami tako pri 
na~rtovanju spremljav, interpretaciji kot pri iskanju dobrih re{itev. 

Vida Von~ina, Katja Jeznik

Klju~ne 
kvalifikacije

Usposabljanja
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NADALJNJE IZOBRA@EVANJE 
IN USPOSABLJANJE 
STROKOVNIH DELAVCEV

Prenovljen sistem nadaljnjega izobra`evanja in usposabljanja, ki ga je opredelil 
novi Pravilnik o nadaljnjem izobra`evanju in usposabljanju strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobra`evanju junija 2004, je pred {olskim letom 2005/06 za`ivel 
v celoti. Po lanskoletnem razpisu programov za u~iteljske zbore in podalj{anju 
veljavnosti tako nekdanjih »naro~enih programov« kot posodobitvenih progra-
mov je letos Ministrstvo za {olstvo in {port pozvalo izvajalce k posredovanju 
predlogov predpisanih in posodobitvenih programov ter objavilo javni razpis 
za zbiranje in sofinanciranje programov za profesionalni razvoj. Izbrani pro-
grami bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za {olstvo in {port.

Center je bil preko predstavnika v Programskem svetu za nadaljnje izobra`eva-
nje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobra`evanju aktivno vpet v 
oblikovanje novega sistema in prioritenih podro~ij nadaljnjega izobra`evanja in 
usposabljanja. Pri tem smo predvsem uveljavljali na{e posebnosti ter podprli 
uvajanje novosti na podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`evanja. 

V {olskem letu 2005/06 bo Center izvajal izobra`evanje in usposabljanje 
predvsem v svojih treh mre`ah, ki so tudi organizacijska novost, opredeljena 
v Pravilniku. To so:
• {tudijske skupine,
• TTnet Slovenija,
• mre`a {ol, ki uvajajo nove izobra`evalne programe.

[TUDIJSKE SKUPINE
Ena od pomembnih dejavnosti {tudijskih skupin je nadaljanje izobra`evanje 
in usposabljanje u~iteljev. V okviru {tudijskih skupin ~lani in vodje podro~ij na 
Centru opredelijo prioritete in pripravijo programe izobra`evanja in usposab-
ljanja. U~itelji se najpogosteje seznanjajo z novostmi na njihovem osnovnem 
strokovnem podro~ju, s primeri dobre prakse ter novostmi pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja na zaklju~nih izpitih. Ta podro~ja bodo prioritetna tudi v 
prihodnjem {olskem letu.

TTNET SLOVENIJA
V svojem drugem letu delovanja je TTnet Slovenija svoje poslanstvo uresni~ila 
skozi projekt, financiran iz donacije Phare 2003. 
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Projekt TTnet - osnovni instrument za uvajanje koncepta vse`ivljenjskega 
u~enja na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev - TTCOMnet bo 
skozi {tiri klju~ne dejavnosti - razvoj sistema kompetenc, razvoj sistema za 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja u~iteljev, izobra`evanje in uspo-
sabljanje ter razvoj informacijske podpore delovanju mre`e, ki jih bomo izvajali 
v projektu, zagotovil zagon delovanja mre`e ter opredelili osnovna podro~ja 
izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev v prihodnje. Neposredna ciljna skupina 
v {olskem letu 2005/06 so u~itelji v petih partnerskih {olskih centrih ([olski 
center Celje, [olski center Novo mesto, [olski center Ptuj, [olski center Vele-
nje in Tehni{ki {olski center Nova Gorica), `e v {olskem letu 2006/07 pa so 
ciljna skupina vsi u~itelji v poklicnem in strokovnem izobra`evanju v Sloveniji.

Pri~akovani rezultati projekta, ki bo postavil dolgoro~ne usmeritve izobra`e-
vanja in usposabljanja u~iteljev v poklicnem izobra`evanju, so (po posameznih 
vsebinskih sklopih): 

1. Razvoj sistema kompetenc za sodobno {olo v poklicnem izobra`evanju –
postavljen model in razvite kompetence za:
• {olo kot u~e~o se organizacijo,
• u~itelja, mentorja, vodjo {ole,
• multifunkcionalno komunikacijo na {oli in z okoljem,
• usklajen razvoj organizacije/{ole, timov in posameznikov ter strokovni 

osebnostni razvoj,
• izbolj{anje vodenja {ole,
• zmo`nost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij.

2. Razvoj sistema za priznavanje neformalno in informalno pridobljenih 
znanj u~itelja v poklicnem izobra`evanju:
• pregled sistema razvoja kadrov v {olstvu,
• kriteriji za vrednotenje dokazil o znanjih in kompetencah u~iteljev v poklic-

nih in strokovnih {olah pridobljenih po neformalnih in informalnih poteh,
• 5 delavnic za pripravo portfolia,
• 25 portfolij za potrjevanje neformanih in informalnih znanj in kompetenc 

za u~itelje razli~nih strokovnih podro~ij.

3. Izobra`evanje in usposabljanje:
• u~itelji, usposobljeni za odziv na potrebe, ki so posledica ~lanstva Slovenije 

v EU (360),
• u~itelji, usposobljeni za delo z dijaki s posebnimi potrebami (80),
• u~itelji, usposobljeni za uporabo multimedije in pripravo multimedijskih 

gradiv (100),
• usposobljeni svetovalci v postopku preverjanja in potrjevanja Nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij (80).

Pri~akovani 
rezultati
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4. Elektronska podpora vse`ivljenjskega u~enja na podro~ju izobra`eva-
nja in usposabljanja u~iteljev
• vzpostavitev sistema za elektronsko podporo vse`ivljenjskemu u~enju na 

podro~ju izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev,
• usposobljeni organizatorji izobra`evanja za uporabo sistema (5 organizator-

jev iz partnerskih {olskih centrov, 1 organizator iz Centra).

Davorin Majkus 

USPOSABLJANJA ZA [OLE, KI UVAJAJO 
NOVE IZOBRA@EVALNE PROGRAME
V razvoju in izvajanju usposabljanj v procesu uvajanja izobra`evalnih progra-
mov po novih izhodi{~ih izhajamo iz sistemskega pristopa. Posameznik je del 
sistema, torej {ole, ki je obdana z razli~nimi javnostmi, s katerimi vzpostavlja, 
razvija in vodi odnose. V zadnjem ~asu poleg potrebe po stalnem zagotavljanju 
kakovosti v odnosu do dijakov, njihovih star{ev, sodelavcev, vodstva {ole {e 
posebej poudarjamo vlogo delodajalcev in trga dela, razvojnih in{titucij, kot so 
fakultete, zavodi, in{tituti ter drugih partnerjev in {ir{e javnosti. V odnose med 
{olo in partnerji sku{amo vnesti soustvarjanje procesa, pogostost strokovnih 
kontaktov, izmenjavo izku{enj in znanj, usklajevanje razli~nih interesov posa-
meznih partnerjev, predvsem pa ve~jo senzibilnost za potrebe dijaka in njego-
vega star{a na eni ter trenutne in bodo~e potrebe trga dela na drugi strani. 

Ko v enem segmentu posegamo v {olo kot v sistem, generiramo spremem-
be tudi v drugih segmentih. Da bi se razvoj na vseh nivojih dogajal ~im bolj 
sistemati~no in v skladu z najnovej{imi spoznanji razli~nih znanosti, sku{amo 
pristopati celostno. 

Module usposabljanj v procesu uvajanja novih izobra`evalnih programov, ki se 
sicer medsebojno mo~no prepletajo, bi razvrstili po razli~nih kriterijih, med 
katerimi bi izpostavili dva, in sicer razvrstitev glede na ciljne skupine, ki so 
jim usposabljanja namenjena, in glede na vrsto razvojnih sprememb, ki jih z 
usposabljanji `elimo vna{ati. 

Po kriteriju ciljnih skupin bi usposabljanja razvrstili v:
• module, pri katerih je v ospredju projektni tim na {oli kot celota in kjer 

sku{amo v ve~ji meri vplivati na celotni sistem in odnose v njem kot pa na 
posameznika in

Moduli 
usposabljanj
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• module, v katerih je poudarek na zagotavljanju kvalitete prispevka, ki ga k 
skupnim ciljem doda posameznik. 

Poleg kurikularnih in didakti~nih razvojnih sprememb sku{amo spro`ati spre-
membe v organizacijski kulturi, kamor sodi tudi soustvarjanje u~nega pro-
cesa z vsemi partnerji.

Te`imo k oblikovanju organizacijske kulture, katere smernice delovanja so: 
inovativnost, timsko delo, proaktivno delovanje, samoiniciativnost, avtonom-
nost, odgovornost, zaupanje, eksperimentiranje, kreativnost, sprotna ana-
liza lastne prakse in motivacija za lasten profesionalni in osebnostni razvoj, 
mre`enje, skupni cilji, pripadnost, fleksibilnost, usmerjenost k rezultatom in 
u~inkom, demokrati~en stil vodenja in vodenje kvalitetnih odnosov z vsemi 
partnerji v procesu. 

Ko na~rtujemo ponudbo usposabljanj za razvoj kadra v poklicnih in strokovnih 
{olah, nam za izhodi{~e slu`i tridimenzionalna definicija kompetence, ki zaje-
ma kognitivno, vedenjsko in motivacijsko-afektivno komponento1. V dolo~enih 
usposabljanjih namenimo ve~ji poudarek razvijanju ve{~in, spretnosti, obvla-
dovanju postopkov, interesov, motivacije in osebnega odziva posameznika, saj 
tam opa`amo ve~ prostora za razvoj, na ta na~in pa tudi smiselno dopolnimo 
pedago{ko-andrago{ko usposabljanje. 

1 1) Medve{, Z.: Kompetence – razmislek v razvoju koncepta splo{ne izobrazbe, Zbornik 

prispevkov mednarodnega posveta o splo{ni izobrazbi, str. 11, ZRS[, Ljubljana, 2004. V ~lanku 

je kompetenca definirana kot sinteza:

a.) znanja v smislu obvladovanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in informacij ob uporabi vi{jih 

kognitivnih procesov/vsebinsko znanje),

b.) ve{~in, spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali strokovnega 

podro~ja (proceduralno znanje),

c.) razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebne integritete in 

socialne vklju~enosti. 

2) Pevec Grm, S.: Kako izbolj{ati klju~ne kompetence dijakov in vajencev v poklicnem 

izobra`evanju, Zbornik prispevkov mednarodnega posveta o splo{ni izobrazbi, str. 242, ZRS[, 

Ljubljana, 2004. V ~lanku je kompetenca definirana kot notranje strukturirana in jo sestavljajo:

• deklarativno znanje (vklju~ujo~ tiho znanje),

• kognitivne in metakognitivne strategije,

• prakti~ne spretnosti,

• nterese, stali{~a in vrednote ter ~ustveno motivacijske strategije.

Oblikovanje 
organizacijske 
kulture
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Sa{a Gra{i~

Ve~ informacij o nadaljnjem izobra`evanju in usposabljanju strokovnih delav-
cev je objavljenih na spletnih straneh Centra (http://www.cpi.si). Tam so 
objavljeni tudi vsi programi izobra`evanja in usposabljanja, ki jih bo Center 
izvajal v {olskem letu 2005/06 z vsemi potrebnimi informacijami. Vabimo 
vas, da med ponujenimi programi izberete tiste, za katere menite, da bodo 
najbolje prispevali k va{i osebni rasti in poklicnemu razvoju ter razvoju okolja, 
v katerem delujete, in se jih udele`ite. Lahko se prijavite neposredno preko 
spleta, po po{ti z natisnjeno prijavnico, objavljeno na spletu, ali s standardno 
prijavnico Obr. 1,201 (tiskovina DZS).

Informacije 
o izobra`evanju 
in usposabljanju
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PROJEKT PREPRE^EVANJA 
[OLSKE NEUSPE[NOSTI IN 
BLA@ITEV NJENIH POSLEDIC 

V preteklem obdobju je Center RS za poklicno izobra`evanje v okviru razvoj-
nega programa za uveljavitev Izhodi{~ za pripravo izobra`evalnih programov 
ni`jega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobra`evanja 
vodil projekt prepre~evanja {olske neuspe{nosti in bla`itev njenih posledic. 
Med dose`ki projekta sta oblikovan nabor ukrepov za prepre~evanje osipa v 
poklicnem in strokovnem izobra`evanju in model informiranja in svetovanja 
za mlade, ki niso vklju~eni niti v izobra`evalni sistem niti v programe aktivne 
politike zaposlovanja. 

Preventivni ukrepi za prepre~evanje osipa (PUPO)
Struktura predlaganih ukrepov izhaja iz vzrokov osipa in vklju~uje ukrepe 
primarne (svetovalno delo s celotno populacijo {e preden vstopi v poklicno/
strokovno {olo in na za~etku {olanja v srednji {oli, da bi prepre~ili pojavljanje 
ve~jih problemov), sekundarne (intervencija poklicne/strokovne {ole na za~e-
tnem nivoju te`av) in terciarne preventive (prepre~evanje {irjenja obstoje~ih 
te`av) ter ukrepe pomo~i, ki sledijo morebitni ne dovolj uspe{ni preventivi.

V okviru projekta PUPO skupaj z 20 poklicnimi in strokovnimi {olami pri-
pravljamo celovite individualne programe za implementacijo omenjenih pre-
ventivnih ukrepov. [ole so izdelale lastne vizije uresni~evanja programa za 
prepre~evanje osipa, zastavile so si glavne cilje, ki naj bi jih skozi izvajanje 
preventivnih ukrepov dosegle. 

Mese~na sre~anja s {olskimi strokovnimi timi v {olskem letu 2004/05 so 
bila namenjena pripravi izvedbenih na~rtov za posamezne nivoje preventivnih 
ukrepov, pripravi na~rtov spremljanja, predvsem pa izmenjavi izku{enj, dobrih 
praks in idej, ki se porajajo v konkretni praksi sodelujo~ih {ol.

V prihajajo~em {olskem letu (05/06) bodo na {olah pri~eli z uvajanjem in 
spremljanjem na~rtovanih preventivnih ukrepov. U~itelji in drugi pedago{ki 
delavci, ki bodo ukrepe izvajali, bodo dele`ni dodatnega izobra`evanja in uspo-
sabljanja. Poudarek bo na pridobivanju tistih znanj in spretnosti, ki so po 
njihovem mnenju najbolj potrebna.
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Po zaklju~ku {olskega leta bomo na podlagi ugotovitev spremljanja uvajanja 
preventivnih ukrepov za prepre~evanje osipa pripravili evalvacijsko poro~ilo, 
nabor ukrepov po potrebi modificirali ter ga skupaj s primeri dobrih praks 
diseminirali {e v ostalo {olsko okolje.

Informiranje in svetovanje za mlade, ki niso vklju~eni v izobra`evalni 
sistem (Mre`a ISM)
Mre`a ISM je namenjena tistim mladim, ki iz izobra`evalnega sistema izpa-
dejo oz. se izpi{ejo in se ne vklju~ijo v programe aktivne politike zaposlovanja. 
Na{ osnovni cilj je, da te mlade vklju~imo v svetovalni proces in jim nudimo 
podporo, dokler niso pripravljeni na vklju~itev v zaposlitev, izobra`evanje, 
usposabljanje, zdravljenje ali na sprejemanje drugih oblik »institucionalizirane 
pomo~i«. Strokovne delavke – svetovalke ISM – nudijo informacije in pomo~ 
pri bolj{em poznavanju potreb, sposobnosti, `elja in ciljev, podporo pri spre-
jemanju odlo~itev, pri komuniciranju z drugimi institucijami, informacije o 
mo`nostih in pogojih {olanja ter {tipendiranja, pa tudi druge koristne infor-
macije, ki pomagajo mladim naravnati kompas iskanja poti v izobra`evanje in 
delo. Na~in dela vklju~uje tudi informativno svetovalno delo na terenu oz. v 
okoljih, kjer se mladi najve~ zadr`ujejo. 

Za pripravo koncepta je odgovoren Center RS za poklicno izobra`evanje, 
sama dejavnost pa se od aprila dalje izvaja na petih enotah Centrov za in-
formiranje in poklicno svetovanje (Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Velenje), 
organiziranih v obmo~nih slu`bah Zavoda za zaposlovanje, ter na Ljudski uni-
verzi Smeri z Raven na Koro{kem. 

Ve~ informacij na spletni strani: http.//ism.cpi.si

Obe dejavnosti sta financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
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CERTIFICIRANJE 
NACIONALNIH POKLICNIH 
KVALIFIKACIJ (NPK)
Ob vstopanju na trg dela je zelo pomembno, da lahko kandidat za delovno 
mesto jasno izka`e svoje kompetence z veljavno listino. Razprave o potrebi 
uvedbe certifikatnega sistema, ki bo omogo~il pridobivanje nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij tudi izven formalnega izobra`evalnega sistema, so se v Slo-
veniji pri~ele na za~etku 90-ih let 20. stoletja. Z vidika posameznih oseb, {e 
posebej tistih, ki svoje izobra`evalne poti niso uspeli kronati s spri~evalom, je 
osnovni smisel tega sistema prav v tem, da mu pomaga narediti `e pridoblje-
ne kompetence vidne, da mu omogo~i, da postanejo, zapisane v certifikatu 
z javno veljavnostjo, vidne tudi za morebitnega delodajalca v Sloveniji ali na 
mednarodnem trgu dela. 

Sistem preverjanje in potrjevanje NPK v slovenski prostor uvaja Zakon o na-
cionalnih poklicnih kvalifikacijah (2000), ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, 
dru`ino in socialne zadeve v sodelovanju s socialnimi partnerji. V tako ime-
novanem certifikatnem sistemu Zakon dolo~a postopek priprave standardov 
znanj, spretnosti in kompetenc ter preverjanja in potrjevanja le-teh. Poudarek 
je izrazito na u~nih dose`kih, ne glede na to, ~e so bila znanja, spretnosti in 
kompetence, pridobljene v raznih oblikah neformalnega u~enja, z `ivljenjskimi 
in delovnim izku{njami ali po morda po formalni poti (npr.nedokon~an izob-
ra`evalni program). S sprejetjem omenjenega zakona se je v slovenskem 
prostoru pri~ela uveljavljati nova pot pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij, ki ponuja novo dimenzijo uveljavljanju vse`ivljenjskega u~enja. Prilo`ena 
shema prikazuje povezavo med `e uveljavljeno potjo pridobivanja NPK prek 
{olskih programov in novo mo`nostjo – certificiranje NPK. Povezovalni ~len je 
poklicni standard, ki je isti ne glede na pot.

Ocenjujemo, da smo na podro~ju preverjanja in potrjevanja neformalno prido-
bljenih znanj, spretnosti in kompetenc uspe{ni tudi v evropskem okviru. 

V zadnjih letih smo dosegli pomemben premik na podro~ju uvajanja sistema 
preverjanja in potrjevanja NPK v prakso. [tevilo katalogov, ki omogo~ajo iz-
vedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK, se pove~uje (85 katalogov 
junija 2005), prav tako nara{~a interes {ol, pa tudi drugih ustreznih ustanov 
za izvajalce postopkov preverjanja in potrjevanja. Pomembno pa je poudariti, 
da se razvija mre`a ponudnikov priprave kandidatov na postopek certificira-
nja, za kar so na razpolago vse ve~ja sredstva iz doma~ih in evropskih virov. 

Sistem preverjanja 
in potrjevanja NPK
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POTI DO NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Med verificiranimi izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja NPK je sko-
raj polovica srednjih {ol, kar pomeni, da so {tevilne {ole (do sedaj okoli 30 
srednjih {ol) `e na{le svoje mesto tudi v tem sistemu, nekatere pa se na 
vlogo izvajalca pripravljajo, kar sklepamo iz udele`be njihovih sodelavcev na 
usposabljanju svetovalcev za postopke certificiranja NPK. Mnoge {ole se po-
javljajo tudi med ustanovami, ki izvajajo priprave kandidatov na preverjanje in 
potrjevanje NPK. 

Ponovno velja poudariti, da je sistem certificiranja NPK namenjen le odraslim 
osebam, mladi ljudje se morajo vklju~iti v {olski sistem, ki zasleduje {ir{e cilje 
in ne predvsem zaposlitvenih. Pot si izbere vsaka oseba sama v skladu s 
svojimi potrebami, interesi in mo`nostmi ter s pomo~jo svetovalnih slu`b, ki 
so obvezna sestavina tega sistema in ki naj tudi prispevajo svoj dele` k temu, 
da bo izbrana pot la`ja, prijaznej{a, uspe{nej{a. 

Veronika [lander
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REGISTRACIJSKO-
INFORMACIJSKI SISTEM
Nacionalno informacijsko sredi{~e za poklicne kvalifikacije se letos ka`e v novi 
preobleki. Oblikovali smo uporabni{ki vmesnik, ki je zasnovan na najnovej{ih 
smernicah za oblikovanje uporabni{ko prijaznih spletnih re{itvah. Na splet-
nem portalu so bile dodane tudi vsebine, ki uporabniku olaj{ujejo razumevanje 
{olskega sistema. V nadaljnjem razvoju bomo skrbeli za a`urnost podatkov 
na spletnem portalu in v podatkovnih bazah, ki so bistveni del tega portala.

Ve~ informacij lahko pridobite na spletnem portalu na naslovu 
http://www.nrpslo.org

Tanja Logar
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EKSPERTNA MRE@A 
REFERNET

V preteklem letu je Nacionalni observatorij Slovenije prevzel vlogo koordina-
torja nacionalnega konzorcija strokovnjakov za sodelovanje v ekspertni mre`i 
ReferNet. Mre`a predstavlja glavni vir informacij in podatkov za delovanje 
Evropskega centra za razvoj poklicnega izobra`evanja – agencije CEDEFOP. 

Sodelovanje v ekspertni mre`i ReferNet med drugim obsega: 
• pripravo analiz in poro~il s {tevilnih podro~ij poklicnega in strokovnega iz-

obra`evanja,
• zbiranje in pripravo bibliografskih podatkov o nacionalnih publikacijah s po-

dro~ja poklicnega in strokovnega izobra`evanja, 
• zbiranje informacij o klju~nih organizacijah, delujo~ih na podro~ju poklicne-

ga in strokovnega izobra`evanja,
• pripravo podatkov o projektih in raziskovalcih s podro~ja poklicnega izob-

ra`evanja,
• pripravo ~lankov o dogajanju na podro~ju poklicnega izobra`evana za 

~asopis CEDEFOP info, 
• sodelovanje pri evropskih raziskavah s podro~ja poklicnega izobra`evanja.

Vsem zainteresiranim Nacionalni observatorij Slovenije nudi dostop do 
omenjenih analiz, podatkov in publikacij. Zainteresirani lahko mnogo od na-
{tetega dobijo tudi na internetni strani ETV (European Training Village) http:
//www.trainingvillage.gr po predhodni brezpla~ni registraciji. 

V {olskem letu 2005/06 bo Nacionalni observatorij Slovenije {e posebno 
pozornost namenil zbiranju in raz{irjanju informacij s podro~ja poklicnega 
izobra`evanja tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. V tem smislu 
vabimo tudi vas, da se z morebitnimi predlogi za sodelovanje ali za dodatne 
informacije obrnete na na{ naslov. 

mag. Miha Lov{in
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UVAJANJE POBUDE 
EUROPASS V SLOVENIJI

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je za~elo uresni~evanje procesov, ki 
so za~eli zoreti v zadnjih nekaj letih, zlasti naporov, vlo`enih v spremembe po 
letu 1998, ko smo za~eli aktivno sodelovati v evropskih programih mobilno-
sti. Neko~ so meje sveta, v okviru katerih smo se {e po~utili doma~e, pred-
stavljale meje na{e biv{e »{ir{e« domovine, z evropsko perspektivo pa so se 
za~enjala postavljati vpra{anja na{e vloge, pa tudi na{e »vrednosti« v mnogo 
{ir{em kulturno-mentalnem prostoru.

Eno od klju~nih vpra{anj v enotnem evropskem izobra`evalnem prostoru je 
transparentnost spri~eval, diplom in certifikatov oziroma mo`nost, da z zna-
njem, pridobljenim doma, lahko konkuriramo v tujini in obratno: da je znanja, 
pridobljena v tujini, mogo~e ovrednotiti, umestiti in uveljaviti tudi pri nas. To 
je tudi sr~ika pobude Europass, ki od 1. 1. 2005 zdru`uje pet dokumentov, 
ki so na razli~ne na~ine in v okviru razli~nih institucij nastajale od leta 1998: 
Europass `ivljenjepis, Europass jezikovna izkaznica, Europass mobilnost, Eu-
ropass priloga k diplomi in Europass priloga k spri~evalu. Dosegljivi so skupaj 
ali posami~no, nosijo enoten logotip, v bli`nji prihodnosti pa bodo prenosljivi 
tudi v elektronski obliki. Zami{ljeni so bili z jasnim ciljem: zmanj{ati mentalni 
razkorak med dr`avami, ki se med seboj ne poznajo, ustvariti temelj medse-
bojnega zaupanja ter olaj{ati prenosljivost znanj, kvalifikacij in kompetenc.

Odlo~ba Evropskega parlamenta in Sveta2, s katero je mapa Europass po-
stala skupni imenovalec vseh dr`av raz{irjene Evropske unije, v vsaki od dr`av 
dolo~a tudi ustanovitev Nacionalnega centra Europass, katerega glavna na-
loga je koordiniranje ustanov, vklju~enih v izdajanje ali uvajanje dokumentov 
Europass. Poleg izobra`evalnih ustanov in socialnih partnerjev so klju~ni 
partnerji za uspe{no izvedbo pobude tudi mre`e, kot so ENIC/NARIC, EU-
RES, Euroguidance, NRP in druge. Slovenski nacionalni center Europass je bil 
ustanovljen maja 2005 v okviru Centra RS za poklicno izobra`evanje.

Na otvoritveni konferenci, ki je potekala 31. 1. in 1. 2. 2005 v Luksembur-
gu, je bilo torej predstavljenih pet dokumentov:

2 Odlo~ba {t. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Enotnem okviru Skup-
nosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass), Uradni list Evropske unije, 
31. 12. 2004.

Mapa 
Europass
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• Europass `ivljenjepis,
standardizirana, domi{ljena in pregledna oblika `ivljenjepisa, t.i. »ogrodje Eu-
ropassa«, na katerega je mogo~e pripeti ostale dokumente. Dokument, ki je 
dostopen kar na svetovnem spletu (http://europass.cedefop.eu.int), izpolni 
uporabnik sam in na lastno odgovornost, pri tem pa ima na voljo natan~na 
navodila za izpolnjevanje;

• Europass jezikovna izkaznica,
s katero posameznik na podlagi {eststopenjske lestvice, ki jo je razvil Svet 
Evrope, izkazuje svoja jezikovna znanja. Prav tako kot `ivljenjepis je tudi jezi-
kovna izkaznica z navodili za izpolnjevanje dosegljiva na omenjenem spletnem 
naslovu (http://europass.cedefop.eu.int);

• Europass mobilnost,
naslednik `e precej uveljavljenega dokumenta Europass usposabljanje, ki 
bele`i razmeroma kratke, a vnaprej dogovorjene izku{nje izobra`evanja ali 
usposabljanja v tujini, ki odgovarjajo dolo~enim kriterijem kakovosti. Ker elek-
tronska oblika dokumenta {e ni na voljo, ga v praksi zaenkrat nadome{~a {e 
njegov »predhodnik«, dokument Europass usposabljanje. Izdaja ga Nacionalni 
center Europass;

• Europass priloga k diplomi,
dokument, ki na pregleden na~in povzema vse bistvene elemente visoko{ol-
ske izobrazbe posameznika ter osnovne poteze nacionalnega visoko{olskega 
sistema (priloga k diplomi je v Sloveniji `e od leta 2000 sestavni del diplome). 
Prilogo k diplomi izda pristojna visoko{olska izobra`evalna ustanova hkrati z 
diplomo;

• Europass priloga k spri~evalu,
sistemski dokument, ki na pregleden na~in povzema vse bistvene elemente 
srednje{olske oz. poklicne in strokovne izobrazbe. Prilogo k spri~evalu bodo 
izdajale pristojne izobra`evalne ustanove hkrati s spri~evalom. Dokument za 
vse veljavne srednje{olske in vi{je{olske izobra`evalne programe je potreb-
no pripraviti na sistemski ravni (prve priloge k spri~evalu pri~akujemo leta 
2006).

Pobudnik aktivnosti, povezanih z uvajanjem Europass-a, je Center RS za po-
klicno izobra`evanje, ki je kmalu po vstopu Slovenije v EU prevzel vlogo koordi-
natorja v procesu implementacije in promocije pobude na slovenskih tleh ter 
za~el z izdajanjem dokumenta Europass usposabljanje. V obdobju 2004/05 
je bilo izdanih okoli 160 dokumentov, pripravljena so bila promocijska gradiva, 

Europass 
usposabljanje
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oblikovane spletne strani3, konec aprila je bil na temo Europass organiziran 
prvi ve~ji seminar4, na ravni sistemskega uvajanja dokumentov pa je za~ela 
delovati nacionalna projektna skupina, ki jo je imenoval minister za {olstvo in 
{port.

Europass predstavlja pomemben korak pri uresni~itvi ciljev, ki sta jih zastavili 
bolonjska in kobenhavenska deklaracija, zlasti v smislu okrepljenega sodelova-
nja med evropskimi izobra`evalnimi ustanovami ter promocije vse`ivljenjske-
ga u~enja, ki naj bi posamezniku omogo~al stalno prilagajanje vse hitrej{im 
spremembam na podro~ju znanja in dela. V slovenskem merilu pa pobuda 
pomeni zlasti napredek v vrednotenju znanja, prilo`nost za ponovno evalva-
cijo stanja {olskega sistema ter korak k bolj{i konkuren~nosti na{ih {olarjev, 
diplomantov in delavcev na skupnem trgu dela.

[pela Poga~nik

3 Informacije o Europassu so na voljo na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobra`e-
vanje www.cpi,si, v pripravi pa je tudi nova spletna stran www.europass.si. Evropski portal 
http://europass.cedefop.eu.int pa nudi informacije o mapi Europass dokumentov od 
1. februarja 2005.

4 Seminar z naslovom »Pobuda Europass usposabljanje (»Europass-training«) in razvoj mo-
bilnosti v evropskem izobra`evanju«, je potekal 22. aprila 2005 v Ljubljani.
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MEDNARODNO SODELOVANJE

Aktivnosti v mednarodnem prostoru za Center ostajajo bistvenega pomena za 
doseganje zastavljenih strate{kih ciljev in usmeritev. Ob soustvarjanju evrop-
skega prostora izobra`evanja in usposabljanja smo vklju~eni tako v delovne 
skupine in telesa Evropske komisije, svoje znanje in izku{nje pa izmenjujemo 
tudi v obliki drugih aktivnosti in projektov, ki sledijo v nadaljevanju. 

Poudariti `elimo tudi dimenzijo prena{anja svojih znanji in izku{enj v dr`ave 
jugovzhodne Evrope. V zadnjem letu smo namre~ poglobili sodelovanje v pro-
jektih in programih, ki so namenjeni dr`avam, ki se na vstop v Evropsko unijo 
pripravljajo sedaj. 

Bilateralno sodelovanje s sorodnimi institucijami: 
• Bundesinstitut fur Berufsausbildung, Nem~ija
• CINOP (Center za inovacije in izobrazbo), Nizozemska
• The University of Durham, the Fundation for SME Development, Velika 

Britanija
• Staatsinstitut fur Schulqualität und Berufsforschung, Nem~ija

Projekti Evropske komisije, Direktorata za izobra`evanje in kulturo
• National Reference Point Network – Nacionalno informacijsko sredi{~e za 

poklicne kvalifikacije
• EUROPASS
• National Observatories Network – ekspertna mre`a ReferNet
• Teacher Training Network – TTnet

Sodelovanje z dr`avami jugovzhodne Evrope
Sodelovanje z dr`avami JV Evrope v obliki strokovne pomo~i in {irjenja u~inko-
viti re{itev postaja pomembna dejavnost, kajti za dr`ave nekdanje Jugoslavije 
so slovensko znanje, izku{nje in re{itve pomembne za razvoj izobra`evanja. 
Sodelovanje je usmerjeno v:
• strokovno pomo~ razli~nim ciljnim skupinam iz JV Evrope v obliki informi-

ranja, posredovanja gradiv in orodij za potrebe reformnih procesov, 
• izvajanje kratkoro~ne strokovne pomo~i v obliki svetovanja na terenu, 
• izvajanje dolgoro~ne strokovne pomo~i,
• pripravo projektnih predlogov za razpise strokovne pomo~i JV Evropi na 

ravni Evropske skupnosti. 

Projekti oziroma dr`ave JV Evrope, s katerimi v obdobju 2004–2005 poteka 
sodelovanje in strokovna pomo~, so: 
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Naslov projekta Za~etek 
projekta

Zaklju~ek 
projekta

Nosilec projekta Odgovorna 
oseba na 
CPI

Projekt prenove 
sistema poklicnega 
in strokovnega 
izobra`evanja v 
Makedoniji
 

December 
2004

Junij 2005 GOPA Gesellschaft 
fur
Organisation, 
Planung und
Ausbildung mbH,
Nem~ija

Mirjana 
Kovac

Projekt prenove 
sistema poklicnega 
in strokovnega 
izobra`evanja v Bosni 
in Hercegovini 

December 
2004

December 
2005

AAlborg Technical 
College, Danska

Veronika 
Slander

Projekt prenove 
sistema poklicnega 
in strokovnega 
izobra`evanja v ^rni 
gori

Februar 
2005

Marec 
2005

Eurecna S.p.A.,
Italija

Darko Mali

Projekt prenove 
sistema poklicnega 
in strokovnega 
izobra`evanja v Srbiji

November 
2004

Avgust 
2005

European profiles 
S.A.-Consultant 
Group, Gr~ija

Veronika 
Slander

 
Sodelovanje z dr`avami JV Evrope poteka tudi v obliki {tudijskih obiskov pred-
stavnikov s podro~ja izobra`evanja iz razli~nih dr`av, ki se `elijo seznaniti z de-
javnostjo Centra ter z na{imi izku{njami in re{itvami na podro~ju poklicnega 
in strokovnega izobra`evanja.

Naslov projekta Za~etek 
projekta

Zaklju~ek 
projekta

Nosilec 
projekta 

Odgovorna 
oseba na 
CPI

Albanski 
predstavniki s 
podro~ja poklicnega 
izobra`evanja in 
usposabljanja 

April 2005 Junij 2005 GOPA 
Consultant, 
Nem~ija

Mirjana 
Kovac

[tudijski 
obiski

Projekti 
v dr`avah 
JV Evrope
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Sodelovanja v projektih Leonardo da Vinci in Socrates

Vklju~evanje v programe Leonardo da Vinci in Socrates predstavlja podporo 
redni dejavnosti Centra in prera{~a v eno izmed dejavnosti. Znanje in izku-
{nje pridobljene skozi razli~ne projekte LdV ter spoznavanje primerov dobre 
prakse predstavljajo dobro strokovno podlago za nadaljnji razvoj poklicnega in 
strokovnega izobra`evanja v Sloveniji.

V nadaljevanju sledi podrobnej{i pregled projektov Leonardo da Vinci in So-
crates.

Mojca Polak
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OSNOVNE POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA MLADE 
BREZ PRIDOBLJENE KVALIFIKACIJE (JOB)

Ne glede na to, da se leta {olanja v Evropski skupnosti podalj{ujejo, se dele` 
mladih brez poklicne izobrazbe pove~uje. Ti mladi so `e na za~etku svoje po-
klicne poti v polo`aju, ko ne ustrezajo potrebam gospodarstva in dru`be, ki 
zahteva vse vi{je stopnje znanja in spretnosti. 

• Izbolj{ati zaposljivost mladih brez poklicne izobrazbe,
• reintegrirati to ciljno skupino v u~ni proces preko medija, ki je prilagojen 

njihovim potrebam,
• zmanj{ati mo`nost za izpadanje iz u~nega procesa z uporabo tega medija,
• pove~ati motiviranost za u~enje z uporabo u~nega pripomo~ka, ki ustreza 

tej skupini.

V projektu sodeluje 22 partnerskih organizacij iz {estih dr`av, promotor pro-
jekta pa je Laboratorium für Kunststofftechnik z Dunaja.

• Izdelava analize ciljne skupine,
• definiranje osnovnih kompetenc,
• definiranje strukture u~nega programa in implementacija vsebin v u~ni 

program,
• testiranje pilotnega programa.

Predvsem mladi brez poklicne kvalifikacije.

• Razvit mednaroden, transparenten kurikulum osnovnih kompetenc,
• razvit in testiran u~ni pripomo~ek, prilagojen potrebam ciljne skupine,
• u~ni pripomo~ek, integriran v u~ni proces.

Projekt se je za~el oktobra 2003 in se bo zaklju~il predvidoma marca 2006.

Barbara Kun~i~

Cilji

Partnerji

Aktivnosti

Ciljna skupina

Rezultati

Trajanje

Kontaktna oseba
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B.E.A.TR.I.C
Izgradnja evropskega pasaporta transparentnosti 
certifikatnega sistema – priloga k certifikatu

Cilj projekta je v skladu s paradigmo vse`ivljenjskega izobra`evanja razviti 
primer metodologije povezovanja in priznavanja u~nih izidov dveh poti 
izobra`evanja in usposabljanja: izobra`evalnega in certifikatnega sistema.

Projekt obsega primerjave na nacionalni ravni in izpeljavo metaanalize 
izobra`evalnih in certifikatnih nacionalnih sistemov. V nadaljevanju bodo 
razviti enotni metodolo{ki in{trumentariji za vrednotenje u~nih izzidov v skladu 
s povezovanjem dveh poti izobra`evalnega in certifikatnega sitema.

Primer dobre prakse bo pilotno uveden za gostinsko-turisti~no dejavnost: za 
poklic Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu (Assistant hospitality 
manager) na VI. kvalifikacijski ravni.

• ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI, DELLA 
RISTORAZIONE E TURISTICI I.P.S.A.R.T.  “ALDO MORO” – Italija,

• ICC (International Certificate Conference – Nem~ija,
• WBS TRAINING AG – Nem~ija,
• CR2I – CENTRE DE RESSOURCES ET D’INITIATIVES POUR 

L’INTERNATIONAL – Francija,
• O.E.E.K – ORGANISATION FOR VOCATIONAL EDUCATION AN TRAINING 

– Gr~ija,
• TOURISM COLLEGE KILLYBEGS – Irska, 
• IPSSAR P. BORSELLINO – Italija,
• E.B.I.T. Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica – Italija,
• AITA - Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente – Italija,
• CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VENEZIA – Italija,
• Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca 

Educativa – Italija,
• Ente Bilaterale Nazionale Turismo – Italija,
• IPIA “Sannino” Napoli Ponticelli L.E.P. “Sannino” – Italija,
• Consorzio TURISMO e PROMOZIONE – Italija,
• LOB HTV - National Body for Vocational Education in the Hotel, Tourism 

and Food branch – Nizozemska,
• Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic 

National – Romunija,
• Center RS za poklicno izobra`evnje – Slovenija

Skupina mlaj{ih odraslih (od 18. leta dalje) in ostalih odraslih, ki vstopajo v 
certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Cilji

Aktivnosti

Partnerji: 17

Dr`ave: 
Francija

Gr~ija
Irska
Italija

Nem~ija
Nizozemska

Romunija
Slovenija

Ciljna skupina
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• Primerjave izobra`evalnih in certifikatnih sistemov na nacionalni ravni,
• metaanalize izobra`evalnih in certifikatnih nacionalnih sistemov, metodo-

lo{ki in{trumentariji za vrednotenje u~nih izzidov, 
• primer dobre prakse Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu 

(Assistant hospitality manager) VI. kvalifikacijska raven – dodatek k 
certifikatu.

Za~etek: 1. 10. 2004, zaklju~ek: 30. 9. 2006

mag. Primo` Hvala Kamen{~ek

WIZARD TOOLBOX – MOJSTROVA TORBA

Izdelava fleksibilnih orodij za izobra`evanje in usposabljanje ranljivih skupin 
dru`be (brezposelni, priseljenci, mladi z nizko stopnjo izobrazbe, zaporniki, 
ipd.). Izdelana orodja naj bi jim pomagala premagovati ovire, s katerimi se 
sre~ujejo, in jim olaj{ala pot do osebnega razvoja in aktivne participacije 
(udejstvovanja, udele`be) v u~e~i se dru`bi. WIZARD TOOLBOX je sestavljen 
iz razli~nih primerov »dobrih praks«, namenjenih razli~nim ciljnim skupinam 
in izdelanih orodij, imenovanih igra U~e~a se dru`ba.

Poleg CPI, ki je nosilec projekta za Slovenijo, sodeluje {e {est partnerskih 
institucij: Center za izobra`evanje odraslih – AMU Aalborg iz Danske (ki je 
tudi glavni nosilec projekta), Zdru`enje ob~in iz Andaluzije – FAMP iz [panije, 
Neprofitna organizacija za socialno delo - COO.S.S Marche iz Italije, Podjetje 
za svetovanje na podro~ju ~love{kih virov – SOPROFOR iz Portugalske, Regi-
onalni center za poklicno izobra`evanje – ZDZ Warmia – Mazury iz Poljske in 
Zdru`enje `ensk iz Irske.

V dogovoru z ostalimi partnerji na CPI-ju izbrana populacija mladih odraslih, 
ki iz razli~nih razlogov zapusti {olo, {e preden kon~a izobra`evanje na sred-
nje{olski ravni in/ali si pridobi kakr{nokoli kvalifikacijo.

Mojstrova torba (koncept igre U~e~a se dru`ba, predstavitev dobrih praks 
vseh sodelujo~ih partnerjev, gradivo za u~ence) je v obliki publikacije v PDF 
formatu dostopna na spletni strani CPI.

Projekt se je pri~el januarja 2002, kon~al pa se je januarja 2005.

Barbara Bo`i~ in Danu{a [kapin

Rezultati

Trajanje

Kontaktna oseba

Cilji

Partnerji

Ciljna skupina

Aktivnosti in rezultati

^as trajanja

Kontaktni osebi
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IZKUSTVENI PRISTOP K ANALIZNI KEMIJI ZA POKLICNE [OLE 

Osnovni cilj projekta Hands-on Approach to Analytical chemistry for Vocational 
Schools je razviti priro~nik za u~itelje in zbirko vaj za dijake, ki bodo omogo-
~ali aktivno delo dijakov in bolj{e razumevanje spektrofotometrije in nekaterih 
drugih temeljnih analiznih tehnik s pomo~jo poenostavljenih instrumentov.

V projektu sodelujemo s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Ljub-
ljane, ki je tudi nosilka projekta, Naravoslovno tehni{ko fakulteto – Oddelkom 
za kemijsko izobra`evanje in informatiko iz Ljubljane, z Univerzo iz Lizbone 
(Portugalska) in Univerzo iz Hulla, Oddelek za kemijo (Velika Britanija).

Na spletnih straneh projekta so predstavljeni vsi obljubljeni rezultati projekta 
od predstavitve spektrofotometra do vseh razvitih vaj za aktivno uporabo po-
enostavljenega spektrofotometra pri pouku na ̀ ivilskih {olah. Na koncu bomo 
nova spoznanja prenesli na vse u~itelje, ki pou~ujejo analizo `ivil ali kontrolo 
kakovosti, in druge zainteresirane u~itelje.

V Sloveniji projekt izvajamo v povezavi s sedmimi u~itelji in tremi laboranti iz 
`ivilskih {ol.

Na{a neposredna ciljna skupina so dijaki srednjih `ivilskih {ol, za katere 
`elimo razviti vaje, ki jim bodo omogo~ale samostojno delo, bolj{i vpogled v 
princip delovanja spektrofotometra, bolj{e razumevanje metode in rezultatov 
in s tem bolj{o poklicno usposobljenost za za~etek dela. Posredno `elimo 
usposobiti u~itelje za uporabo bolj aktivnih metod dela.

Ugotovitve bodo zbrane v priro~niku za u~itelje, ki bo izdan v obliki CDROM-a. 
Zbirka vaj bo dostopna na spletnih straneh projekta. Oboje bo na voljo v angle-
{kem jeziku in jezikih sodelujo~ih dr`av.

Projekt poteka od novembra 2003 in se bo predvidoma zaklju~il oktobra 
2005. 
 
www.cpi.si  
www.ntfkii.uni-lj.si/analchemvoc/

Jelka ^op

Aktivnosti

Partnerji v Sloveniji

Ciljna skupina

Rezultati projekta

^as trajanja 

Ve~ informacij o projektu

Kontaktna oseba

Cilji

Partnerji
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QUTE – KAKOVOST V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRA@EVANJU

V projektu bomo na podlagi izku{enj razli~nih dr`av razvili paket in{trumentov 
za izvajanje samoevalvacije na poklicnih in strokovnih {olah skupaj z interak-
tivno spletno stranjo in elektronskim ekspertnim sistemom. 

Center RS za poklicno izobra`evanju je nosilec projekta, drugi partnerji so: 
[olski center Velenje, Pia d.o.o. in Razvojna agencija Savinja iz Slovenije, FIM 
– NeuesLernen (Univerza Erlangen-Nürnberg) iz Nem~ije, Careers Europe 
(Careers Bradford Ltd) iz Velike Britanije, Zeus Consulting S.A. iz Gr~ije, vi{ja 
humanisti~no-ekonomska {ola Lodz in Danmar Computers iz Poljske.

Zbrali in analizirali bomo izku{nje sodelujo~ih partnerjev iz razli~nih dr`av ter 
oblikovali skupno metodologijo samoevacije, ki bo zajemala tudi strategije za 
oblikovanje ustrezne socialne klime za izvajanje samoevalvacije. Razvili bomo 
skupne indikatorje, vpra{alnike in druge in{trumente. Sledi razvoj program-
ske opreme za izvajanje samoevalvacije na {olah, kjer jo bomo tudi testirali. 
Pripravili bomo program usposabljanja in priro~nik ter usposobili skupino 
multiplikatorjev. Vse skupaj bomo povezali v interaktivni spletni portal. Vklju~ili 
se bomo v evropsko mre`o TTnet, preko katere bomo predstavili razultate 
projekta. 

Zaposleni na {olah in drugih izobra`evalnih institucijah, dijaki, {tudenti.

Razvili bomo interaktivno spletno stran, ki bo omogo~ala uporabo in{trumen-
tarija in obenem slu`ila kot prostor za komunikacijo med razli~nimi {olami. 
Pripravili bomo tudi programe usposabljanja in ustrezne priro~nike. 

Oktober 2004 – oktober 2006.

Darko Mali

Cilji

Partnerji

Rezultati

Aktivnosti 

^as trajanja

Kontaktna oseba

Ciljna skupina
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VZPODBUJANJE VSE@IVLJENJSKEGA U^ENJA SKOZI PRIZNAVANJE 
NEFORMALNO IN PRILO@NOSTNO PRIDOBLJENIH ZNANJ 

Temeljni cilj projekta je ustvariti pogoje za priznavanje neformalno in pri-
lo`nostno pridobljenega znanja ter razviti instrumentarij, ki bo v pomo~ pri 
vrednotenju znanj, pridobljenih izven formalnega sistema izobra`evanja. 
Temeljni cilj projekta je pripraviti priro~nik za ocenjevalce, kjer so zbrana pri-
poro~ila in instrumentarij za ocenjevanje kompetenc posameznika, ki opravlja 
trgovsko dejavnost.

• Vytautas Magnus University Center za poklicno izobra`evanje in raziskave, 
Kaunas, Litva,

• Gospodarska zbornica, Kaunas, Litva,
• Ekonomska {ola Kaunas, Litva,
• Landesinstitut Socialforschungsstelle Dortmund, Nem~ija,
• Tehni{ka {ola Odense, Danska,
• Center RS za poklicno izobra`evanje, Ljubljana, Slovenija,
 
Sektor trgovinske dejavnosti.

• Priprava modularno grajenega kurikula za izobra`evanje na podro~ju trgo-
vinske dejavnosti;

• priprava metodologije za vrednotenje neformalno in prilo`nostno pridoblje-
nega znanja;

• usposabljanje ocenjevalcev;
• izdelana priporo~ila za vrednotenje neformalno in prilo`nostno pridobljene-

ga znanja v obliki priro~nika.

Projekt se bo kon~al z zaklju~no konferenco v Kaunasu, v Litvi, kjer bo pred-
stavljen priro~nik z naslovom Priporo~ila za ocenjevanje kompetenc v trgovin-
ski dejavnosti.

Projekt traja 24 mesecev, od 1. oktobra 2003 do 30. septembra 2005

Mirjana Kova~

Ciljna skupina

Rezultati

Kontaktna oseba

Cilji

Partnerji v projektu

Trajanje 
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EVROPSKI POKLICNI PROFIL EKOLO[KI PREDELOVALEC ODPADKOV 
(RECYOCCUPATION)

Center RS za poklicno izobra`evanje se je vklju~il v 2. fazo projekta Implemen-
tacija evropskega profila Ekolo{ki predelovalec odpadkov. Projekt se letos 
oktobra zaklju~uje.

Center RS za poklicno izobra`evanje je kot partner v projektu izpolnil zastav-
ljene cilje in opravil naslednje naloge: 
• prevedel evropski poklicni profil Ekolo{ki predelovalec odpadkov; 
• z njegovo vsebino, potrebnimi kompetencami in znanji za ta profil seznanil 

socialne partnerje in Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijo (MOPE), 
Ministrstvo RS za {olstvo in {port in Ministrstvo za delo, dru`ino in so-
cialne zadeve in vzpodbudil razpravo o ume{~anju tega profila v slovenski 
okvir; 

• pripravil strokovna izhodi{~a za razvoj kvalifikacijske strukture za potrebe 
gospodarstva kro`nega snovnega toka in gospodarjenja z odpadki v Slove-
niji;

• pripravil analize trga dela za podro~je kro`nega snovnega toka in predela-
ve odpadnih materialov v Sloveniji; 

• pripravil na~rt za razvoj kvalifikacijske strukture; 
• koordiniral delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov podjetij, ministr-

stev in drugih strokovnjakov, ki so na podlagi opravljenih analiz pripravile 
4 poklicne standarde za potrebe gospodarstva kro`nega snovnega toka 
in gospodarjenja z odpadki v Sloveniji, in sicer:
− Manipulant odpadkov,
− Upravljalec strojev in naprav za ravnanje z odpadki,
− Manipulant nevarnih odpadkov,
− Okoljevarstveni tehnik;

• koordiniral pripravo treh katalogov strokovnih znanj in spretnost, ki 
so podlaga za certificiranje, in sicer za poklicne kvalifikacije Manipulant od-
padkov, Upravljalec strojev in naprav za ravnanje z odpadki in Manipulant 
nevarnih odpadkov. Na podlagi poklicnega standarda Okoljevarstveni tehnik 
bo nastal izobra`evalni program srednjega strokovnega izobra`evanja;

• v delovni skupini je bil izdelan didakti~ni koncept, ki 
− predpostavlja u~enje v kompleksnih zaokro`enih u~nih sklopih, ki vklju~-

ujejo cilje na~rtovanja, odlo~anja, izvedbe in kontrole – u~enje za po-
klicno ravnanje, povezovanje teorije, prakse in klju~nih kvalifikacij;

− je usmerjen k u~e~emu se odraslemu in procesom u~enja ter raz-
vijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in 
prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje; 

Rezultati projekta
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− spreminja vlogo u~itelja od »prena{alca« znanja k prevzemanju novih 
vlog (mentor, ki na~rtuje, usmerja in svetuje); 

− zahteva u~enje z lastno aktivnostjo in ob prakti~nih izku{njah, poudarek 
je na izkustvenem u~enju in problemskem pouku, v sredi{~u katerega 
so aktivnosti in ravnanja ter refleksija le-teh. Gre za pridobivanje tako 
vsebinskega kot proceduralnega znanja (obvladovanja procesov, me-
tod, razvoj spretnosti); pripravljene so bile didaktizirane avtenti~ne 
delovne naloge, ki so vklju~ene v priro~nik za u~itelje. 

Pripravljena je publikacija Kurikularni priro~nik, katere cilj je; 
• posredovati temeljne informacije o izzivih za podjetje, izobra`evanje in 

usposabljanje na podro~ju gospodarstva kro`nega toka in gospodarjenja z 
odpadki, 

• na kratko predstaviti to podro~je v Sloveniji,
• podati nekaj informacij o mo`nostih pridobivanja nacionalnih poklicnih kva-

lifikacij po certifikatni poti;
• posredovati informacije o treh katalogih standardov strokovnih znanj in 

spretnosti za podro~je upravljanja z odpadki,
• pomagati {oli in drugemu izvajalcu, ki pripravlja kandidate na certificiranje, 

s primerom oblikovanega u~nega sklopa in realne projektne naloge. 

Kot pomo~ u~iteljem je v pripravi tudi priro~nik za u~itelje, kjer bo pred-
stavljen didakti~ni koncept in didaktizirane avtenti~ne delovne naloge za vse 
sklope.

Pri uspe{ni realizaciji so sodelovali {tevilni partnerji v Sloveniji, podjetja, 
u~itelji, ministrstva in zbornice.

mag. Slava Pevec Grm 
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KNJI@NICA CPI

Knji`nica Centra RS za poklicno izobra`evanje se nahaja v drugem nadstropju 
stavbe in je predvsem interna knji`nica. Vanjo zahajajo zaposleni v Centru pa 
tudi nekateri zunanji sodelavci. Knji`nica ima urejeno zbirko serijskih publika-
cij, ki v ve~ji meri pokrivajo podro~je {olstva. Monografske publikacije pa so 
razdeljene po posameznih podro~jih:
• referen~na literatura, npr. priro~niki in slovarji,
• strokovna literatura v slovenskem in angle{kem jeziku s podro~ja {ol-

stva, 
• publikacije razli~nih tujih in doma~ih strokovnih in{titucij, npr. ETF, CEDE-

FOP,
• publikacije Centra,
• u~beniki s podro~ja strokovnega izobra`evanja, 
• arhiv. 

V knji`nici trenutno poteka prenova knji`nega sistema in reorganizacija. Vanjo 
se vlagajo nova sredstva tako za nakup nove literature, ki naj bi izpopolnila in 
posodobila ponudbo, kot za nakup ra~unalni{kega sistema Infolit, ki omogo~a 
pregled nad knjigami in izposojo. Ko bo knji`nica urejena, posodobljena in 
izpopolnjena, pa na~rtujemo tudi v~lanitev v sistem COBISS, kjer bodo publi-
kacije dostopne tudi {ir{i javnosti. 

Meta [lander 



94 95

PUBLICISTI^NA DEJAVNOST

Na Centru za poklicno izobra`evanje poleg vsakoletnega Vodnika izdajamo {e 
druge redne publikacije:

• Katalog u~benikov – seznam potrjenih u~nih gradiv za programe poklic-
nega in strokovnega izobra`evanja za aktualno {olsko leto;

• Spodbude – tematsko glasilo, ki izhaja trikrat na leto in ga izdajamo sku-
paj s Centrom za mobilnost in evropske programe izobra`evanja in uspo-
sabljanja. Zadnje tri {tevilke so bile posve~ene sporo~ilu iz Maastrichta, 
projektom in bolonjskemu procesu. Jeseni na~rtujemo {tevilko na temo 
klju~nih kvalifikacij, sledila bo spet {tevilka o projektih, in sicer o povezova-
nju projektov in in{titucij, predvidena pa je tudi posebna {tevilka z rezultati 
projekta TTnet v programu Phare 2003.

Vse redne publikacije so na voljo v elektronski obliki na na{ih spletnih straneh. 
Izdajamo tudi prilo`nostne publikacije, kot so:

• MUR[AK, Janko: Pojmovni slovar za podro~je poklicnega in strokovnega 
izobra`evanja. M[Z[, Urad RS za razvoj {olstva, CPI, Ljubljana, 2002.

• Babi~ Vre~ar et al. Delam za sebe. CPI, Ljubljana, 2003.
 U~no gradivo Delam za sebe je sestavljeno iz osmih modulov, kjer skozi raz-

li~ne dejavnosti, od iskanja idej, preverjanja le-teh do na~rtovanja in izvedbe 
dijaki spoznavajo podjetni{ki proces in razvijajo podjetni{ke lastnosti.

Jeseni bomo ob proslavi 10-letnice CPI-ja izdali zbornik, v katerem bomo za-
jeli vse aktivnosti v obdobju na{ega obstoja. 

V pripravi pa je tudi posebna publikacija s prispevki in zaklju~ki Posveta o 
posodabljanju izobra`evalnih programov srednjega strokovnega/tehni{kega 
izobra`evanja.

S pomo~jo finan~nih sredstev Evropskega socialnega sklada sodelujemo tudi 
pri pripravi novih u~nih gradiv, ki podpirajo razvoj izobra`evalnih programov. 
Ve~ino teh gradiv izdajajo izbrane zalo`be, nekaj pa jih lahko dobite tudi pri 
nas, in sicer v elektronski obliki na spletu ali na zgo{~enkah:

• N. Tr~ek Kov{e: Kmetijska pridelava in reja – Vrtnarstvo, Sadjar-
stvo in vinogradni{tvo, u~benika z elementi delovnega zvezka za pro-
gram Pomo~nica gospodinje-oskrbnice;

Redne in 
prilo`nostne 

publikacije

U~na gradiva
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• B. Pivk: Vaje iz laboratorijske hematologije, delovni zvezek za program 
Laboratorijski tehnik;

• R. Bala`ic: Programiranje CNC strojev, elektronske prosojnice za u~i-
telje. 

Seznam razpolo`ljivih gradiv bomo sproti dopolnjevali. Informacije o teh gra-
divih lahko dobite na spletni strani www.cpi.si pod posameznimi strokovnimi 
podro~ji oz. v rubriki U~na gradiva.

Danu{a [kapin
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ZAPOSLENI NA CENTRU 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
POKLICNO IZOBRA@EVANJE

VODSTVO

Vladimir Tkalec, prof.
v. d. direktorja
vladimir.tkalec�cpi.si 
5864 202

Mirjana Kova~, univ. dipl. ekon.
namestnica direktorja
mirjana.kovac�cpi.si 
5864 203

mag. Slava Pevec Grm
pomo~nica direktorja za razvoj
slava.pevec-grm�cpi.si
5864 208

TAJNI[TVO

Cvetka Kermelj
kadrovik
cvetka.kermelj�cpi.si 
5864 201

Vida Povirk
tajnica
vida.povirk�cpi.si 
5864 217

Mojca @lender
tajnica
mojca.zlender�cpi.si 
5864 263 
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Franjo Buka~
hi{nik
5864 261
051 367 405

RA^UNOVODSTVO

Ljubica Novakovi~
vi{ja svetovalka za finan~no podro~je
ljubica.novakovic�cpi.si 
5864 221

Marinko Novakovi~
ra~unovodja
marinko.novakovic�cpi.si 
5864 230

ODDELEK ZA POKLICNE STANDARDE IN POKLINE KVALIFIKACIJE

Klement Drofenik, univ. dipl. ped.
samostojni svetovalec za poklicne standarde in poklicne 
kvalifikacije
klement.drofenik�cpi.si
5864 206

mag. Primo` Hvala Kamen{~ek
vi{ji svetovalec za razvoj in analizo poklicnih standardov in 
poklicnih kvalifikacij
primoz.hvala�cpi.si
5864 262

Barbara Kun~i~, univ. dipl. soc.
vi{ja svetovalka za razvoj in analizo poklicnih standardov in 
poklicnih kvalifikacij
barbara.kuncic�cpi.si 
5864 253

Ur{ka Marenti~, prof.
vodja podro~ja za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
urska.marentic�cpi.si 
5864 249
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Bojana Sever, univ. dipl. org. dela
vi{ja svetovalka za razvojin analizo poklicnih standardov in 
poklicnih kvalifikacij
bojana.sever�cpi.si 
5864 229

Veronika [lander, prof.
vodja izobra`evanja odraslih
veronika.slander�cpi.si 
5864 225

Darja [tarkl, univ. dipl. soc.
vi{ja svetovalka za razvoj in analizo poklicnih standardov in 
poklicnih kvalifikacij
darja.starkl�cpi.si
5864 228

Barbara Velkov, univ. dipl. geog. in prof.soc.
vi{ja svetovalka za razvoj in analizo poklicnih standardov in 
poklicnih kvalifikacij
barbara.velkov�cpi.si
5864 270

ODDELEK ZA RAZVOJ IN SPREMLJAVO 
IZOBRA@EVALNIH PROGRAMOV

mag. Metod ^e{arek
vodja podro~ja za strojni{tvo, metalurgijo ter promet in zveze
metod.cesarek�cpi.si
5864 254

Jelka ^op, univ. dipl. in`.
vodja podro~ja za `ivilstvo in veterino
jelka.cop�cpi.si 
5864 213

Jelka Drobne, univ. dipl. soc.
vodja podro~ja za zdravstvo, farmacijo in kozmetiko 
jelka.drobne�cpi.si 
5864 219
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Darko Hribar, univ. dipl. in`.
vodja podro~ja za elektrotehniko in ra~unalni{tvo
darko.hribar�cpi.si 
5864 205

Anica Justinek, univ. dipl. ped. in prof. psih.
vodja podro~ja za gostinstvo in turizem, frizerstvo, storitvene 
dejavnosti in pred{olsko vzgojo
anica.j�cpi.si 
5864 212

Simona Kodra Kadunc, univ.dipl. in`.
vodja podro~ja za kemijo, gumarstvo, steklarstvo, optiko, papir 
in tisk
simona.kadunc�cpi.si
5864 214

Igor Leban, univ. dipl. in`.
vodja podro~ja za lesarstvo, tapetni{tvo, gradbeni{tvo, 
geodezijo in varstvo okolja
igor.leban�cpi.si 
5864 224

Darko Mali, univ. dipl. teol.
vodja podro~ja za razvoj in spremljavo izobra`evalnih programov
darko.mali�cpi.si 
5864 218

Tatjana Patafta, univ. dipl. in`. 
vodja podro~ja za tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografijo
tatjana.patafta�cpi.si
5864 246

mag. Jana Ravbar
vodja podro~ja za trgovsko in poslovno-finan~no dejavnost
jana.ravbar�cpi.si 
5864 222

dr. Klara Skubic Ermenc
vi{ja svetovalka za projekte – priprava metodologij
klara.ermenc�cpi.si
5864 214
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Marija [ibanc, univ. dipl. in`.
vodja podro~ja za strojni{tvo in rudarstvo
marija.sibanc�cpi.si 
5864 215

dr. Alenka Turi~nik
vodja podro~ja za kemijo, gumarstvo, steklarstvo, optiko, papir 
in tisk
alenka.turicnik�cpi.si 
5864 214

Breda Zupanc, univ. dipl. in`.
vodja poklicne mature
breda.zupanc�zrss.si 
breda.zupanc�cpi.si 
02/3208 068 

Helena @nidari~, univ. dipl. in`.
vodja podro~ja za kmetijstvo, vrtnarstvo, cvetli~arstvo in 
gozdarstvo
helena.znidaric�cpi.si 
5864 238

KNJI@NICA

Franc Lon~ar, univ. dipl. in`.
vodja strokovne knji`nice
franc.loncar�cpi.si
5864 207

Metka [lander, prof.
vodja strokovne knji`nice
meta.slander�cpi.si
5864 207
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SPREMLJANJE

Barbara Bo`i~, univ. dipl. ped.
samostojna svetovalka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih 
programov
barbara.bozic�cpi.si
5864 216

Katja Jeznik, univ. dipl. ped.
zunanja sodelavka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih 
programov
katja.jeznik�cpi.si
5864 207

Tina Klari~, univ. dipl. ped.
samostojna svetovalka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih 
programov
tina.klaric�cpi.si
5864 245

Vida Von~ina, univ. dipl. ped. in soc. kult.
vi{ja svetovalka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih 
programov
vida.voncina�cpi.si
5864 211

NADALJNJE IZOBRA@EVANJE IN USPOSABLJANJE 
STROKOVNIH DELAVCEV 

Davorin Majkus, univ. dipl. in`.
svetovalec direktorja za izobra`evanje in usposabljanje
davorin.majkus�cpi.si 
5864 209

Sa{a Gra{i~, univ. dipl. psih.
vi{ja svetovalka za izobra`evanje pedago{kih delavcev
sasa.grasic�cpi.si
5864 226

Anica Koprivc, prof.
zunanja sodelavka – Phare 2003
anica.koprivc�cpi.si
5864 235
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U^NA GRADIVA

Danu{a [kapin, prof.
vodja podro~ja za u~no-didakti~na gradiva in publicisti~no 
dejavnost
danusa.skapin�cpi.si 
5864 210 

 

INFORMACIJSKA PODPORA

mag. Tanja Logar
vodja za registracijsko-informacijski sistem
tanja.logar�cpi.si 
5864 268

Damjan Hajsek, in`.
vi{ji svetovalec za registracijsko-informacijski sistem
damjan.hajsek�cpi.si
5864 267

EUROPASS

[pela Poga~nik, univ. dipl. antrop. in soc. 
vi{ja svetovalka za projekte – Europass
spela.pogacnik�cpi.si
5864 227

NACIONALNI OBSERVATORIJ SLOVENIJE

Mojca Cek, univ. dipl. soc. 
vodja Nacionalnega observatorija
mojca.cek�cpi.si 
5864 223

mag. Miha Lov{in
vi{ji svetovalec Nacionalnega observatorija
miha.lovsin�cpi.si
5864 220
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MEDNARODNI PROJEKTI

Mojca Polak, pravnica
vodja – koordinator mednarodnih projektov
mojca.polak�cpi.si 
5864 259

Bojan Me{ko
zunanji sodelavec – mednarodni projekti
bojan.mesko�cpi.si
5864 241

Andrej Vukovi~
zunanji sodelavec – mednarodni projekti
andrej.vukovic�cpi.si
5864 242

ESF

Matja` Praprotnik, univ. dipl. soc.
vodja – koordinator ESF
matjaz.praprotnik�cpi.si 
5864 269

Majda Stopar, univ. dipl. in`.
poslovna sekretarka – strokovna sodelavka pri projektih ESF
majda.stopar�cpi.si
5864 238
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