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Socialno partnerstvo

Naloge GZS v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju ter v 

sistemu NPK

Predlog aktivnosti delovanja v področnih 
odborih za poklicne standarde 1

PODROČNI ODBORI S PREDLOGOM POKLICNIH 
STANDARDOV NEPOSREDNO VPLIVAJO NA VSEBINO IN 
OBLIKO IZOBRAŽEVANJA

Analiza stanja po prenovi izobraževalnih programov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja

• Kakšne so kompetence mladih, ki prihajajo iz šol v primerjavi s kompetencami, 
zapisanimi v poklicnih standardih

• Pričakovani trendi – potrebe v gospodarskih družbah v nadaljnjih 5 – 10 letih
• Kako zapisati poklicni standard (metodologija)
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Prenova (aktualizacija, dopolnitev, združevanje…) poklicnih 
standardov 
METODOLOGIJA – kako, kaj, v kakšnem obsegu, 
poimenovanje …

Koordinacija aktivnosti članov področnih odborov GZS

Oblikovanje predlogov GZS za sistemske spremembe na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Predlog aktivnosti delovanja v področnih 
odborih za poklicne standarde 2

RAZLIKE MED OBLIKAMI IZOBRAŽEVANJA
� komu je namenjeno, 
� vpisni pogoji, 
� struktura programa 

(razmerja med splošnim izobraževanjem, strokovno teoretičnimi vsebinami, 
praktičnim poukom, prakso v podjetjih)

• NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI) - II 
• SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI) - IV
• TEHNIK – V
• DELOVODJA (MOJSTER) – V 
• POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - V
• VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - VI/1
• NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – VSI NIVOJI
• STROKOVNI IZPITI - LICENCE

RAZKORAK MED DEJANSKIM STANJEM IN PRIČAKOVANJI ? 
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OBLIKA IZOBRAŽEVANJA JE PREDMET ZAKONA, 
IZHODIŠČ …

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA (V DOLOČENEM DELEŽU) 
JE PREDMET KONSENZA SOCILANIH PARTNERJEV, 
IZRAŽEN V POKLICNEM STANDARDU

Naloge GZS po ZPIS

• Verifikacija učnih mest – javno pooblastilo

• Priprava materialnih in kadrovskih pogojev za
verifikacijo učnih mest v srednjem poklicnem
izobraževanju v podjetjih

• Verifikacija učnih mest v podjetjih ter vzdrževanje
in vodenje registra učnih mest

• Vodenje evidence sklenjenih pogodb
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• Registracija učnih pogodb za dijake in vodenje ter
vzdrževanje registra (individualne in kolektivne
učne pogodbe)

• Strokovni nadzor nad izvajanjem praktičnega 
usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju

• Organizacija vmesnih preizkusov dijakov

• Organizacija zaključnih izpitov dijakov

• Svetovanje delodajalcem pri izobraževanju dijakov
in študentov (pravni status)

Druge naloge po ZPI

• Sodelovanje s šolami pri oblikovanju in 
izvajanju odprtega kurikula

• Sodelovanje v Strokovnem svetu RS za 
poklicno izobraževanje in izobraževanje 
odraslih, Državni izpitni komisiji za 
izvajanje zaključnih izpitov, v Svetu CPI
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Več informacij:
Elektronski naslov:
• http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/izobrazevanje/javna_pooblastila

O sistemu: 

Barbara Krajnc, tel: 01 5897 655;  barbara.krajnc@cpu.si

O verifikacijah v podjetjih: 
Miha Frelih, tel.: 01 5897 669, miha.frelih@cpu.si

O dolžnostih in pravicah pogodbenih strank:

Mojca Cek, tel.: 01 5897 672, mojca.cek@cpu.si

Zakonski predpisi

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(ZPSI)

• Zakon o višjem strokovnem izobraževanju 
(ZVSI)

• Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 
(NPK) 
(metodologija: Pravilnik o nomenklaturi poklicev)



2.4.2014

6

Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju

• Verifikacija študijskih mest višješolskega 
izobraževanja

• Registracija študijskih mest za študente 
višješolskih programov ter vzdrževanje in 
vodenje registra študijskih mest

Zakon o NPK

• Dajanje pobud za nove PS in kataloge

• Dajanje pobud visokošolskim zavodom za študijske 
programe, ki omogočajo pridobitev NPK

• Predlog članov področnih odborov za PS

• Sodelovanje pri pripravi PS

• Sodelovanje pri pripravi katalogov


