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Tehnološki razvoj in spremembe v gospodarstvu zah-
tevajo od zaposlenih veliko različnega znanja, spre-
tnosti in kompetenc, ki presegajo ozko strokovno 
področje. Formalni šolski sistem ne more zadovoljiti 
vseh teh potreb, zato se je pojavila potreba po prepo-
znavanju, evidentiranju in potrjevanju neformalnega, 
izkušenjskega in priložnostnega učenja. 

1. VRSTE IZOBRAŽEVANJA OZ. UČENJA

• Formalno izobraževanje oz. učenje je namer-
na, časovno opredeljena, institucionalizirana de-
javnost, katere rezultat je običajno javno veljavna 
kvalifikacija. To izobraževanje zagotavlja šolska 
institucija, je strukturirano in načrtovano (cilji, tra-
janje, učna pomoč), udeleženec ob njegovem za-
ključku prejme javno veljavno listino. Formalno 
učenje je z učenčevega vidika namerna dejavnost. 
Primeri: izobraževalni program za pridobitev izobraz-
be, vajeniški program, program izpopolnjevanja za 
pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. 

• Neformalno izobraževanje oz. učenje (non-for-
mal learning) je namerna, časovno opredeljena, 
institucionalizirana dejavnost, ki se ne konča s pri-
dobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa struk-
turirana in načrtovana (cilji, trajanje, učitelj). Ude-
leženec ob zaključku izobraževanja ne prejme 
javno veljavne listine. Neformalno učenje je s kan-
didatovega vidika namerna dejavnost.  
Primeri: tečaj tujega jezika, plesna šola, računalni-
ški tečaj, inštrukcije, uvajanje v delo pod vodstvom 

mentorja, strokovni seminarji na delovnem mestu.

• Priložnostno učenje (informal learning) je namer-
na, časovno opredeljena dejavnost, ki ne poteka v 
za to določeni instituciji in se ne konča s pridobitvi-
jo javno veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsak-
danjem življenju, pri delu, v družini, prostem času, 
ki ni strukturirano in načrtovano in ne omogoča pri-
dobitve certifikata. Lahko je namerno ali slučajno. 
Primeri: obisk sejma, učenje neformalnih vsebin 
v prijateljski skupini, športna/rekreacijska vadba, 
montiranje ali popravljanje česa po priročniku, 
učenje iz izkušenj, “kroženje” po delovnih mestih.

Vir:  Vuković, A. [et al.]. Priznavanje in potrjevanje neformalno in pri-
ložnostno pridobljenega znanja. Ljubljana: Center Republike Slove-
nije za poklicno izobraževanje, 2008.

2. DOKAZILA  O NEFORMALNO  
PRIDOBLJENEM ZNANJU

• potrdila o udeležbi na seminarjih, tečajih in delavni-
cah,

• dokazila o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju, 
potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom,

• potrdila o delovnih izkušnjah,

• referenčna pisma delodajalcev,

• potrdila o izvedbi projektov,

• izdelki kandidata, fotografije izdelkov,

• pohvale, nagrade, članki v strokovnih revijah, 

• certifikati, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo prizna-
vanje poklicnih kvalifikacij.

Kaj naj vsebuje dokazilo? 

• naziv in naslov ustanove izvajalca neformalnega izo-
braževanja,

• vrsto listine (potrdilo, certifikat itd.),

• osebne podatke zaposlenega (ime, priimek, rojstni 
datum in kraj rojstva),

• podatke o usposabljanju (kraj, čas in obseg progra-
ma, ki ga je kandidat obiskoval), 

• opis obravnavanih vsebin, 

• datum izdaje potrdila in številka potrdila, ime in prii-
mek odgovorne osebe in njegov podpis ter žig usta-
nove,

• podatek, ali je udeleženec opravljal preizkus ali ga 
ni,

• podatke o programu usposabljanja (obravnavane 

vsebine, pridobljene kompetence).

3. BELEŽENJE NEFORMALNO   
PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Da bi bilo neformalno pridobljeno znanje sistematično 
zbrano  in bi kandidatu služilo kot pomoč pri zaposlova-
nju, odločitvi za študij, osebnostni rasti, gradnji kariere, 
priznavanju neformalnih izkušenj na fakultetah in sre-
dnjih šolah ter  bilo spodbuda za vseživljenjsko učenje, 
ga je smiselno zabeležiti.

Dve od možnosti beleženja neformalno pridobljenega 
znanja sta naslednji:

• Mapa učnih dosežkov (http://munus2.tsc.si/in-
dex.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=22&Itemid=38): prejmejo jo dijaki prvih 
letnikov srednjega poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja. Na razrednih urah se seznanijo z načinom 
zbiranja in beleženja formalno in neformalno prido-
bljenega znanja.

• NEFIKS (http://www.youtube.com/watch?v=UQ_
fTSukvMY): indeks neformalnega izobraževanja, v 
katerega se vpisujejo vsa neformalno pridobljena 
znanja. Oblikovan je bil za različne ciljne skupine, 
od otrok, študentov, do brezposelnih; edini pogoj je, 
da so kandidati stari najmanj 14 let. Nefiks ponuja 
enoten sistem beleženja neformalno pridobljenega 
znanja in udeležbe v aktivnostih in daje veljavo ne-
formalnemu izobraževanju mladih. Obstaja spletna in 
fizična različica Nefiks-a. 
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4. POSTOPEK PRIZNAVANJA NEFORMALNO 
PRIDOBLJENIH ZNANJ, KOMPETENC IN 
VEŠČIN

4.1 Pravna podlaga za priznavanje neformalno  
pridobljenega znanja

4.1.1 Zakoni in pravilniki

V Sloveniji je bilo v času oblikovanja delovne skupine za 
PNZ v okviru projekta MUNUS 2 priznavanje neformal-
no pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izo-
braževanju opredeljeno v 71., 73. in 75. členu Zakona 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
79/06). in v 4. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v 
poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. 
RS, št. 78/2007).

V 71. in 73. členu Zakona o poklicnem in strokovnem iz-
obraževanju so opredeljeni preverjanje, ocenjevanje in 
napredovanje dijaka, 75. člen pa ministru nalaga, da s 
podzakonskim predpisom podrobneje predpiše način in 
postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.

V 4. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem 
in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
78/07) je bilo zapisano, da se podrobnejša merila in 
postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
določijo s šolskimi pravili. Vrednotenje znanja, merila in 
postopek priznavanja so bili opredeljeni v posameznih 
členih (35. - 41. čl.).

1. septembra 2010 je prenehal veljati Pravilnik o 
ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 78/07). Nadomestil 
ga je Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah 
(Uradni list RS, št. 60/10), v katerem členov, ki izrecno 
obravnavajo priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja,  ni več. Predvidevamo, da bo minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja opredelil s posebnim 
podzakonskim predpisom, ki ga v tem trenutku še 
nimamo. 

4.1.2 Drugi nacionalni dokumenti, ki so posredno 
povezani s procesom priznavanja neformalno  
pridobljenih znanj 

• Poklicni standardi: http://www.nrpslo.org/

• Izobraževalni program (standardi znanja): http://por-
tal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/
index.htm

• Katalogi znanj za splošnoizobraževalne predme-
te:  http://portal.mss.edus.si/msswww/progra-
mi2010/programi/index.htm

• Katalogi znanj za strokovne module: http://portal.
mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/
index.htm

• Katalogi znanj za odprti kurikul (spletne strani posa-
meznih šol)

• Izpitni katalogi: http://portal.mss.edus.si/msswww/
programi2010/programi/index.htm

4.1.3 Šolski dokumenti:

• Priporočila za PNZ, ki jih je pripravila skupina za PNZ 
znotraj projekta MUNUS 2 in so lahko sestavni del 
šolskih pravil o ocenjevanju znanja  

• Letni delovni načrt

• Izvedbeni kurikul za izobraževalne programe

4.2 Koraki v postopku priznavanja neformalno 
 pridobljenega znanja 

Seznanjanje kandidata s postopkom in možnostmi 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja (infor-
miranje)  

Informiranje je lahko:

• individualno ali

• skupinsko. 

Izvajajo ga lahko:

• razredniki, 

• svetovalni delavci, 

• koordinatorji za izobraževanje odraslih,

• učitelji posameznih strokovnih področij,

• na šoli imenovani svetovalci.

Dijake seznanimo s pojmi:

• formalno izobraževanje,

• neformalno izobraževanje ter

• z možnostjo priznavanja neformalno pridobljenih 
znanj v formalnem izobraževanju.

Uvodni razgovor in svetovanje kandidatu 

Uvodni razgovor in svetovanje kandidatu izvaja 
strokovno usposobljena oseba na šoli, ki pozna  
postopek preverjanja in potrjevanja neformalno 
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, 
izobraževalni program in poklicne kompetence, na 
katerega se navezuje priznavanje. V uvodnem razgovoru 
analiziramo kandidatove lastnosti, interese, pridobimo 
informacije o predhodno pridobljenem znanju, 
veščinah in kompetencah, o delovnih izkušnjah ipd. 
V nadaljnjih razgovorih sledi priprava  zbirne mape 
oz. portolija,  v kateri kandidat pripravi svojo 
biografijo s podatki o izobrazbi, o zaposlitvah ter 
drugih izkušnjah in znanjih, ki jih je v preteklosti 
pridobil, in druga dokazila (kandidatovi izdelki, 
storitve, objave in druga avtorska dela, projekti …) 
 O uvodnem razgovoru izpolnimo obrazec Zapisnik 
uvodnega razgovora.

Na podlagi uvodnega in vseh nadaljnjih razgovorov 
kandidat pripravi in odda pisno vlogo na predvidenem 
obrazcu za priznavanje PNZ (lahko s pomočjo svetoval-
ca).



7PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA6

Dopolnitev vloge

V primeru pomanjkanja dokazov se kandidata pozove k 
dopolnitvi.

Obravnava vloge na komisiji 

Komisija ovrednoti znanje kandidata na podlagi predlo-
ženih dokazil. Napisane kompetence na dokazilih pri-
merja:

• s poklicnim standardom,

• s katalogom znanj,

• z izvedbenim kurikulom.

Komisija se lahko tudi odloči za preizkus znanja. 

Preizkus znanja se določi tudi v primeru:

• če določenih vsebin ni možno priznati v celoti,

• če kandidat uveljavlja delovne izkušnje za pridobiva-
nje splošnoizobraževalnega ali strokovno-teoretične-
ga predmeta oz. modula,

• zaradi pridobitve ocene.

Oblike in načini preizkusa znanja 

 
Za preverjanje se izbere način, ki je glede na cilje in 
standarde znanja, ki naj bi se preverjali, najprimernejši. 
Preverjanje znanja lahko poteka na naslednje načine:

• z ustnim ali pisnim izpitom,

• z razgovorom/zagovorom,

• z intervjujem,

• z zagovorom v ta namen pripravljene seminarske na-
loge, 

• z zagovorom v ta namen pripravljenega projekta,

• z vrednotenjem izdelka, ki ga v ta namen pripravi 
kandidat,

• z vrednotenjem postopkov, ki jih opravlja kandidat pri 
praktičnem preizkusu (delu, opravilu …),

• z vrednotenjem demonstracije, nastopa, simulacije, 
igre vlog …

Izdaja sklepa o priznavanju z oceno ali brez ocene/ne-
priznavanju. 

Po končanem vrednotenju oziroma po opravljenem 
preizkusu komisija izda sklep.  Priznano znanje se evi-
dentira v šolski dokumentaciji (redovalnica, osebni list, 
indeks pri odraslih) na podlagi izdanega sklepa.

Če znanja ni mogoče priznati, mora komisija takšen 
sklep utemeljiti.

Pritožba kandidata

Če se kandidat ne strinja z določbo komisije, ima pravi-
co do pritožbe. Šola s šolskimi pravili določi pritožbeni 
organ in mesto oddaje pritožbe.

4.3 Komisija za priznavanje neformalno   
pridobljenega znanja

Komisijo  imenuje ravnatelj šole.

Predlog za sestavo komisije:

• predsednik,

• svetovalec (koordinator za izobraževanje odraslih ali 
svetovalec za PNZ oz. NPK),

• član (učitelj strokovnega področja).

Naloga komisije za PNZ je, da:

• obravnava vloge in dokazila,

• na podlagi predloženih dokazil preverja in odloči o 
priznavanju znanja kandidata.

4.4 Kriteriji in merila pri presojanju potrdil oz.  
dokazil o neformalnem  izobraževanju

Kandidatova potrdila se v postopku priznavanja nefor-
malno pridobljenega znanja vrednotijo s pomočjo nasle-
dnjih kriterijev in meril: 

• Avtentičnost/pristnost    
Ugotoviti je potrebno, ali so potrdila pristna in ali se 
nanašajo na kandidata ter na njegovo delo. V pomoč 
so lahko referenčna pisma delodajalca.

• Aktualnost/ažurnost  
Če potrdilo dokazuje, da kandidat izkazuje znanje, ki 
je še vedno uporabno, kandidat pa ob tem to znanje 
zna ustrezno uporabiti, je aktualno in veljavno ter še 
ni zastaralo. Potrdilo, ki je staro do tri leta, je aktual-
no, do pet let je primerno, nad pet manj primerno, 
nad deset pa je zastarelo. 

Če je potrdilo glede na datum izdaje zastaralo ali pa je 
manj primerno, a kandidat pridobljene kompetence in 
znanja izkazuje in te torej še niso zastarale, naj se ob 
presojanju potrdila v opombi zavede, da so kandidatove 
kompetence še vedno aktualne. 

O kandidatovem izkazovanju v potrdilu navedenih znanj 
in kompetenc so v pomoč referenčna pisma. 

• Relevantnost/ustreznost    
Kompetence in znanja, ki jih potrdilo navaja, se primer-
jajo s kompetencami in z znanji, ki so navedeni v ka-
talogih znanj za posamezni izobraževalni program. Pri 
tem se ugotavlja, ali je stopnja primerljivosti visoka (po-
krivanje kompetenc in znanj v celoti), primerna (delno 
pokrivanje kompetenc in znanj) ali nizka (kompetence 
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in znanja niso primerljiva). Kadar kandidat izkazuje is-
tovrstne kompetence, znanja in spretnosti z različnimi 
potrdili, naj svetovalec zavede tudi ta podatek. 

5. DOKUMENTACIJA

Obliko in vsebino dokumentacije v postopku priznavanja 
določi šola.

Vrste dokumentacije

• Zapisnik svetovalnega razgovora (uvodni in nadaljnji)

• Samoevalvacijski vprašalnik  

• Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega zna-
nja

• Odgovor kandidatu o nepopolni vlogi

• Kompetenčna tabela

• Zapisnik o vrednotenju neformalno pridobljenega 
znanja

• Sklep o priznavanju neformalno pridobljenega znanja

6. POROČANJE 

Poročanje o priznavanju neformalno pridobljenega zna-
nja je sestavni del poročila o kakovosti.

Vsebina poročila:

• število opravljenih uvodnih razgovorov,

• število vloženih zahtevkov,

• število izdanih sklepov,

• načrtovane in izvedene analize,

• ukrepi v zvezi s priznavanjem.
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7. OBRAZCI

7.1 Zapisnik uvodnega  razgovora

Ime in priimek kandidata:  ....................................................................

Datum rojstva:  .....................................................................................

Kraj rojstva:  .........................................................................................

Naslov:  ................................................................................................

Telefon, GSM:  .....................................................................................

E-naslov:   ............................................................................................

Svetovalec:

1. Poklic, za katerega se želite izobraziti:
 
 Naziv poklicne izobrazbe:  ............................................................

 Vrsta in naziv programa:  ...............................................................

2. Ali ste se za omenjeni poklic predhodno že izobraževali v javno
 veljavnem izobraževalnem programu?

 DA                       
          
 Naziv ustanove/ustanov:   ...........................................................

 Dokazila:  .......................................................................................

 NE                   

3. Ali ste se predhodno že izobraževali v katerem izmed javno
 veljavnih izobraževalnih programov?

 DA                       
          
 Naziv ustanove/ustanov:  ............................................................
 
Dokazila:  .......................................................................................

 NE     

4. Ali imate izkušnje s področja izbranega poklica in kje ste jih
 pridobili? 
  
 DA   (kratek opis)
 
 .......................................................................................................
 
 .......................................................................................................

 .......................................................................................................

 
 NE

5. Ali lahko navedene izkušnje dokazujete s potrdili oz. dokazili? 

 DA (kandidat bo priložil potrdila oz. dokazila ob pripravi mape
 učnih dosežkov)

  NE
 

6. Katere kompetence iz poklicnega standarda ali izbranega  
 izobraževalnega programa za izbrani poklic menite, da ste že
 pridobili?  

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................
 
 .......................................................................................................

7. Opombe 

 .......................................................................................................
 
 .......................................................................................................
 
 
V  ........................................... , dne  ...........................................

..................................................            ................................................
(podpis kandidata oz. zakonitega zastopnika) (podpis svetovalca)

 

7.2 Zapisnik nadaljnjih razgovorov

Ime in priimek kandidata: ....................................................................

Datum rojstva: ......................................................................................

Svetovalec: ..........................................................................................

Datum razgovora: ................................................................................

Vsebina razgovora

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Dogovor

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

...................................................  ...................................................  ................................................... 
Podpis svetovalca    Podpis kandidata    Podpis zakonitega zastopnika
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7.3 Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja             ............................

                     Vpisna številka

Izpolni kandidat
Ime in priimek kandidata:  ........................................................................................................................................................................................

Datum in kraj rojstva:  ..............................................................................................................................................................................................

Naslov stalnega bivališča:  .......................................................................................................................................................................................

E-naslov:  ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon, GSM:  ........................................................................................................................................................................................................

 
Prosim za priznavanje neformalno pridobljenih znanj na podlagi naslednjih dokazil:

 • .........................................................................................................................................................................................................................

 • .........................................................................................................................................................................................................................

 • .........................................................................................................................................................................................................................

(Izpolni odgovorna oseba.)

Programska enota v postopku priznavanja:  ............................................................................................................................................................
    
Izobraževalni program:  ............................................................................................................................................................................................

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

V  ............................, dne  ............................

...................................................  ...............................................................
(podpis kandidata/kandidatke)  (podpis kandidatovega zakonitega zastopnika)

7.4 Potrdilo

Kandidat  ......................................................................................................................................................................................... (ime in priimek)

rojen  ...........................................................................................................................................................................................................  (datum)

vpisna številka  ..........................................................................................................................................................................................................

je dne  .........................................................................................................................................................................................................  (datum)

vložil zahtevo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja za  .........................................................................................  (programsko enoto)

..............................................
Podpis odgovorne osebe
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7.5 Odgovor kandidatu o nepopolni vlogi

...........................

Vpisna številka
Ime in priimek kandidata:                    

Kraj, datum: 

Komisija za priznavnje neformalno pridobljenega znanja je dne  ......................................................................  pregledala vašo vlogo za prizna-
vanje neformalno pridobljenega znanja za  

programsko enoto  ..................................................................................................................................................................................................,

oddano dne  ......................................................................................  in ugotovila, da je vloga nepopolna.

Prosimo, da jo do dne  ......................................................................  dopolnite z naslednjimi dokazili:

 •  ........................................................................................................................................................................................................................

 •  ........................................................................................................................................................................................................................

 •  ........................................................................................................................................................................................................................

V kolikor ne bomo do določenega datuma prejeli ustreznih dokazil, bomo  smatrali, da je vloga brezpredmetna.
                                                                                   

....................................................
Podpis odgovorne osebe

 

7.6 Prošnja za izdajo potrdila o poklicnih kompetencah

Šola
Naslov šole
               
Datum:

Podjetje
Naslov podjetja

   

Spoštovani!

Prosimo, da kandidatu  .....................................................................................................  , rojenemu dne ............................................................

v .............................................................................................  , ki je pri nas v postopku preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenih znanj,

izdate potrdilo o poklicnih kompetencah. V njem opišite ključna dela, ki jih je kandidat  pri vas opravljal, in spretnosti, ki jih je pri tem izkazal. 

Lep pozdrav

...........................................................................    ...........................................................................
Ime in priimek kandidata      Ime in priimek svetovalca
Podpis kandidata oz. zakonitega zastopnika    Podpis svetovalca
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7.7 Zapisnik o vrednotenju
neformalno pridobljenega znanja

...........................
Vpisna številka

Ime in priimek kandidata:                    

Komisija za priznavnje neformalno pridobljenega znanja je na podla-
gi predloženih dokazil in prilog

ovrednotila znanje kandidata  .............................................................

za vsebinski sklop/modul/splošnoizobraževalni predmet

..............................................................................................................

za  ...................................................................  letnik izobraževalnega 

programa  ..........................................................................................

Kandidat mora opraviti še preizkus znanja iz naslednjih vsebinskih 
sklopov:

 •  ...................................................................................................

 •  ...................................................................................................

Oblika preizkusa: 

• praktično delo

• pisni izdelek

• opravljena storitev na delovnem mestu

• voden razgovor

• drugo 

Tema pisnega /ustnega dela preizkusa

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Datum: .....................................  Ocena: .............................................

Tema predstavitve/storitve

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Datum: ............................................ Ocena: .......................................

Rezultat:

• priznano brez ocene

• ni priznano

• priznano z oceno 

Datum:  Predsednik komisije: ...........................................

   Ime in priimek ......................................................

   Podpis .................................................................

7.8 Sklep o priznavanju neformalno pridobljenega znanja

...........................
Vpisna številka

Številka:                    

Kraj, datum: 

Na podlagi  ..........................................................................................................................  (Ur. l. RS št. ................................ ) se kandidat-u/ki

..................................................................................................................................................................................................................................

rojen-a  ....................................................................  v  ...........................................................................................................................................

prizna   /   ne prizna

neformalno pridobljeno znanje iz vsebinskega sklopa / modula / splošnoizobraževalnega predmeta
  ................................................................................................................................................................................................................................

Kandidat-ka je opravil-a preizkus znanja in doseg-el/la oceno:  ............................................................................................................................

Obrazložitev:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pisna pritožba v roku 15 dni po vročitvi.  Pritožbena komisija odloči o utemeljenosti ugovora v osmih delovnih 
dneh od prejema ugovora. 

 
       

..................................................
Podpis odgovorne osebe:

1. KOMPETENCA MODULA

Potrebna 
znanja

Dokazila Obvlada Način
preverjanja

Priznano / 
ni priznano

DA DELNO NE
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8. DODATEK 

ZANIMIVOSTI O PRIZNAVANJU   
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA   
ZNANJA V DRUGIH DRŽAVAH

Evropske države se problematike priznavanja neformal-
no pridobljenega znanja lotevajo različno.  Nekatere so 
to področje že sistemsko uredile, druge  pa sistemsko 
ureditev šele proučujejo. Pri tem se spoprijemajo z raz-
ličnimi izzivi. 

V večini držav se  - tako kot v Sloveniji - spoprijemajo z iz-
zivom, kako preseči prevlado formalnega izobraževanja, 
ki ga izvajajo v tradicionalnih šolskih okoljih in pogosto 
velja kot edina veljavna pot do znanja. Pri pisanju navodil 
za priznavanje neformalno pridobljenega znanja smo že 
ugotovili, da preverjanje neformalno pridobljenega zna-
nja ni in ne more biti samo klasičen izpit. 

Finska, Portugalska, Francija poznajo naslednje meto-
de preverjanja: 

• zbirna mapa (postopek vrednotenja zbirne mape npr. 
v Franciji vodi do dodelitve popolne kvalifikacije ali 
pa delnega certifikata, podobno velja na Portugal-
skem za kandidate, ki so stari najmanj 18 let in imajo 
tudi vsaj tri leta delovnih izkušenj),

• simulacije in opazovanja (za poklicne kvalifikacije na 
Češkem),

• demonstracija spretnosti,

• opazovanje,

• intervju,

• vprašalnik.

Na Danskem se pri poklicnem izobraževanju odraslih 
upošteva predhodno formalno, neformalno in priložno-
stno učenje.

Zanimiva je jasna razmejitev poklicnih in splošnih kvali-
fikacij v Belgiji: splošne kvalifikacije si odrasli pridobijo 
le v izobraževalnem sistemu, poklicne kvalifikacije pa 
posameznik lahko pridobi tudi z usposabljanjem zunaj 
izobraževalnega sistema.

Še zanimivost iz naše sosednje države Avstrije: posebni 
zaključni izpit za odrasle, pri katerem se delno upošteva 
tudi predhodno pridobljeno znanje. Če udeleženec do-
kaže določene kompetence, je oproščen posameznih 
delov izpita.

Avstralija ima zaradi nenehnega pritoka tuje delovne 
sile zelo dobro razvit sistem priznavanja predhodnega  
učenja, ki vključuje formalno in neformalno pridobljeno  
znanje.

V obveznem izobraževanju za mladino, ki v Avstraliji 
traja 12 let, ni vzpostavljenega sistema priznavanja ne-

formalno pridobljenega znanja. Izobraževanje, ki sle-
di obveznemu, je opredeljeno z avstralskim sistemom 
kvalifikacij  (Australian Qualification Framework - AQF).  
AQF je sistem vseh kvalifikacij, to je poklicev oziroma 
nazivov izobrazbe, ki temeljijo na nacionalno potrjenih 
kompetencah.  Tudi programi poklicnega izobraževa-
nja so vključeni v sistem AQF. Sistem omogoča tako 
priznavanje kvalifikacij kot prehajanje med programi oz. 
izobraževalnimi institucijami. Termin priznavanje pred-
hodnega učenja (Recognition of Prior Learning - RPL), 
ki vključuje formalno in neformalno ter priložnostno pri-
dobljeno znanje, je bil uveden leta 2004. Smernice za 
izvajanje priznavanja so navedene v avstralskem sistemu 
kvalifikacij (AQF), natančen postopek pa določi vsaka 
posamezna izobraževalna institucija. Čeprav ima vsaka 
izvajalka izobraževanja, ki deluje v okviru AQF,  lastno 
strategijo izvajanja postopka RPL, pa skupne smernice 
za izvajanje postopka priznavanja zapovedujejo visok 
kodeks kakovosti. Smernice ne zapovedujejo le postop-
ka, ampak določajo tudi vsebino in obliko zapisa listine, 
ki izkazuje priznane kompetence. Kandidat postopek 
plača v skladu s cenikom ustanove. Rok, do katerega 
mora biti postopek zaključen, določi ustanova.

V postopku se lahko preverjajo in priznavajo spretnosti 
in znanja, ki so pridobljena v formalnem in neformalnem 
usposabljanju, ob opravljanju plačanega ali neplačane-
ga dela, s prostovoljnim delom in z življenjskimi izku-
šnjami ali pa se priznavajo pridobljene kreditne točke. 
Preverjanje se lahko izvede tudi za potrebe ugotavljanja 
vpisnih pogojev v program ali za ugotavljanje pogojev za 
vpis na višji stopnji, kot je predviden za začetek izobra-
ževanja.

Najpogostejše oblike preverjanja so: preverjanje je 
enako (ali v prilagojeni obliki), kot se izvaja v rednem 
formalnem izobraževanju, portfolijo (zbirna mapa), ne-
posreden prikaz spretnosti, kompetenc in  primeri kan-
didatovega dela na delovnem mestu.

Ključni element preverjanja in priznavanja so kompeten-
ce. Vsaka kompetenca je poimenovana, natančno opi-
sana in določena s svojo številko - kodo.  Ker je pred-
met oziroma strokovni modul zgrajen iz kompetenc, 
je s pomočjo nomenklature kompetenc ugotavljanje 
predhodno pridobljenega znanja in priznavanje v prime-
ru prehajanja med šolami in programi zelo preprosto in 
transparentno. Primerjajo se le kompetence oziroma nji-
hove kode. V primeru priznavanja neformalno pridoblje-
nega znanja pa takšen sistem zagotavlja veljavnost na 
nacionalni ravni. Natančen opis zahtevanih kompetenc 
kandidatu omogoča samoevalvacijo in presojo o tem, ali 
bo ob vpisu v program zaprosil za priznavanje predho-
dno neformalno pridobljenega znanja. Svojo odločitev 
mora namreč navesti na vpisnici. Kasnejša odločitev za 
postopek je mogoča, a je povezana z višjimi stroški. 

Vir: 

• http://www.aqf.edu.au/Portals/0/Documents/Handbook/
AQF_Handbook_07.pdf;

• http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/WhyAustralia/AQF.htm 

• Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi, 
Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011

  www.eurydice.si
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II. 
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1. SMERNICE ZA IZVAJALCE POSTOPKA 
PNZ ZA PRIPRAVO NAVODIL IN   
INFORMACIJ O PRIZNAVANJU  
PREDHODNEGA ZNANJA 

1. Ker je kandidatom ob vpisu v izobraževalni program 
omogočeno uveljavljanje predhodno formalno in/ali ne-
formalno pridobljenega znanja, je informiranje kandida-
tov o obeh postopkih zelo pomembno.

2. Šola, ki je izvajalka postopka PNZ, objavi osnovne in 
za kandidata ključne informacije na svoji spletni strani 
in/ali v obliki zloženke oziroma izročka. Predvidi poo-
blaščeno osebo ali osebe, ki bodo tovrstne informaci-
je znale posredovati tudi osebno in po telefonu, prav 
tako pa tudi čas, v katerem se bo informiranje izvajalo. 
Z osnovnim informiranjem se kandidata seznani s ter-
minom neformalno pridobljeno znanje in s postopkom  
izvajanja PNZ na šoli ter s prednostmi za kandidata v 
primeru priznanih neformalnih znanj. Kandidata je po-
trebno tudi seznaniti z njegovimi obveznostmi v postop-
ku ter ga informirati o možnostih nadaljnjega in bolj po-
drobnega informiranja o postopku PNZ tako na spletni 
strani šole kot pri imenovanem svetovalcu. Svetovanje je 
učinkovitejše, kadar  je svetovalec z ustreznega vsebin-
skega področja. Ker predstavlja priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja za večino kandidatov novost, naj 
osnovno informiranje vključuje tudi nekaj napotkov za 
kandidata, ki mu bodo v pomoč, da bo lažje presodil 
oziroma se odločil za uveljavljanje svojega neformalno 
pridobljenega znanja, npr. v obliki zloženke. Osnovno 

informiranje naj vsebuje tudi podatek, kje najti podrob-
nejša navodila o postopku. 

3. Priporočljivo je, da šola - izvajalka postopka - objavi 
obsežnejše in bolj podrobne informacije tudi na svo-
ji spletni strani. Tovrstne informacije naj z ustreznimi 
povezavami kandidatu omogočijo vpogled v osnovne 
informacije o izbranem izobraževalnem programu in 
predmetniku za posamezni letnik ter dostop do kataloga 
znanj za posamezni predmet, modul oziroma program-
sko enoto. Kandidata naj po korakih usmerjajo, da se 
bo ta najprej dobro seznanil s strukturo izobraževalne-
ga programa in z njegovimi zahtevami ter zahtevanimi 
znanji in kompetencami izbranega predmeta ali strokov-
nega modula. Tako bo lažje prepoznal svoja neformal-
no pridobljena znanja in pretehtal odločitev za njihovo 
uveljavljanje, še preden bo na šoli poiskal svetovalca. 
Pri tem so kandidatom lahko v pomoč samoevalvacijski 
vprašalniki, ki jim omogočijo vpogled v zahtevana zna-
nja in kompetence posameznega predmeta ali modula, 
hkrati pa tudi samoocenitev in samokritično presojo o 
svojih neformalnih znanjih, ki jih v postopku PNZ lahko 
izkažejo.

Spletna stran, ki kandidata dobro informira in vodi, lahko 
skrajša postopek, saj ni potrebnih toliko srečanj s sve-
tovalcem kot v primeru, ko kandidat pridobiva vse infor-
macije izključno pri svetovalcu. Predvsem pa kandidatu 
omogoča, da se že pred vpisom v program seznani s 
postopkom PNZ in z zahtevanimi znanji in kompetenca-
mi strokovnega področja in posameznega predmeta ali 
strokovnega modula. Posledično lahko kandidat že ob 

vpisu navede, ali bo uveljavljal priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja. Ker se mu v tem primeru lahko 
že ob vpisu dodeli svetovalec, ki mu pomaga pri pripravi 
dokumentacije in vloge, se lahko svetovalni del procesa 
hitreje začne. Kandidat, ki zaradi dobre informiranosti 
že ob vpisu navede, da bo uveljavljal pravico do prizna-
vanja neformalnih znanj, bo najverjetneje pripravil doku-
mentacijo in oddal vlogo za priznavanje v krajšem času, 
s čimer si bo v primeru priznanih neformalno pridoblje-
nih znanj lahko skrajšal izobraževanje. 

Vsebinsko in oblikovno dobro pripravljena informativna 
spletna stran šoli izvajalki zagotavlja transparentnost po-
stopka, korektno in objektivno informiranje vseh kandida-
tov, s čimer pripomore  k boljši kakovosti izvajanja PNZ. 
Z objavo vseh potrebnih podatkov za kandidata se lahko 
skrajša faza svetovanja. Kandidat in svetovalec pa imata 
takojšen dostop do vseh potrebnih informacij. 

4. Priporočljivo je, da obrazec, ki ga kandidat izpolni ob 
vpisu, predvidi tudi kategorijo uveljavljanja predhodno 
pridobljenega znanja.
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2. PRIMER ZLOŽENKE ZA KANDIDATA

 

3. PRIMER INFORMACIJ IN NAVODIL, KI 
JIH IZVAJALEC OBJAVI NA SPLETNI STRANI

Primer informacij in navodil, ki jih izvajalec objavi na 
spletni strani, da z njimi informira kandidate o postopku 
priznavanja predhodno pridobljenega znanja1:

1. Priznavanje formalno2 pridobljenega znanja 

2. Priznavanje neformalno3 pridobljenega znanja

1. Kaj je priznavanje neformalnega znanja (PNZ) in kdaj 
se zanj odločiti? 

Priznavanje neformalnega znanja (PNZ) je postopek, v 
katerem se ugotavljajo, vrednotijo, preverjajo in potr-
jujejo oz. priznavajo vaša obstoječa znanja, spretnosti 
in veščine, ki ste jih pridobili izven formalnega izobra-
ževalnega sistema (izven javno veljavnih izobraževalnih 
programov), npr. na tečajih, kot so tečaji tujega jezika ali 
računalniški tečaji, med uvajanjem v delo pod vodstvom 
mentorja, na usposabljanju, kjer ste prejeli potrdilo, ali 
znanje, ki ste ga pridobili v okviru delovnih izkušenj.

Podlaga za PNZ je potrdilo ali druga listina (dokument) o 
vašem neformalnem izobraževanju. Dokazilo, v katerem 

1 V tujini se uporablja termin Recognition of Prior Learning (RPL), ki se nanaša  
 tako na formalno kot neformalno pridobljeno znanje.
2 V povezavi se prikažejo informacije, vezane na postopek priznavanja formalnega  
 znanja.
3 V povezavi se prikažejo informacije, vezane na postopek priznavanja neformalne 
 ga znanja, in sicer v nadaljevanju predstavljeno  besedilo.

PRIZNAVANJE NEFORMALNEGA ZNANJA
 

Ali veste, da lahko ob vpisu v izobraževalni program uveljavljate
 svoja predhodno pridobljena znanja?

        
      Da, seveda. Izkazujem jih s svojimi javnimi listinami,

kot so spričevala in obvestila o uspehu.
 

Ali veste, da lahko uveljavljate tudi svoja neformalno pridobljena znanja,
če so ta po vsebini in obsegu primerljiva s tistimi, ki so del izobraževalnega programa,

v katerega se vpisujete?

Neformalno pridobljena znanja!
Katera pa so neformalno pridobljena znanja?

Kako jih lahko prepoznam in izkažem?
Kaj potrebujem, da lahko uveljavim svoja neformalno pridobljena znanja in kakšen je 

postopek priznavanja neformalnih znanj?

Kaj je priznavanje neformalnega znanja  ali PNZ?

Priznavanje neformalnega znanja (PNZ) je postopek, v katerem se ugotavljajo, vrednotijo, preverjajo 
in potrjujejo ter priznavajo vaša obstoječa znanja, kompetence, spretnosti in veščine, ki ste jih prido-
bili izven formalnega izobraževalnega sistema, to je  izven javno veljavnih izobraževalnih programov, 
npr. na tečaju tujega jezika, na računalniškem tečaju, med uvajanjem v delo pod vodstvom mentor-
ja, na usposabljanju, za katerega ste prejeli potrdilo, ali pa ste jih pridobili v okviru delovnih izkušenj.

Če bodo vaša neformalna znanja, spretnosti in kompetence v postopku priznavanja neformalnega 
znanja priznana, se bo temu ustrezno zmanjšal obseg vašega formalnega izobraževanja. 

MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje  2008-2012,  Operacijo delno financira Evropska unija socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Ali menite, da že imate katera znanja, kompetence in spret-
nosti s področja izbranega izobraževalnega programa?

V  zloženki opisani koraki vam  bodo v pomoč, da boste lažje prepoznali svoja neformalno pri-
dobljena znanja in jih opredelili glede na zahteve izobraževalnega programa. Vaša odločitev za 
postopek priznavanja neformalnega znanja bo  tako veliko bolj premišljena, predvsem pa lažja.

Pomembno je, da pred vpisom v izobraževalni program  preverite, kakšen je postopek uveljav-
ljanja predhodno pridobljenega neformalnega znanja in kakšni so kriteriji in merila v procesu 

priznavanja neformalnega znanja na šoli, ki izvaja program, v katerega se vpisujete.

Ob vpisu boste informativno navedli, ali boste zaprosili za priznavanje svojega neformalno prido-
bljenega znanja. Ob tem boste navedli naziv predmeta oz. strokovnega modula ali vsaj imenovali 
strokovno področje, za katerega menite, da lahko izkažete ustrezna neformalno pridobljena znanja.  

Šola vam bo glede na navedeno strokovno področje določila svetovalca, ki vam bo pomagal pri 
pripravi dokumentacije in vloge za priznavanje neformalnega znanja.

Kaj potrebujem, da lahko uveljavim svoja neformalno pridobljena 
znanja in kakšen je postopek priznavanja?

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja je potrdilo ali druga listina (dokument) o 
vašem neformalnem izobraževanju. Dokumentacija, s katero izkazujete svoja neformalna znanja, je 
lahko zelo raznovrstna. To je lahko referenčno pismo delodajalca, potrdilo o usposabljanju, pohvala ali 
priznanje za posamezno nalogo, video posnetek naloge, ki ste jo opravili, izdelek, ki ste ga naredili in 

podobno.

V postopku priznavanja se vam priznajo le tista neformalno pridobljena znanja in spretnosti oz. kom-
petence, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali vsaj delno ustrezajo splošnim ali predmetno 

specifičnim kompetencam izobraževalnega programa, v katerega se vpisujete. 

O priznavanju odloča komisija v skladu s sprejetimi kriteriji in merili. Komisija lahko tudi odloči, da se 
bodo vaša neformalno pridobljena znanja po potrebi preverila. V tem primeru boste obveščeni o načinu 

preverjanja in o tem, katera znanja oz. kompetence se bodo preverjale.

Več informacij: www.munus2.tsc.si
 

Kako prepoznam in izkažem svoja neformalna znanja?

Korak številka 1:
Dobro se seznanite z izobraževalnim programom.

Najprej natančno preglejte izobraževalni program, v katerega se želite vpisati. Dobro preglejte predmetnik 
s predmeti in strokovnimi moduli za posamezni letnik. 

Korak številka 2:
Natančno preberite katalog znanja za posamezni predmet oz. strokovni modul.

Pazljivo in natančno preberite katalog znanja za posamezni predmet oz. strokovni modul. V katalogu 
so namreč zapisana potrebna znanja, kompetence in spretnosti za posamezni predmet oz. strokovni 
modul. Svoje spretnosti, znanja in veščine, za katere menite, da jih izkazujete, primerjajte z navedenimi 
v katalogih znanja. Če jih ne morete primerjati, vaše spretnosti, znanja in veščine ne ustrezajo zahte-
vam katalogov znanja izbranega programa in niso primerne za uveljavljanje v postopku priznavanja 

neformalnega znanja.

Korak številka 3:
Primerjajte svoja neformalno pridobljena znanja s tistimi, ki so zahtevana v katalogu znanja.

Če menite, da so vaša neformalno pridobljena znanja, kompetence in spretnosti primerljive s tistimi, ki 
jih zahteva kateri izmed katalogov znanja, izpolnite samoevalvacijski vprašalnik za izbrani predmet oz. 
strokovni modul, ki ga dobite na šoli ali na šolski spletni strani.  Vprašalnik vam bo omogočil natanč-

nejši vpogled v ustreznost vaših znanj. 

Korak številka 4: 
Zberite vsa dokazila, s katerimi lahko izkažete

svoje neformalno pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevam
kataloga znanj za posamezni predmet ali strokovni modul.

Če ste s pomočjo samoevalvacije presodili, da imate zahtevana znanja za izbrani predmet oz. stro-
kovni modul, preverite, kako jih lahko izkažete. Za vsako izmed v katalogu znanj navedenih kompe-
tenc, spretnosti in znanj priložite ustrezno dokazilo. Ker ni dovolj le vaša izjava, da izkazujete potreb-
ne kompetence, ampak so za to potrebna dokazila, skrbno zberite in uredite vso dokumentacijo, ki 

lahko izkaže vaša neformalno pridobljena znanja. 
Sedaj se boste lahko dokončno odločili, ali boste uveljavljali priznavanje svojih neformalnih znanj. 

Korak številka 5: 
V sodelovanju s svetovalcem pripravite ustrezno dokumentacijo in  izpolnite vlogo za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja. 
Če ste presodili, da boste uveljavljali svoja  neformalno pridobljena znanja, boste za izbrani predmet 
oz. strokovni modul pripravili vlogo za priznavanje, ki jo boste predložili na šoli imenovanemu sve-
tovalcu, ki vam bo pomagal pri pripravi v postopku potrebne dokumentacije (dokazila, življenjepis, 
zbirna mapa). Po potrebi vas bo povabil na dodatne razgovore, kjer boste dobili nadaljnja navodila 
glede postopka. Vlogo oddate v dogovoru s svojim svetovalcem v predvidenem roku na šoli, ki  izvaja 

postopek. 
Komisija, ki bo vlogo obravnavala, bo odločila po prejemu popolne vloge in sprejela sklep o prizna-
vanju ali nepriznavanju, ki ga boste prejeli v pisni obliki. Postopek lahko vključuje tudi preverjanje 

neformalno pridobljenih znanj, ki jih uveljavljate.   

so navedeni podatki o neformalnem izobraževanju ali 
usposabljanju (datum, izvajalec izobraževanja, obseg in 
program izobraževanja, vsebina in kompetence, ki ste 
jih pridobili in izkazali, opravljen preizkus itd.), je dobra 
podlaga za postopek PNZ. Dokumentacija, s katero 
izkazujete svoja neformalna znanja, pa je lahko zelo 
raznovrstna (referenčno pismo delodajalca, potrdilo o 
usposabljanju, pohvala ali priznanje za posamezno na-
logo, video posnetek naloge, ki jo opravljate, izdelek, ki 
ste ga naredili itd.). 

V postopku PNZ se vam priznajo neformalno pridobljeno 
znanje in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti 
v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno 
specifičnim kompetencam izobraževalnega programa, v 
katerega se vpisujete. O priznavanju odloča komisija v 
skladu z na šoli sprejetimi kriteriji in merili, ki so določeni 
v šolskih pravilih. Komisija lahko tudi odloči, da se bodo 
vaša neformalno pridobljena znanja po potrebi preverila.  

Če bodo vaša neformalna znanja, spretnosti in kompe-
tence v postopku PNZ priznana, se bo temu ustrezno 
zmanjšal obseg vašega formalnega izobraževanja. Za-
radi tega je o postopku priznavanja neformalnih znanj 
primerno razmisliti že ob vpisu v izobraževalni program 
in čim prej pripraviti vlogo z ustrezno dokumentacijo. V 
pomoč vam bo na šoli imenovani svetovalec. Vlogo za 
priznavanje neformalnega znanja, ki ji priložite potrebna 
dokazila in portfolijo (zbirno mapo), oddate v dogovoru 
s svojim svetovalcem in na način, ki je določen v šolskih 
pravilih. Komisija, ki bo vlogo obravnavala, bo v enem 
mesecu po prejemu popolne vloge sprejela sklep o pri-
znavanju ali nepriznavanju, ki ga prejmete v pisni obliki.    

Sedaj, ko ste seznanjeni z osnovnimi pojmi in s koraki 
v postopku PNZ, premislite, ali imate kakšna znanja, ki 
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ste jih pridobili na neformalen način. Če tako pridoblje-
nih znanj nimate, ni podlage za izvedbo postopka PNZ. 
Če pa menite, da neformalno pridobljena znanja imate, 
vam bodo v pomoč v nadaljevanju opisani koraki za lažje 
prepoznavanje in uveljavljanje neformalno pridobljene-
ga znanja.

2. Kako prepoznati in uveljavljati svoje neformalno pri-
dobljeno znanje? 

Korak številka 1:

Najprej natančno preglejte izobraževalni program (vrsta 
izobraževalnega programa: ime programa)4, v katerega 
se želite vpisati, in predmetnik5, ki vas  bo podrobno 
seznanil s predmeti in strokovnimi moduli ter z ostalimi 
obveznostmi programa. 

Ali menite, da že imate kakšna znanja, kompetence in 
spretnosti s področja, za katerega izobraževalni program 
izobražuje? Jih lahko izkažete s kakšnim dokumentom? 
Preglejte svoja dokazila o neformalnem izobraževanju, 
nato pa se s pomočjo katalogov znanja, ki so predsta-
vljeni v naslednjem koraku, natančneje seznanite s stro-
kovnim področjem izobraževalnega programa. 

Korak številka 2:

Zelo pomembno je, da pazljivo in natančno preberete 

4 V povezavi se prikaže izobraževalni program ali programi, ki jih šola ponuja, npr.  
 PTI, gastronomija.
5 V povezavi se prikaže predmetnik izbranega programa.

katalog znanja za posamezni predmet6 oz. strokovni 
modul7 izobraževalnega programa, v katerega se vpisu-
jete. V katalogu so namreč zapisana potrebna znanja, 
kompetence in spretnosti za posamezni predmet oz. 
strokovni modul. Svoje spretnosti, znanja in veščine, za 
katere menite, da jih izkazujete in jih lahko dokažete, 
primerjajte z navedenimi v katalogih znanja. Če jih ne 
morete primerjati, vaše spretnosti, znanja in veščine ne 
ustrezajo zahtevam katalogov znanja izbranega progra-
ma in niso primerne za uveljavljanje v postopku PNZ. Če 
pa menite, da so vaša neformalno pridobljena znanja, 
kompetence in spretnosti, izkazane z zbranimi dokazili, 
primerljive s tistimi, ki jih zahteva kateri izmed katalogov 
znanja, nadaljujte, kot je predstavljeno v naslednjem ko-
raku. 

Korak številka 3:

Izpolnite samoevalvacijski vprašalnik8 za izbrani pred-
met oz. strokovni modul, za katerega menite, da izka-
zujete potrebna znanja in kompetence. Izpolnjen sa-
moevalvacijski vprašalnik vam bo omogočil natančnejši 
vpogled v zahtevana znanja, kompetence in spretnosti 
posameznega predmeta oz. strokovnega modula.  Če 
ste s pomočjo samoevalvacijskega vprašalnika presodi-
li, da imate zahtevana znanja, kompetence in spretnosti 
za izbrani predmet oz. strokovni modul, v naslednjem 
koraku natančno preverite, kako jih lahko izkažete.

6 V povezavi se prikaže seznam katalogov znanja za posamezne predmete, s  
 katerega kandi dat izbere želenega.
7 V povezavi se prikaže seznam  katalogov znanja za posamezne strokovne module, 
  s katerega kandidat izbere želenega. 
8 V povezavi se prikaže seznam samoevalvacijskih vprašalnikov, s katerega kandidat  
 izbere želenega. 

Korak številka 4: 

Svoja dokazila o neformalnem izobraževanju skrbno 
preberite in s pomočjo tabele kompetenc in znanj9 za 
izbrani modul presodite, ali se navezujejo na zahtevane 
kompetence in znanja. Za vsako oziroma za čim več iz-
med v tabeli navedenih kompetenc, spretnosti in znanj 
priložite ustrezno potrdilo, dokazilo ali referenčno pi-
smo, ki so podlaga za priznavanje. Ker ni dovolj le vaša 
izjava, da izkazujete potrebne kompetence in spretnosti 
ter da imate zahtevana znanja, ampak so za to potreb-
na dokazila, skrbno zberite in uredite vso dokumentaci-
jo, ki lahko izkaže vaša neformalno pridobljena znanja. 
Potem se boste lahko dokončno odločili, ali boste uve-
ljavljali priznavanje svojih neformalnih znanj.  Odločitev 
boste navedli ob vpisu oziroma pričetku izobraževanja, 
ko boste tudi imenovali strokovno področje ali celo na-
ziv predmeta ali strokovnega modula, za katerega se bo 
postopek PNZ predvidoma izvajal. Šola vam bo določila 
svetovalca, ki vam bo pomagal pri pripravi vloge za PNZ. 
Da boste dobro seznanjeni s postopkom PNZ, poiščite 
v zakonodaji10 in v šolskih pravilih11 določbe, ki natanč-
no opredeljujejo postopek, merila in kriterije v procesu 
priznavanja neformalnega znanja.

 

Korak številka 5:

Če ste se odločili, da boste uveljavljali priznavanje svojih 
neformalnih znanj, boste za izbrani predmet ali strokovni 
modul pripravili vlogo12 za PNZ, ki jo boste predložili 

9 V povezavi se prikaže seznam tabel kompetenc in znanj za posamezni predmet  
 ali strokov ni modul, s katerega kandidat izbere želeno tabelo.  Tabela kompe 
 tenc in znanj in samo evalvacijski vprašalnik sta lahko združena v enem  obrazcu.
10 V povezavi se prikaže povezava z ustrezno zakonodajo.
11 V povezavi se prikažejo določila šolskih pravil.
12 V povezavi se prikaže obrazec  vloge za PNZ.

imenovanemu svetovalcu. Vlogi boste predložili izpol-
njen samoevalvacijski vprašalnik za izbrani predmet ali 
strokovni modul in zbirno mapo (portfolijo), kjer bodo 
zbrani vaša dokazila, potrdila, referenčna pisma ali dru-
gi dokumenti in gradiva, s katerimi želite izkazati svoje 
neformalno pridobljeno znanje. Kako ustrezno pripraviti 
zbirno mapo (portfolijo), si oglejte na naslednjem prime-
ru13.  

Korak številka 6:

Vaš svetovalec14 bo natančno pregledal vlogo in zbirno 
mapo (portfolijo) oziroma vsa priložena dokazila, potrdi-
la, referenčna pisma in druge priložene dokumente ali 
gradiva ter vas bo po potrebi povabil na dodatni razgo-
vor, kjer boste dobili nadaljnja navodila glede vloge in 
dokumentacije ter postopka.

Korak številka 7:

V dogovoru s svetovalcem in v skladu z na šoli predvide-
nim načinom15  boste nato oddali vlogo in zbirno mapo 
z vso dokumentacijo. Komisija, ki bo vlogo obravnavala, 
vas bo z odločitvijo seznanila s sklepom v pisni obliki. V 
primeru nepopolne vloge vas bo komisija najprej pozva-
la, da jo v določenem roku dopolnite. Komisija pa lahko 
tudi odloči, da je potrebno vaša neformalno pridobljena 
znanja pred priznavanjem preveriti. V tem primeru boste 
obveščeni o kraju, času, načinu in obsegu preverjanja.

13 V povezavi se prikaže primer, kako ustrezno pripraviti zbirno mapo.
14 V povezavi se prikaže seznam svetovalcev na šoli in njihovi stiki.
15 V povezavi se prikažejo podatki, kje na šoli in do kdaj oddati vlogo za PNZ.



MODEL PRIZNAVANJA

III. 
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1. PRIMER PRIZNAVANJA NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA ZA  
STROKOVNI MODUL

Strokovni modul M8: Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Program: PTI, GASTRONOMIJA, gastronomski tehnik

1. Podatki o kandidatu

Kandidat je končal program srednjega poklicnega izo-
braževanja gostinska dela – natakar. Izobraževanje je 
nadaljeval v programu gostinska dela, poklic gostinski 
poslovodja, vendar tu ni opravil vseh obveznosti. Po 
opravljenih diferencialnih izpitih iz predmetov slovenski 
jezik in angleški jezik za vse štiri letnike srednjega po-
klicnega izobraževanja je izobraževanje nadaljeval na 
višji strokovni šoli za gostinstvo, program gostinstvo, ki 
pa ga ni končal. Kandidat je v tujini pridobil terciarno 
izobrazbo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in teh-
nologijo Republike Slovenije je izdalo odločbo, v kateri 
kandidatu priznava v tujini pridobljeno listino o izobraže-
vanju. Kandidat je razen tega opravil pedagoško-andra-
goški izpit za kandidate s srednješolsko izobrazbo. Kot 
potrjujejo različna potrdila o usposabljanju, se je kandi-
dat izobraževal tudi neformalno. Potrdilo o zaposlitvi in 
delovnih izkušnjah pa dokazuje, da je pridobil večletne 
delovne izkušnje na delovnem mestu vodje gostinstva v 
hotelu.

2. Svetovanje in priprava vloge

Med postopkom priprave vloge za priznavanje neformal-
nih znanj se s kandidatom večkrat pogovorimo. Kandi-
dat zbere svoja dokazila in jih ob pomoči svetovalca pri-
merja z zahtevami izobraževalnega programa. 

Kandidat je priložil naslednja dokazila in potrdila o nefor-
malnem izobraževanju: 

1.  Diploma vinskega svetovalca 

2.  Do kakovosti z novim načinom vodenja 

3.  Diploma o uspešno opravljenem izpitu za direktorja 
za hrano in pijačo (ang. Food&Beverage Manager) 

4.  Uspešna prodaja v hotelu 

5.  Planning Seminar on Tourism and Hospitality

6.  Posvet za mentorje praktičnega izobraževanja štu-
dentom 

7.  Diploma vinskega svetovalca druge stopnje 

8.  Potrdilo o udeležbi na enodnevnem poslovno-izo-
braževalnem dogodku Čas za vodenje 

9.  Spričevalo o uspešno opravljenem preizkusu uspo-
sobljenosti pokuševalcev za organoleptično oceno 
vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina 

10. Usposabljanje pokuševalcev za organoleptično 
oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja 
in vina 

11.  Udeležba na seminarju Johnnie Walker Mentorship in pridobitev naslova poznavalec viskijev Johnnie Walker 

12.  Uspešno vodenje in motiviranje

13. Potrdilo o opravljenem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih iz higiene živil 

Po pregledu zahtevanih kompetenc in znanj kandidat  izbere programsko enoto ali enote, katerih kompetence in 
znanja lahko izkaže z dokazili o neformalnem izobraževanju. Ker kandidatova dokazila v veliki meri izkazujejo nefor-
malno pridobljeno znanje s področja postrežbe jedi in pijač, se kandidat natančneje seznani z zahtevami izbirnega 
strokovnega modula  M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu. Izbirni modul M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu 
obsega v skladu z izobraževalnim programom 50 ur in se izvaja v 2. letniku izobraževanja. Grobi in izvedbeni kurikul 
za modul izhajata iz kataloga znanj  za  M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in  svetu.

Kandidat se s pomočjo kompetenčne tabele za strokovni modul M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu natančneje 
seznani z zahtevanimi kompetencami, s kontrolnimi indikatorji spretnosti in potrebnimi znanji izbranega modula.  

Kompetence 
modula

Kontrolni indikatorji spretnosti Potrebna znanja Dokazila Način preverjanja

Razišče kulinarične 
značilnosti posame-
znih regij Slovenije 
in drugih dežel.

Izdela predstavitev kulinaričnih 
posebnosti in vin.
Svetuje ustrezen izbor vin tujim 
gostom glede na njihove pre-
hranske navade.

Pozna jedi in vina regije.

Pozna jedi in vina drugih dežel.

Potrdila o usposa-
bljanju

Potrdilo delodajalca o 
delovnih izkušnjah

Referenčno pismo

Vodeni razgovor

Preizkus znanja in 
veščin

Pripravi značilne 
jedi na tradicionalen 
in sodoben način 
ter jih primerno 
postreže.

Pripravi in predstavi tradicional-
ne narodne/domače/babičine 
jedi.

Pripravi prostor ter postreže jedi 
v narodnem slogu.
Izbere, predstavi in postreže 
vina.

Razlikuje kulinarične posebno-
sti in vina.

Loči jedi po izvoru.

Pozna značilnosti slovenskih vin.
Pozna značilnosti vin drugih 
držav.

Potrdila o usposa-
bljanju

Potrdilo delodajalca o 
delovnih izkušnjah

Referenčno pismo

Vodeni razgovor

Preizkus znanja in 
veščin 

Preglednica: Pregled kompetenc, spretnosti in potrebnih znanj v modulu M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu 
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Kandidat nato izpolni samoevalvacijski vprašalnik za izbrani strokovni modul, ki mu omogoči vpogled v primernost 
predloženih dokazil in ustreznost delovnih izkušenj glede na zahtevana znanja, kompetence in spretnosti. Vprašal-
nik, ki izhaja iz zahtevanih kompetenc modula, je namenjen kandidatovi samoevalvaciji in refleksiji. 

Kandidat izpolnjen samoevalvacijski vprašalnik vloži v zbirno mapo. 

Samoevalvacijski  vprašalnik:  Strokovni modul M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in v svetu 

Navodila kandidatom: 
Pazljivo preberite trditve v razdelkih I. – II., ki označujejo kompetence modula, nato pa obkrožite številko, ki najbolje označuje za Vas veljavno 
trditev, in sicer: 
1 – dela ne opravlja: Navedene naloge oz. dela nisem opravljal.  
2 – dela po navodilih: Navedeno nalogo oz. delo sem opravljal ob pomoči in pod nadzorom. 
3 – dela samostojno: Navedeno nalogo oz. delo sem opravljal samostojno. 

I. Raziskovanje kulinaričnih značilnosti posameznih regij Slovenije in drugih dežel

1. Izdelava predstavitve kulinaričnih posebnosti in vin.                1 2 3

2. Svetovanje tujim gostom glede na njihove prehranske navade. 1 2 3

3. Prikaz poznavanja regijskih jedi in vin. 1 2 3

4. Prikaz poznavanja jedi in vin drugih dežel. 1 2 3

II. Priprava značilnih jedi na tradicionalen in sodoben način ter njihova postrežba

1. Priprava in predstavitev tradicionalnih narodnih/domačih/babičinih  jedi. 1 2 3

2. Priprava prostora ter postrežbe jedi v narodnem slogu.               1 2 3

3. Izbira, predstavitev značilnosti in postrežba slovenskih vin. 1 2 3

4. Izbira, predstavitev značilnosti in postrežba vin drugih držav. 1 2 3

 Kandidat izpolni vlogo in jo skupaj z dokazili oziroma zbirno mapo odda izvajalcu postopka priznavanja.

3. Obravnava kandidatove vloge in naloge komisije 

Komisija pregleda dokumentacijo: 

a) kandidatovo vlogo,  

b) zbirno mapo z dokazili in 

c) zapisnike svetovalnih pogovorov.

Komisija ovrednoti kandidatovo neformalno pridobljeno znanje (kompetence in spretnosti) glede na standarde zanj, 
ki so navedeni v katalogu znanj za strokovni modul M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu. Minimalni standardi 
za posamezno programsko enoto niso določeni na nacionalni ravni, ampak jih določijo izvajalci modula v skladu s 
katalogom znanj v izvedbenem kurikulu za posamezni program na posamezni šoli.

Standardi kompetenc, znanj in spretnosti, ki so navedene v katalogu znanj za strokovni modul M8 Kulinarika in vina 
v Sloveniji in svetu:

Kandidat:

1. Pozna regijske jedi in vina.

2.  Pozna jedi in vina drugih dežel.

3. Razlikuje kulinarične posebnosti in vina.

4. Loči jedi po izvoru.

5. Pozna značilnosti slovenskih vin.

6.  Pozna značilnosti vin drugih držav.

7.  Svetuje tujim gostom glede na njihove prehranske navade.

8. Pripravi in predstavi tradicionalne narodne/babičine/domače jedi  oz. izdela predstavitev kulinaričnih posebnosti in vin.

9. Izbere, predstavi in postreže vina.
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Komisija najprej pregleda kandidatova dokazila in jih ovrednoti skladno s sprejetimi merili in kriteriji ter izpolni zapi-
snik o kompetencah, standardih in znanjih, ki jih kandidatova dokazila izkazujejo. V zapisnik zapiše tudi podatek o 
avtentičnosti, aktualnosti in relevantnosti kandidatovih potrdil oz. katerikoli za potrdilo ali kandidata bistveni podatek.

V postopku priznavanja neformalnih znanj za izbranega kandidata so za modul M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in 
svetu  najbolj primerna naslednja dokazila o neformalnem izobraževanju: 

1. Diploma vinskega svetovalca 

2. Diploma ob uspešno opravljenem izpitu za direktorja za hrano in pijačo - Food&Beverage manager

3. Diploma vinskega svetovalca druge stopnje

4. Spričevalo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta  
 in drugih proizvodov iz grozdja in vina

5. Usposabljanje pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina

6. Udeležba na seminarju Johnnie Walker Mentorship oz. pridobitev naslova poznavalec viskijev Johnnie Walker 

7. Potrdilo o opravljenem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih iz higiene živil

8. Potrdilo o zaposlitvi in delovnih izkušnjah

Priporočljivo je, da kandidat potrdilu oz. dokazilu o neformalnem izobraževanju priloži podatke o programu in vsebi-
ni usposabljanja. V obravnavanem primeru so bili pridobljeni podatki o programih usposabljanja za direktorja hrane 
in pijače,  vinskega svetovalca prve stopnje in vinskega svetovalca druge stopnje. Standardi strokovnih znanj in 
spretnosti za vinskega svetovalca obeh stopenj so povzeti  po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za NPK Vinski 
svetovalec/vinska svetovalka (sommelier). Osnovo za določitev kataloga je predstavljalo predhodno izobraževanje 
za vinskega svetovalca (Vinski svetovalec I, Vinski svetovalec II), ki ga je kandidat uspešno opravil v obdobju, ko 
certifikatni sistem poklicnih kvalifikacij še ni bil vzpostavljen.

Vrednotenje kandidatovih dokazil: 

Št.
dokazila

Dokazilo Avtentičnost:
 DA 
 NE

Aktualnost:
aktualno
primerno
manj primerno

Relevantnost:
visoka
primerna
nizka

Opombe:
leto izdaje dokazila

1. Diploma vinskega svetovalca DA manj primerno visoka 1999
Glede na delovno mesto je 
kandidatova kompetenca 
aktualna.

2. Diploma ob uspešno opravljenem izpitu 
za direktorja za hrano in pijačo – 
Food&Beverage Manager

DA manj primerno visoka 2000 
Glede na delovno mesto je 
kandidatova kompetenca 
aktualna.

3. Diploma vinskega svetovalca druge 
stopnje

DA manj primerno visoka 2003 
Glede na delovno mesto je 
kandidatova kompetenca 
aktualna.

4. Spričevalo o uspešno opravljenem 
preizkusu usposobljenosti pokuševalcev 
za organoleptično oceno vina, mošta in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina

DA primerno primerna 2006

5. Udeležba na seminarju Johnnie Walker 
Mentorship oz. pridobitev naslova pozna-
valcev viskijev Johnnie Walker

DA aktualno nizka 2006

6. Potrdilo o opravljenem izobraževanju in 
usposabljanju zaposlenih iz higiene živil

DA aktualno nizka 2006

7. Potrdilo o zaposlitvi in delovnih izkušnjah DA aktualno primerna 2006

Po pregledu in vrednotenju dokazil se kandidatove neformalno pridobljene kompetence primerjajo z zahtevanimi 
kompetencami strokovnega modula M8. Komisija, ki potrdi le primerljive kompetence, o svojem delu vodi zapisnik. 
V nadaljevanju je predstavljen  primer zapisnika priznavanja neformalno pridobljenega znanja za strokovni modul M8 
Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu.  Potrjevanje kandidatovih kompetenc in priznavanje njegovega neformalnega 
znanja je bilo izpeljano na osnovi zgoraj ovrednotenih dokazil. Zapisnik je izpolnjen le v delu, ki se nanaša na vre-
dnotenje in potrjevanje ter priznavanje kandidatovih s potrdili izkazanih kompetenc. 
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Naziv ustanove

ZAPISNIK KOMISIJE ZA PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

Predsednik (ime in priimek): ....................................................................

Član (ime in priimek): ..................................................................................

Član (ime in priimek): ..................................................................................

Kandidat (ime in priimek):  ........................................................................

Svetovalec (ime in priimek): .....................................................................

Datum: 

Strokovni modul: M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Program: PTI GASTRONOMIJA

Letnik: 2.

1. Vloga kandidata                                 A) popolna    B) nepopolna

2. Zbirna mapa kandidata                      A) ustrezna   B) neustrezna

                                                                                   

3. Standardi modula (kompetence, spretnosti in znanja)  

Kompetenca št: 1.

Kandidat razišče kulinarične značilnosti posameznih regij Slovenije in drugih dežel.

Kompetence, spretnosti in znanja: Izkazuje z 
dokazili 

Ne izkazuje 
z dokazili

Št. dokazila

1. Kandidat pozna regijske jedi in vina.  X 1,2,3

2. Kandidat pozna jedi in vina drugih dežel. X 1,2,3,7

3. Kandidat svetuje tujim gostom glede na njihove prehranske navade. X 1,2,3

4. Kandidat izdela predstavitev kulinaričnih posebnosti in vin. X 1,2,3

Kompetenca št: 2. 

Kandidat pripravi značilne jedi na tradicionalen in sodoben način ter jih primerno postreže.

Kompetence, spretnosti in znanja Izkazuje z 
dokazili

Ne izkazuje 
z dokazili

Št. dokazila

1. Kandidat razlikuje kulinarične posebnosti in vina. X 1,2,3

2. Kandidat loči jedi po izvoru. X 2

3. Kandidat pozna značilnosti slovenskih vin. X 1,2,3

4. Kandidat pozna značilnosti vin drugih držav. X 1,2,3

5. Kandidat pripravi in predstavi tradicionalne narodne/ babičine/domače jedi oz. 
izdela predstavitev kulinaričnih posebnosti in vin.

X 2

6. Kandidat izbere, predstavi in postreže vina. X 1,2,3

7. Kandidat pripravi prostor ter postreže jedi v narodnem slogu. X 1,2,3
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4. Priznavanje: A) Neformalno pridobljeno znanje programske enote se prizna popolnoma.

   B) Neformalno pridobljeno znanje programske enote se ne prizna.

    Obrazložitev:

   C) Neformalno pridobljeno znanje programske enote se prizna delno.                        

                           Obrazložitev:                                                 

Komisija: ..........................................................................................................

Predsednik: ....................................................................................................

Član: ..................................................................................................................

Član: ..................................................................................................................                         Žig ....................................................................

4. Priprava sklepa

Če so kandidatova neformalno pridobljena znanja v celoti primerljiva z zahtevanimi standardi znanj strokovnega 
modula, se mu programska enota prizna popolnoma.  Kadar primerljivost ni popolna, se kandidatu prizna le dolo-
čen del znanj oz. obveznosti. Če komisija neformalno pridobljenega znanja ne prizna, se njena odločitev v sklepu 
natančno obrazloži. 

Šolska komisija za priznavanje neformalno pridobljenih znanj, katere član je v obravnavanem primeru strokovni 
sodelavec s področja strežbe/kuharstva, izda sklep, iz katerega so razvidna priznana znanja oz. kompetence. Na 
predlog in obrazložitev strokovnega učitelja in ob pregledu (minimalnih) standardov (in izvedbenega kurikula za 
modul M8), komisija sklene, v kakšnem deležu se kandidatu priznajo neformalno pridobljena znanja in v kolikšnem 
obsegu je kandidat dolžen obiskovati pouk. Za kandidata se pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje podatke 
o obdobju obiskovanja pouka, načinu ocenjevanja manjkajočih vsebin in obliki preizkusa za priznane vsebine, ka-
dar kandidat v postopku priznavanja uveljavlja svoje delovne izkušnje. 

 

   



41PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA40

- opisati sebe in druge (osebni podatki, videz, interesi);

- posredovati in pridobivati podatke v zvezi s/z: šol-
skim predmetnikom in interesnimi dejavnostmi, ži-
vljenjem na šoli in šolskimi prostori, bližnjo okolico 
(vas, mesto);

- predstaviti poklic, za katerega se izobražuje;

- upoštevati osnovna navodila pri pouku tujega jezika v 
učilnici in pri praktičnem pouku (varnost pri delu);

- razbrati temeljno sporočilo kratkega besedila;

- tvoriti kratko (elektronsko) besedilo s pomočjo predloge;

- s pomočjo učiteljevih navodil poiskati podatke s stro-
kovnega področja na svetovnem spletu (katalogi iz-
delkov in storitev); uporabljati (elektronska) gradiva 
za pridobivanje novega besedišča in razvijanje jezi-
kovne zmožnosti;

- uporabiti preproste vljudnostne fraze ob družbenih in 
poslovnih stikih: se opravičiti, izraziti željo in pripra-
vljenost za pomoč.

Delo z besedili: opis osebe in predmeta, šolski urnik in 
urnik obratovanja, šolski predmetnik, splošna opozorila, 
sporočilo.

2. korak: Opredeli se minimalni standard znanj za posa-
mezni letnik 

V postopku preverjanja se ob katalogu znanj upošteva 
minimalni standard znanj, kot je določen v izvedbenem 
kurikulu za predmet drugi tuji jezik - angleščina na posa-

mezni šoli. Minimalni standard, ki podrobneje kot kata-
log znanj opredeljuje zahtevana znanja in kompetence, 
omogoča primerjavo kandidatovih neformalno pridoblje-
nih znanj z zahtevami formalnega izobraževalnega pro-
grama, predvsem ko kandidat ne izkazuje znanj z doka-
zili o neformalnem izobraževanju. 

Minimalni standardi za 1. letnik  za predmet: drugi tuji jezik – 
angleščina  

Dijak zna:
- uporabljati glagol »biti« v sedanjiku v trdilni, nikalni in vprašalni obliki 

ter v kratkih odgovorih v osnovnih frazah za potrebe osebne pred-
stavitve in predstavitve drugih oseb;

- šteti, podati starost, naslov, ceno;
- izraziti čas (uro);
- črkovati (svoje ime in priimek, zapisano besedo);
- uporabiti osnovno besedišče na temo poklicev, narodnosti, vsak-

danjih predmetov, vsakodnevnih aktivnosti, opisa osebe, izražanje 
barv, lastnosti;

- z osnovnim besediščem  poročati o obravnavanem besedilu;
- tvoriti Present tense Simple in Present tense  Continuous v trdilni, 

nikalni in vprašalni obliki ter v kratkih odgovorih;
- tvoriti vsakdanje vljudnostne fraze (pozdravljanje, opravičevanje); 
 - z osnovnim besediščem poročati o svojih vsakodnevnih aktivnostih;
 - z osnovnim besediščem poročati o obravnavanem besedilu/temi;
- tvoriti Present tense Simple in Present tense  Continuous v trdilni, 

nikalni in vprašalni obliki ter kratkih odgovorih;
- tvoriti Past tense Simple v trdilni, nikalni in vprašalni obliki ter kratkih 

odgovorih;
- prevesti, zapisati in izgovarjati nepravilne glagole (seznam na str. 

158; Headway Pre-intermediate); 
-  tvoriti kratko besedilo (e-pošta prijatelju); 
- podati osnovna navodila  in preproste vljudnostne fraze.

Tabela 1: Minimalni standardi znanj za drugi tuji jezik (angleščina) 
za prvi letnik 

2. VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE  
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA   
ZNANJA ZA KLJUČNO KOMPETENCO 
SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST V   
TUJEM JEZIKU.

Ključna kompetenca sporazumevalna zmožnost v tujem 
jeziku je v kurikul vključena v A delu predmetnika, in si-
cer kot samostojni predmet, bodisi kot prvi tuji jezik in/
ali kot drugi tuji jezik. V nekaterih srednješolskih pro-
gramih pa se nahaja tudi kot predmet oz. programska 
enota odprtega kurikula.  

V nadaljevanju je predstavljen primer priznavanja za 
drugi tuji jezik – angleščina v SSI programu (gastrono-
mija in turizem). Vrednotenje, preverjanje in priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja mora biti usklajeno z 
zahtevami kataloga znanj za drugi tuji jezik, pri morebi-
tnem preverjanju pa je potrebno upoštevati še minimal-
ne standarde znanj.  

1. korak: S pomočjo kataloga znanj se določijo zahteva-
na znanja in kompetence 

Kandidatova neformalna znanja se primerjajo s predpi-
sanimi jezikovnimi kompetencami, določenimi v Katalo-
gu znanj za drugi tuji jezik v programu SSI v obsegu, ki 
se izvaja v prvem letniku.  V skladu s katalogom znanja1 
za drugi tuji jezik mora kandidat po 60-ih urah izkazati 
naslednja znanja in jezikovne kompetence:

1 Vir: Katalog znanja za drugi tuji jezik za programe SSI, PTI, SPI (30 do 
270 ur)http://www.zrss.si/pdf/PPSI_KZ%20Drugi%20tuji%20jezik.pdf

a) Modul 1 (30 ur)

Ob zaključku modula dijak zna:

- prepoznati prevzete besede, ki izhajajo iz drugih jezi-
kov  (npr. computer, hamburger, pizza, taxi, pommes 
frites, tango, bistro, kozmonavt);

- predstaviti sebe in druge (ime, priimek, nacionalno 
pripadnost, starost, kraj bivanja, ime šole, bodoči 
poklic);

- poizvedovati po osnovnih podatkih (podatki o dolo-
čeni osebi ali kraju);

- uporabiti preproste vljudnostne fraze: pozdraviti/
odzdraviti, izraziti osnovne potrebe (žeja, lakota), se 
zahvaliti, se posloviti;

- črkovati in šteti (povprašati po imenu, uri, ceni);

- poimenovati predmete iz učnega in delovnega okolja 
in posredovati nekaj njihovih lastnosti (barva, oblika, 
število, velikost, umeščenost v prostor);

- uporabljati (elektronske) slovarje za ugotavljanje po-
mena neznanih besed;

- poimenovati nekatere države EU, njihove prebivalce 
in jezike.

Delo z besedili: obrazec z osebnimi podatki, vizitka, ze-
mljevid.

b) Modul 2 (60 ur)

Ob zaključku modula dijak zna:
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priporočili Sveta Evrope sedaj razvršča v šest ravni. V 
Sloveniji imamo programe in izpite na osnovni (A2) in 
višji (B2) ravni zahtevnosti. Če to primerjamo s starim 
poimenovanjem, lahko rečemo, da je osnovna raven 
(A2) nadomestila tako imenovano »pasivno znanje jezi-
ka«, višja raven (B2) pa »aktivno znanje jezika«.

Vir: Tuji jeziki za odrasle. Dostopno na naslovu: http://www.ric.si/
vprasanja/2006062015002122

Če je na primer kandidat priložil potrdilo o udeležbi na 
tečaju 1. in 2. stopnje, se mu glede na primerljivost zah-
tevanih jezikovnih kompetenc, kot je prikazano v zgornji 
tabeli, lahko prizna jezikovna stopnja A1, ki v izobraže-
valnem programu obsega 120 ur drugega tujega jezika 
v programih SSI, SPI in PTI. V primeru SSI programa 
gastronomija in turizem za naziv izobrazbe gastronom-
sko-turistični tehnik se kandidatu lahko priznajo znanja 
in kompetence drugega tujega jezika za 1. in 2. letnik. 

4. korak:  Preverjanje kandidatovih neformalno prido-
bljenih jezikovnih kompetenc

Kandidatovo neformalno pridobljeno znanje oz. njego-
ve kompetence sporazumevanja v tujem jeziku se lahko 
preverijo na več načinov, pri tem se upoštevajo minimal-
ni standardi znanj. Najpogostejši načini in oblike so:

a) pisni preizkus,

b) razgovor,  

c) govorni nastop (pripravljen v skladu z iztočnicami),

d) izpit – pisni in ustni. 

3. korak:  Potrjevanje kandidatovih neformalno pridobljenih jezikovnih kompetenc

Kandidatove jezikovne kompetence, ki so izkazane z dokazilom o neformalnem izobraževanju (tečaji, opravljeni 
izpiti za pridobitev mednarodno priznanega splošnega ali poslovnega certifikata iz tujega jezika), se primerjajo z 
zahtevanimi jezikovnimi kompetencami oz. usvojeno stopnjo znanja. V pomoč je spodnja tabela, ki prikazuje primer-
ljivost usvojene stopnje glede na izdano listino za predmet angleščina kot prvi ali drugi tuji jezik. 

evropski kriterij stopnja tečaja splošni certifikat poslovni certifikat program – povzeto  po veljavnem 
katalogu znanj

A1 1., 2. stopnja    SPI, SSI, PTI - ANG II 
 Min. 120 ur

A2
osnovna raven
(pasivno znanje)

3., 4. stopnja KET  (200 ur) 
OR-RIC

 SPI – ANG I
SPI, SSI, PTI - ANG II
 Min. 210 ur 

B1 5., 6. stopnja PET (380 ur) BEC Preliminary SSI – ANG I 
PTI – ANG I 
do 417 ur

B2
višja raven
(aktivno znanje)

7., 8. stopnja FCE (500-600 ur) 
VR-RIC

BEC Vantage

C1  CAE BEC Higher

C2  CPE  

Tabela 2: Primerljivost usvojene stopnje znanja glede na izvajalca in izdano listino za tuji jezik: angleščina

Legenda kratic in priznana usvojena stopnja jezikovne kompetence:

Key English Test (KET)  - A2
Preliminary English Test (PET) - B1
First Certificate in English (FCE) – B2
Certificate of Advanced English (CAE) – C1
Certificate of Proficiency in English (CPE) – C2

Vir: Izpiti Cambridge ESOL. Dostopno na: http://www.britishcouncil.org/sl/slovenia-exams-cambridge.htm

V preteklosti sta se v Sloveniji uporabljala termina aktivno in pasivno znanje jezika. Znanje jezikov se v skladu s 

5. korak:  Priznavanje kandidatovih neformalno prido-
bljenih jezikovnih kompetenc 

Komisija izda sklep o (ne)priznavanju.



PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO 
POTRDIL IZVAJALCA 

IZOBRAŽEVANJA

IV.
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PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO POTRDIL  
IZVAJALCA IZOBRAŽEVANJA

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
naj bi bil enostaven in preprost ter časovno obvladljiv.  
Zato je zaželeno, da je potrdilo, ki naj bi ga kandidat pri-
dobil od izvajalca izobraževanja oziroma usposabljanja, 
zapisano na način, ki omogoča takojšnjo primerljivost s 
kompetencami, ki so navedene v katalogih znanj. Po-
goj, da izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja 
lahko pridobljene kompetence zapiše v potrdilu, je kom-
petenčno zastavljen program izobraževanja oziroma 
usposabljanja. 

Težava je pogosto v neustreznem in neenotnem zapisu 
pridobljenih kompetenc. Večina izvajalcev izobraževanja 
oziroma usposabljanja izdaja dokazila, ki potrjujejo le 
kandidatovo udeležbo, brez navedbe pridobljenih kom-
petenc. 

Najpogostejša potrdila in dokazila v postopku priznava-
nja neformalnih znanj so:

- potrdilo o udeležbi na izobraževanju oziroma usposa-
bljanju,

- potrdilo o udeležbi in opravljenem preverjanju,

- potrdilo o delovnih izkušnjah,

- referenčno pismo,

- druga dokazila.

Kakšna potrdila pričakujemo od izvajalca izobraževanja 
oziroma usposabljanja?

Tako za kandidata kot za podjetje je smiselna izdaja po-
trdila, ki je dovolj informativno, da ga lahko brez težav 
vrednotimo, kot je npr.  potrdilo o usposobljenosti z za-
pisom kompetenc, ki jih je kandidat pridobil. Da lahko 
izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja izda potr-
dilo o usposobljenosti z zapisom kompetenc, je potreb-
no pripraviti kompetenčno zasnovan program izobraže-
vanja oziroma usposabljanja, ki naj vsebuje naslednje 
podatke:

- namen in cilj izobraževanja oziroma usposabljanja,

- zahteve tako do udeležencev usposabljanja kot tudi 
do izvajalcev,

- učinkovitost usposabljanja ter kriterije in merila za 
njegovo presojanje,

- način preverjanja kandidatove usposobljenosti,

- odobritev stroškov in podpise vseh odgovornih oseb, 
ki sodelujejo,

- drugo. 

Kompetenčno načrtovan program izobraževanja oziro-
ma usposabljanja je primerljiv s konceptom katalogov 
znanj strokovnih modulov, kot jih poznamo v šolstvu, le 
da nastaja pri izvajalcu izobraževanja oziroma usposa-
bljanja, torej v podjetju ali ustanovi.

Da lahko na potrdilo zapišemo usvojene kompetence, je 
potrebno kandidata preveriti.

Preverjanje poteka na različne načine:

- preverjanje razumevanja takoj po izobraževanju ozi-
roma usposabljanju, 

- zagovor pred komisijo (demonstracija z razlago, 
predstavitev naloge ali novih delovnih primerov), 

- evalvacija s strani nadrejenega.

Podatki na potrdilu

Potrdilo naj vsebuje:

1. Podatke o izdajatelju potrdila (naziv in naslov podjetja 
ali ustanove).

2. Kraj in datum izobraževanja oziroma usposabljanja.

3. Podatke o udeležencu izobraževanja oziroma uspo-
sabljanja (ime in priimek, datum in kraj rojstva).

4. Naziv programa izobraževanja oziroma usposabljanja 
in njegov časovni obseg.

5. Interno kataloško številko izobraževalnega progra-
ma.

6. Podatek o preverjanju kandidatove usposobljenosti.

7. Navedbo pridobljenih kompetenc. Manj ustrezna je 
navedba izobraževalnih ciljev ali navedba vsebine 
izobraževanja oziroma usposabljanja, zato tega ne 

priporočamo. V primeru obsežnejšega zapisa se se-
znam pridobljenih in izkazanih kompetenc zapiše kot 
samostojna enota. 

8. Ime in priimek ter podpis pooblaščene ali odgovorne 
osebe podjetja. 

9. Ime in priimek ter podpis izvajalca izobraževanja ozi-
roma usposabljanja. 

10. Žig.

Zapisovanje kompetenc v podjetju

V podjetjih so zaposleni mentorji dijakom in študentom, 
ki so se usposabljali po programu na nacionalni ravni. 
Opravili so vse predpisane obveznosti, znajo členiti 
delovne naloge ter zapisovati kompetence na način, ki 
omogoča njihovo neposredno primerjanje s kompeten-
cami v katalogu znanja.

V pomoč pri zapisovanju kompetenc so naslednja pri-
poročila:

1. Oblikujemo takšne povedi, ki natančno predstavijo, 
kaj je kandidat sposoben narediti oz. katere kompe-
tence zna izkazati.

Kandidat: 
- upošteva navodila za varnost pri delu in pravilno uporablja os-

ebno varovalno opremo;
- diagnosticira napake in odpravlja napake delovanja v proces-

nem sistemu.

Primer ustreznega zapisa kompetenc



49PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA48

2. Pri zapisu kompetenc se priporoča zapis v 3. osebi 
ednine, ki je ustreznejši od zapisa z glagolnikom (npr. 
razvijanje)  ali  nedoločnim glagolom (npr. razvijati).

uporabimo glagol (3. os. ed.) nedoločni glagol glagolnik

razvija razvijati razvijanje

Primerjava osebne glagolske oblike, nedoločnega glagola in gla-
golnika

3. Priporoča se raba glagolov, ki so tipični za višje ta-
ksonomske stopnje; glagoli nižjih stopenj naj bodo 
zato maloštevilni.

Potrdila, ki so oblikovana v skladu z navedenimi kriteriji, 
omogočajo poenostavitev postopka priznavanja nefor-
malno pridobljenega znanja. 

Na osnovi različnih potrdil, ki smo jih na delovnih sreča-
njih skupine v aktivnosti PNZ obravnavali, smo ugotovili 
naslednje najpogostejše težave pri pripravi in izdajanju 
potrdil:

1. Neustrezno zapisane kompetence.

Izvajalcem in podjetjem je zapisovanje kompetenc naj-
večkrat tuje. Uvedba kakovostnega in kompetenčno 
zasnovanega programa izobraževanja oziroma usposa-
bljanja bo pripomogla tudi k ustreznejšemu zapisovanju 
kompetenc na potrdilih.  

2. Podjetje kandidatu omejuje pravico do potrdila in ga 

udeležencu izobraževanja oziroma usposabljanja ne 
izda ali ne izroči.

3. Nepopolna ali pomanjkljiva potrdila. 

Po večletnem testiranju vzorčnega potrdila, ki je nastal v 
začetku projekta MUNUS 2 (aktivnost PNZ), je v podjetju 
Iskra Avtolektrika, d. d., nastal sistem, ki omogoča izdajo 
ustrezno zapisanih potrdil tudi za namene priznavanja nefor-
malno pridobljenega znanja.



EVALVACIJA

V. 
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EVALVACIJA PRIPRAVLJENEGA GRADIVA 
DELOVNE SKUPINE ZA PNZ V OKVIRU 
PROJEKTA MUNUS 2 ZA MODEL 
VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA 
NEFORMALNO PRIDOBLJENIH 
ZNANJ V SREDNJEM POKLICNEM IN 
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU V 
SLOVENIJI 

1. Zakonodaja, ki ureja priznavanje neformalno prido-
bljenega znanja v poklicnem in strokovnem  izobraže-
vanju 

V Sloveniji je bilo v času oblikovanja delovne skupine za 
PNZ v okviru projekta MUNUS 2 priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju opredeljeno v 71., 73. in 75. členu Zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 79/06).

V 71. in 73. členu so opredeljeni preverjanje, ocenjeva-
nje in napredovanje dijaka, 75. člen pa ministru nalaga, 
da s podzakonskim predpisom podrobneje predpiše 
način in postopek potrjevanja neformalno pridobljenega 
znanja.

V Pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in sre-
dnjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
78/07) je bilo zapisano, da se podrobnejša merila in 
postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja 

določijo s šolskimi pravili (4. člen), priznavanje nefor-
malno pridobljenega znanja je opredeljeno tudi med 35. 
in 41. členom. V teh členih je bilo opredeljeno vrednote-
nje znanja, merila in postopek priznavanja.

To so bile pravne podlage, na katerih je pričela svoje 
delo skupina za PNZ v okviru projekta MUNUS 2. 

Projekt MUNUS 2 je bil usmerjen v pripravo novih izo-
braževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritva-
mi Slovenije, upoštevaje pri tem potrebe po sodobni, 
kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi mladine, zapo-
slenih in drugih odraslih ter zahteve po mednarodno pri-
merljivih standardih znanja slovenske populacije.

V publikaciji, ki jo je avgusta 2008 izdal Center RS za 
poklicno izobraževanje, je navedeno, da je Evropski 
svet maja 2004 sprejel skupne evropske podlage za 
identifikacijo in potrjevanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja. Leta 2008 so obstajali v nekate-
rih evropskih državah zakoni in smernice, ki so spodbu-
jali priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja.

Delovna skupina za PNZ v okviru projekta MUNUS 2 je 
pripravila predlog šolskih pravil in  sestavo šolske ko-
misije za PNZ. Opredelila je postopek, ki vključuje tudi 
predloge obrazcev, in oblikovala model priznavanja ne-
formalno pridobljenih znanj v programu PTI gastronomi-
ja na realnem primeru.

1. septembra 2010 je prenehal veljati Pravilnik o oce-
njevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem iz-
obraževanju (Uradni list RS, št. 78/07). Nadomestil ga 
je Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni 
list RS, št. 60/10), v katerem členov, ki izrecno obrav-
navajo priznavanje neformalno pridobljenega znanja, ni. 
Predvidevamo, da bo minister priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja opredelil s posebnim podzakon-
skim predpisom, ki ga v tem trenutku še nimamo. 

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni 
list RS, št. 60/10) v drugem odstavku 10. člena dovolju-
je priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj 
za udeležence izobraževanja odraslih. 

Srednje poklicne in strokovne šole so v tem trenutku 
v precepu, saj imajo kljub jasnim smernicam premalo 
pravnih podlag za priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja dijakom.

Člani delovne skupine za PNZ pri projektu MUNUS 2 
smo prepričani, da so instrumenti ter model vrednotenja 
in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki smo 
ga razvili, kljub  pomanjkljivi zakonodaji uporabni. 

Odločili smo se, da bomo poskušali pripraviti enoten 
model, ki bi bil uporaben za vsa strokovna področja v 
vseh programskih enotah. Poleg samega modela pri-
znavanja smo pripravili tudi šolska pravila in predlog 
postopka priznavanja neformalno pridobljenega znanja.

2. Samoevalvacija priprave modela priznavanja

Zaradi vseh naštetih sprememb v času našega delova-
nja smo se odločili za samoevalvacijo, kjer smo zbrali 
tudi naše dileme. 

2.1 Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v po-
klicnem in strokovnem izobraževanju 

• Ali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport pripravljajo zakonodajo, ki bo dijakom omo-
gočila priznavanje neformalno pridobljenega znanja? 

• Kaj s priznavanjem neformalno pridobljenega znanja 
pridobi dijak in kolikšen delež dijakov bi lahko uvelja-
vljal določena neformalno pridobljena znanja?

• Kaj pomeni delno priznavanje za kandidata oz. nje-
govo nadaljnje izobraževanje in kaj za organizacijo 
pouka?

• Kako opredeliti najmanjšo enoto, ki jo je še mogoče 
priznati?

• Kdo bo za kandidata (rednega dijaka) uredil vpis v 
vso dokumentacijo (osebni list, obvestilo o uspehu)?

• Komu priznavati neformalno znanje, samo odraslim 
ali tudi dijakom?

• Kako v časovnem smislu optimalno izvesti celoten 
postopek PNZ?
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Zelo pomembno za dijaka je, da se postopek izvede v 
kratkem času in da je postopek za dijaka smiseln (da dijak 
s priznavanjem neformalno pridobljenega znanja resnič-
no nekaj pridobi). 

Kdo bo uredil vpis z vso dokumentacijo, je vprašanje za 
vodstva šol. Kot najbolj kompetentne na tem področju 
delovna skupina predlaga šolske svetovalne delavce. 

Glede na Zakon o poklicnem izobraževanju moramo 
dati možnost priznavanja neformalno pridobljenih znanj 
tudi dijakom. Člani delovne skupine ne vemo, ali obstaja 
usmeritev v podporo vrednotenja in priznavanja neformal-
no pridobljenih znanj, ker je trenutno to vprašanje neo-
predeljeno. V Zakonu o poklicnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 79/06) je zapisano, da minister  s podzakon-
skim predpisom podrobneje predpiše način in postopek 
potrjevanja neformalno pridobljenega znanja. Dokler ni-
mamo podrobnejšega predpisa, je težko opredeliti natan-
čen postopek priznavanja neformalno pridobljenih znanj.

Verjetno bo delež dijakov, ki bodo uveljavljali priznavanje 
neformalno pridobljenih znanj, majhen. Zanimanje, ki 
smo ga zaznali člani delovne skupine, obstaja predvsem 
na področju strokovnih programskih enot in tujih jezi-
kov. Dijaku s priznavanjem določene programske enote 
zmanjšamo tedensko obremenitev pri pouku in omogoči-
mo hitrejše napredovanje, vendar je potrebno predvideti 
tudi, kako bo to vplivalo na organizacijo pouka. 

2.2 Priprava modela PNZ

• Kaj naj model PNZ vsebuje?

• Kako črpati znanja in spretnosti iz posameznih na-
cionalnih dokumentov pri oblikovanju modela PNZ?

• Kako predpisati postopek priznavanja za številna raz-
lična strokovna področja?

• Kdo bo izdelal samoevalvacijske vprašalnike in kom-
petenčne tabele za posamezno programsko enoto?

• Kakšen je pomen preverjanja v postopku priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja za potrebe izobra-
ževalnega programa?

V delovni skupini za PNZ pri projektu MUNUS 2 smo pri-
pravili model priznavanja neformalno pridobljenih znanj, 
navodila za izvajalce in obrazce, ki jih bodo šole pri tem 
potrebovale.

V navodilih za izvajalce opozarjamo na vse nacionalne 
dokumente, ki jih šole potrebujejo pri priznavanju nefor-
malno pridobljenih znanj.

Naša skupina je poskušala oblikovati enoten model, ki 
ga je mogoče prilagoditi za določen program oziroma 
programsko enoto.

Predlagamo, da so strokovne skupine, ki bodo prilaga-
jale model za posamezno strokovno področje, sesta-
vljene iz čim bolj strokovno usposobljenih kompetentnih 
posameznikov. 

2.3 Sodelovanje z delodajalci oziroma s podjetji

Delodajalcem moramo pomagati z jasnimi navodili 
glede zahtev šole pri priznavanju neformalno prido-
bljenih znanj. Šole bodo morale sodelovati z deloda-
jalci in jih usposobiti, če bodo želele dobiti  vsebinsko 
ustrezna potrdila.

Najpogosteje zastavljena vprašanja so:

 

• Kako je z ustreznostjo potrdil za priznavanje nefor-
malno pridobljenega znanja?

• Kako naj bo napisano potrdilo, da bo uporabno pri 
priznavanju neformalno pridobljenega znanja? 

• Kako oceniti relevantnost potrdila o usposablja-
nju, kadar ni natančnejših podatkov o kompeten-
cah, spretnostih in znanjih oz. o programu uspo-
sabljanja? 

• Kdo bo usposobil ljudi v podjetjih,  da bodo znali 
izdajati ustrezna (vsebinsko in oblikovno) potrdila?

• Kako zapisovati kompetence v podjetju?

V prihodnosti nas čaka veliko dela ob pripravi ustre-
znih potrdil, ki bi jih lahko delodajalci uporabljali za 
potrjevanje neformalno pridobljenega znanja. 

V zaključku lahko ugotovimo, da je delovna skupina 
za PNZ pri projektu MUNUS 2 pripravila  model za 
priznavanje neformalno pridobljenih znanj z ustrezni-
mi dokumenti. Bistven pogoj za uporabnost modela 
je bodoča usmeritev slovenskega šolskega sistema, 
ki jo bo narekovalo šolsko ministrstvo. 






