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NAVODILA za izvedbo postopka 
priznavanja formalno pridobljenega znanja 
 
Priznavanje formalno pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju je 
opredeljeno v: 

- zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 79/2006), 

- pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju, 
(Ur.l. RS št. 78/07), 

- šolskih pravilih ocenjevanja. 
 
Priznavanje formalno pridobljenega znanja poteka na podlagi predhodno oblikovanih meril, 
postopek pa izvaja komisija za priznavanje in potrjevanje formalno pridobljenega znanja. 
 
Programski andragoški zbor določi merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. 
Merila so predstavljena v publikaciji  ZLU in na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 
Direktor ZLU izmed članov programskega andragoškega zbora, lahko pa tudi izmed drugih 
strokovnih delavcev ZLU, imenuje komisijo za priznavanje in potrjevanje  formalno 
pridobljenega znanja.  
 
Proces ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja poteka po 
naslednjem postopku: 
 

1. Kandidat-ka v tajništvu ZLU ali svetovalcu  dvigne obrazec Vloga za priznavanje 
formalno pridobljenega znanja. 

2. Kandidat-ka hrani dokazila o formalno pridobljenem znanju (letna spričevala, 
spričevala o maturi/poklicni maturi/zaključnem izpitu, certifikate…ter ugotovitve 
priloži in vnese v obrazec Vloga za priznavanje formalno pridobljenega znanja. 

3. Kandidat-ka vloži zahtevo - Vlogo z dokazili svetovalcu, ta pa jo predloži komisiji za 
priznavanje in potrjevanje formalno pridobljenega znanja   

4. Na podlagi predložene Vloge z dokazili Komisija za priznavanje in potrjevanje 
formalno pridobljenega znanja znanje kandidata prizna ali ne prizna. 

5. Če na podlagi dokazil ni mogoče v celoti priznati pridobljenega znanja , opravlja 
kandidat-ka preizkus znanja. Oblika, način in obseg preizkusa znanja določa Pravilniku 
o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju in Šolska 
pravila ZLU. 
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6. Po končanem vrednotenju oziroma ugotavljanju znanja kandidata-tke šola izda Sklep 
o priznavanju pridobljenega znanja. 

7. Priznano znanje se na podlagi Sklepa evidentira v šolski dokumentaciji. 
8. Kandidat-ka, ki mu/ji je bilo priznano predhodno pridobljeno znanje, je oproščen-a 

obveznosti iz ustreznega dela izobraževalnega programa. 
9. Če kandidatu-tki ni bilo priznano znanje, kot je predlagal, se v sklepu o priznavanju 

znanja to utemelji. 
 

 
 

Direktor: 
Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela 

 

 
 
 
 Trbovlje, 1. 9. 2009                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


