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Od šolskega/študijskega leta 2017/2018
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Vse potrebne informacije o priznavanju posredujejo v ENIC-NARIC centru te države. Na tej strani
ima vsaka država med drugimi informacijami objavljen tudi seznam akreditiranih izobraževalnih
institucij, ki izvajajo javno veljavne študijske programe. Sistem priznavanja v tujini pridobljenih
diplom in spričeval je urejen z nacionalno zakonodajo vsake države posebej. Večinoma se
postopki priznavanja z namenom nadaljevanja izobraževanja vodijo na izobraževalnih institucijah.
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EOK: Evropsko ogrodje kvaliﬁkacij
SOK: Slovensko ogrodje kvaliﬁkacij
ISCED-A 2011: Mednarodna standardna klasiﬁkacija izobraževanja
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IZOBRAŽEVANJA

PREGLEDNOST IZOBRAŽEVANJA

REGULIRANI POKLICI

VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA je postopek, v katerem ENIC-NARIC center izda mnenje o
določenem tujem ali slovenskem izobraževanju. Mnenje vsebuje informacije o statusu izobraževalne
institucije in programa v državi izvora izobraževanja, o zaključenem programu, področju,
pridobljenem nazivu izobrazbe ipd. ter informacijo o primerljivosti vrednotenega izobraževanja
s slovenskim šolskim sistemom. Mnenje ENIC-NARIC centra je informativno-svetovalne narave
in pomaga pri prepoznavanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju delodajalcem,
izobraževalnim institucijam in drugim institucijam.

EUROPASS je evropska pobuda, ki vsem, ki želijo predstaviti svoja znanja in izobrazbo, omogoča,
da to predstavijo na način, ki je enoten po vsej Evropi. Poleg spletnega urejevalnika za pripravo
poslovnega življenjepisa, ki se najbolj široko uporablja, Europass vključuje tudi dokumenta, ki
posamezniku pomagata pri predstavitvi dosežene kvalifikacije. To sta:

VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ omogoča državljanom držav članic EU,
EGP in Švice priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih
dejavnosti v državah članicah EU, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA Če posameznik, ki se je izobraževal v tujini, želi nadaljevati
izobraževanje na eni izmed slovenskih srednjih, višjih strokovnih šol ali na visokošolskem
zavodu, mora ta izobraževalna institucija izpeljati postopek priznavanja za namen nadaljevanja
izobraževanja. V postopku se odloči o pravici do dostopa, prijave in obravnave pri vpisu.

MREŽA ENIC-NARIC CENTROV je povezava dveh mrež informacijskih centrov, ki se ukvarjajo s
priznavanjem izobraževanja. Mreža ENIC (European Network of Information Centres) od 1993
leta dalje povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža
NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa od leta 1984 deluje na pobudo
Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih
držav. Slovenski ENIC-NARIC center deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Temeljni nalogi ENIC-NARIC centra sta:
•

zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih,

•

vodenje postopkov vrednotenja izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011-popr. in 109/2012).

•

Priloga k diplomi, ki na pregleden način predstavlja doseženo visokošolsko ali višješolsko
izobrazbo. V Sloveniji je izdaja zakonsko obvezna od leta 2001/2002 za visokošolsko ter od leta
2010/2011 za višješolsko izobraževanje.

•

Priloga k spričevalu, ki na pregleden način predstavlja doseženo poklicno in strokovno
izobrazbo. V Sloveniji se izdaja od leta 2007 za prenovljene programe poklicnega in
strokovnega izobraževanja, izdaja je zakonsko obvezna od leta 2017/2018.

Priloga k diplomi in priloga k spričevalu lajšata nadaljnje postopke vrednotenja izobraževanja, sta
dober vir informacij za delodajalca, pri katerem se posameznik želi zaposliti, ali za izobraževalno
ustanovo, na kateri želi nadaljevati izobraževanje. Vsebujeta splošne podatke o vsebini, stopnji
ter umeščenosti zaključenega izobraževalnega programa, te informacije pa so nadgrajene tudi
s podatki o individualno izbranih učnih vsebinah in opravljenem praktičnem usposabljanju. Oba
dokumenta pripravi ter potrdi izobraževalna ustanova, na kateri je bilo zaključeno izobraževanje.
Izdajata se v maternem in angleškem jeziku ter sta brezplačna.

NACIONALNI CENTER EUROPASS 2005 deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI),
na mednarodni ravni pa se vključuje v mrežo Europass centrov po vsej Evropi. Skrbi za pomoč
in informiranje za uporabo celotnega sistema Europass ter informiranje o sorodnih vsebinah s
področja izobraževanja in dela.

REGULIRANI POKLICI so tisti poklici, za opravljanje katerih je potrebno izpolnjevati določene
zakonske pogoje, ki zajemajo tudi posebne poklicne kvalifikacije. Vse države članice morajo priglasiti
seznam reguliranih poklicev Evropski komisiji, ki je vzpostavila javno dostopno zbirko reguliranih
poklicev, kjer najdete seznam reguliranih poklicev za vsako državo članico EU, EGP in Švicarsko
konfederacijo. Zbirka je dostopna na spletni strani:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

SEZNAM REGULIRANIH POKLICEV V REPUBLIKI SLOVENIJI, za opravljanje katerih je potrebno
posebno dovoljenje ali izpolnitev posebnih pogojev, je na voljo na spletni strani:
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/

POSTOPKI PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ so vzpostavljeni na podlagi evropske
zakonodaje, da bi posameznik lahko trajno oz. začasno opravljal regulirani poklic v drugi državi
(zaposlitev ali samozaposlitev). Vse države članice imajo za vodenje postopkov določene pristojne
organe in vzpostavljen nacionalni kontaktni center za priznavanje poklicnih kvalifikacij, kjer lahko
vsak pridobi potrebne informacije glede reguliranih poklicev, postopkov priznavanja in pristojnih
organov. Seznam je dostopen na spletni strani:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/

KONTAKTNI CENTER ZA PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ V RS deluje v okviru Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Temeljne naloge tega centra so:
•

državljanom in kontaktnim centrom drugih držav članic EU, EGP in Švicarski konfederaciji
sporoča podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij po zakonu, vključno s podatki o
predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;

•

v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi
točkami pomaga pri uveljavljanju pravic državljanov.

Informacije so dostopne tudi na nacionalni spletni strani:
https://www.gov.si/teme/poklicne-kvalifikacije/ in spletni strani Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_en

INFORMACIJE IN KONTAKT
www.enic-naric.net
E: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
T: 01 478 47 45

INFORMACIJE IN KONTAKT
www.europass.si
E: europass@cpi.si
T: 01 586 42 00

INFORMACIJE IN KONTAKT
www.mddsz.gov.si
E: gp.mddsz@gov.si
T: 01 369 76 04

