
 
 

 
Na podlagi 9., 15. in 23. člena Statuta Andragoškega centra Slovenije je direktor 
Andragoškega centra Slovenije dne 10. 5. 2021 sprejel 

 
 

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
UDELEŽENCEM V PROGRAMIH USPOSABLJANJA IN 

SPOPOLNJEVANJA ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen 

(vsebina) 

 
Andragoški center Slovenije (v nadaljevanju ACS) s tem pravilnikom določa pravila, 
minimalna merila in postopke priznavanja že pridobljenega znanja, ki si ga je 
posameznik pridobil s formalnim, neformalnim ali priložnostnim učenjem in jih 
uveljavlja pri vključevanju v programe usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS. 
 

2. člen 

(pojmi in izrazje) 

 
Z izrazom priznavanje že pridobljenega znanja poimenujemo procese in postopke 
ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja že pridobljenega znanja.  
 
Z izrazom znanje v tem besedilu označujemo pojme: znanje, spretnosti, veščine, 
kompetence.  
 
Za tiste, ki želijo, da se jim prizna že pridobljeno znanje, se v besedilu uporablja izraz 
udeleženci. Čeprav so v besedilu uporabljene le moške slovnične oblike, so mišljene 
tako ženske kot moški. 
 

3. člen 

(načela priznavanja že pridobljenega znanja) 

 
ACS izvaja postopke priznavanja že pridobljenega znanja za udeležence, ki se 
vključujejo v programe usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS.  
 
Postopek priznavanja že pridobljenega znanja se prične na prošnjo udeleženca. 
 
Postopek priznavanja znanja na ACS poteka na podlagi presoje dokazil, ki jih predloži 
udeleženec. V primeru, da zgolj na podlagi dokazil ni mogoče nedvoumno presoditi 
ali udeleženec ima ustrezno znanje ali ne, lahko komisija za priznavanje pred končno 
odločitvijo z udeležencem opravi osebni razgovor oz. njegovo znanje ugotovi s 





















VLOGA ZA PRIZNAVANJE ŽE 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA

za Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence 

11. - 23. 06. 2021

1. Osebni podatki, podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva: Celje

Ulica in številka
stalnega bivališča:

Vinska gorica 10

Kraj in poštna številka
stalnega bivališča:

 

Trenutna zaposlitev: ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Brdo 8, Lukovica

Elektronska pošta:

Telefonska številka:

Stopnja izobrazbe: Magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) | SEDMA RAVEN |
ISCED 7

Vrsta izobrazbe: izobrazba družboslovne smeri

Delo, ki ga trenutno
opravljate:

vodja služb pri Čebelarski zvezi Slovenije

Leta delovnih
izkušenj:

20

Vrsta delovnih
izkušenj:

izobraževanje, kadrovanje, organizacija,....

Stran 1 od 2

Maja

Čebelica

11.08.1975

2000 Maribor

cebelica.maja@czs.si

040400004



   Podpis udeleženca:

2. Prosim, da se mi priznajo vsebine/teme iz programa, v katerega se vključujem. Svojo
vlogo utemeljujem z naslednjimi dokazili:

Tema Dokazilo

1. Komunikacija in etična načela v sistemu nacionalnih poklicnih
kvalifikacij - Osnove izobraževanja in učenja odraslih z značilnostmi
preverjanja in potrjevanja znanja in spretnosti

    
   

 

1.2. Usposabljanje
izvajalcev usposabljanj

1.3. Diploma 2003

1.4. Potrdilo usposabljanje
mentorjev v čebelarstvu

1.5. Priloga k diplomi 2003

2. Komunikacija v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij - Značilnosti
kakovostnega sporazumevanja ter posredovanja povratnih informacij
(delavnica)

2.1. Diploma mag. s prilogo

2.2. Usposabljanje
izvajalcev usposabljanj

2.3. Diploma 2003

2.4. Potrdilo usposabljanje
mentorjev v čebelarstvu

2.5. Priloga k diplomi 2003

Svoji vlogi prilagam 10 dokazil.

S podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki in priložena dokazila o že pridobljenem
znanju resnični.

Stran 2 od 2

1.1. Diploma mag. - s 
predmeti navezujoč se na 
izobraževanje odraslih

Maribor, 01. 05. 2021

https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/5
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/7
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/12
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/13
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/19
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/9
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/11
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/16
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/17
https://moj.acs.si/admin/priznavanje/dokazilo/18


  
   

      

           
          

         
          

                  

      

          
         

  
Dokazilo Avtentičnost Aktualnost  Vsebinska

 ustreznost 

 Diploma mag. - s premeti navezujoč se na izobraž
evanje odraslih
 

Da Da Ne

 Usposabljanje izvajalcev usposabljanj Ne Deloma Ne

 Diploma 2003 Da Da Ne

 Potrdilo usposabljanje mentorjev v čebelarstvu Da Ne Ne

 Priloga k diplomi 2003 Da Da Ne

Predlagam, da se vsebina/tema na podlagi priloženih dokazil udeležencu ne prizna. 

Obrazložitev:
V okviru vsebine, za katero je udeleženka oddala vlogo za priznavanje, se obravnavajo
specifike izobraževanja in učenja odraslih, s posebnim poudarkom na značilnostih
preverjanja in potrjevanja znanj in spretnosti, ki so jih odrasli pridobili na različne načine. Iz
dokazil, ki jih je udeleženka priložila pa navedene specifike niso razvidne, zato se ji
predlagana tema ne prizna.

Stran 1 od 2

STROKOVNO MNENJE KOORDINATORJA
PROGRAMA USPOSABLJANJA OZ. SPOPOLNJEVANJA

O VLOGI ZA PRIZNAVANJE ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Komisija ACS o priznavanju že pridobljenega znanja (v nadaljevanju: Komisija) je dne 
01. 05. 2021 prejela vlogo udeleženca1 Maja Čebelica, roj. 11. 08. 1975, Celje za 
priznavanje vsebin v programu usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS Usposabljanje 
kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij za pridobitev licence, ki obsega 35.5 pedagoških ur in se izvaja v času od               
11. 06. 2021 do 23. 06. 2021.

Na podlagi strokovne presoje vloge udeleženca ugotavljamo:

Tema: Komunikacija in etična načela v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij -
Osnove izobraževanja in učenja odraslih z značilnostmi preverjanja in potrjevanja 
znanja in spretnosti



Ljubljana, 13. 05. 2021 Koordinator programa
Tanja Vilič Klenovšek 

Podpis:

Na podlagi strokovne presoje vloge udeleženca ugotavljam, da udeleženčevo znanje ne
ustreza ciljem, vsebinam in zahtevnosti dela programa usposabljanja oz. spopolnjevanja,
za katerega je udeleženec vložil vlogo za priznavanje.

Tema: Komunikacija v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij - Značilnosti
kakovostnega sporazumevanja ter posredovanja povratnih informacij (delavnica)

Dokazilo Avtentičnost Aktualnost  Vsebinska
 ustreznost 

 Diploma mag. s prilogo Da Da Ne

 Usposabljanje izvajalcev usposabljanj Ne Deloma Ne

 Diploma 2003 Da Da Ne

 Potrdilo usposabljanje mentorjev v čebelarstvu Da Ne Ne

 Priloga k diplomi 2003 Da Da Ne

Predlagam, da se vsebina/tema na podlagi priloženih dokazil udeležencu ne prizna. 

Obrazložitev:
V okviru vsebine, za katero je udeleženka oddala vlogo za priznavanje, se obravnavajo
specifike komunikacije med člani komisij in kandidati v postopku preverjanja nacionalne
poklicne kvalifikacije, s posebnim poudarkom na posredovanju ustrezne povratne
informacije. Iz dokazil, ki jih je udeleženka priložila navedene specifike niso razvidne, zato
se ji predlagana tema ne prizna.

Stran 2 od 2



Predsednik Komisije
Vera Mlinar 

Podpis:

Direktorica ACS
dr. Nataša Potočnik 

Podpis:

  
    

 

           
  
    
      

            
         

         
              

       

           
          

        

Pravni pouk: Udeleženec se lahko v 3 dneh po prejemu sklepa komisije pritoži direktorju ACS. V
pritožbi mora biti naveden razlog pritožbe ter številka in datum sklepa komisije.

Ljubljana, 02. 06. 2021

Zap.
št.

Vsebina/tema programa usposabljanja oz. spopolnjevanja Obseg
ur

1. Komunikacija in etična načela v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij - Osnove
izobraževanja in učenja odraslih z značilnostmi preverjanja in potrjevanja znanja in
spretnosti

2

 V besedilu uporabljamo moške osebne oblike, ki v vseh primerih veljajo tudi za ženske.1

SKLEP KOMISIJE ACS
O PRIZNAVANJU ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA

ŠT. PRIZ-5/2021

Komisija ACS o priznavanju že pridobljenega znanja (v nadaljevanju: Komisija) v sestavi:
Vera Mlinar (predsednik),
mag. Zdenka Birman Forjanič (član),

  Tanja Vilič Klenovšek (član in koordinator programa),

je dne 02. 06. 2021 prejela vlogo udeleženca1 Maja Čebelica, roj. 11.08.1975, Celje za
 priznavanje vsebin v programu usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS

Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki obsega 35.5 pedagoških ur in se izvaja v času 
od 11. 06. 2021 do 23. 06. 2021.

Na podlagi obravnave vloge udeleženca je komisija sprejela sklep, da že pridobljeno 
znanje udeleženca ustreza vsebini, ciljem in zahtevnosti vsebin/tem, kakor so opredeljene
v programu. Na podlagi tega sklepa je udeleženec oproščen:



  
    

 

           
  
    
      

             
        

          
                 
  

          
    

Pravni pouk: Udeleženec se lahko v 3 dneh po prejemu sklepa komisije pritoži direktorju ACS. V
pritožbi mora biti naveden razlog pritožbe ter številka in datum sklepa komisije.

Zap.
št.

Vsebina/tema
programa

usposabljanja oz.
spopolnjevanja

Obseg
ur

Obrazložitev

1. Komunikacija in etična
načela v sistemu
nacionalnih poklicnih
kvalifikacij - Osnove
izobraževanja in učenja
odraslih z značilnostmi
preverjanja in potrjevanja
znanja in spretnosti

2 V okviru vsebine, za katero je udeleženka oddala vlogo
za priznavanje, se obravnavajo specifike izobraževanja in
učenja odraslih, s posebnim poudarkom na značilnostih
preverjanja in potrjevanja znanj in spretnosti, ki so jih
odrasli pridobili na različne načine. Iz dokazil, ki jih je
udeleženka priložila pa navedene specifike niso razvidne,
zato se ji predlagana tema ne prizna.

2. Komunikacija v sistemu
nacionalnih poklicnih
kvalifikacij - Značilnosti
kakovostnega
sporazumevanja ter
posredovanja povratnih
informacij (delavnica)

4 V okviru vsebine, za katero je udeleženka oddala vlogo
za priznavanje, se obravnavajo specifike komunikacije
med člani komisij in kandidati v postopku preverjanja
nacionalne poklicne kvalifikacije, s posebnim poudarkom
na posredovanju ustrezne povratne informacije. Iz
dokazil, ki jih je udeleženka priložila navedene specifike
niso razvidne, zato se ji predlagana tema ne prizna.

 V besedilu uporabljamo moške osebne oblike, ki v vseh primerih veljajo tudi za ženske. Stran 1 od 21

SKLEP KOMISIJE ACS
O PRIZNAVANJU ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA

ŠT. PRIZ-1/2021

Komisija ACS o priznavanju že pridobljenega znanja (v nadaljevanju: Komisija) v sestavi:
Vera Mlinar (predsednik),
mag. Zdenka Birman Forjanič (član),
Tanja Vilič Klenovšek (član in koordinator programa),

je dne 02. 06. 2021 prejela vlogo udeleženca1 Maja Čebelica, roj. 11.08.1975, Celje  
za priznavanje vsebin v programu usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS 
Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki obsega 35.5 pedagoških ur in se izvaja v času 
od 11. 06. 2021 do 23. 06. 2021.

Že pridobljeno znanje udeleženca ne ustreza vsebini, ciljem in zahtevnosti vsebin/tem,
kakor so opredeljene v programu:



Predsednik Komisije
Vera Mlinar 

Podpis:

Direktorica ACS
dr. Nataša Potočnik 

Podpis:

Ljubljana, 02. 06. 2021

 V besedilu uporabljamo moške osebne oblike, ki v vseh primerih veljajo tudi za ženske. Stran 2 od 21



OBRAZEC PRIZNAVANJE – IZJAVA 
 

 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA UDELEŽENCA/UDELEŽENKE 
O PREJEMU SKLEPA O PRIZNAVANJU ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

 
 
 
 

Podpisan-i/a __________________________________________________________ 
 
rojen/a_______________________ v/na____________________________________  
 

 
izjavljam, da sem 

 
dne____________________________________________________________prejel-a  
 
Sklep o priznavanju že pridobljenega znanja številka _____________. 
 

 

                                                                            

Podpis udeleženca/udeleženke: 

 

                                                                                  ______________________ 

 


