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VSEBINSKE SPREMEMBE REVIDIRANIH POKLICNIH STANDARDOV IN KATALOGOV
SPLOŠNE SPREMEMBE POKLICNIH STANDARDOV

 Vsi revidirani poklicni standardi imajo natančnejši vsebinski
zapis poklicnih kompetenc.

Spretnosti in znanja niso več razmejena.
 Poudarek se je dal pripravi in uporabi osebne varovalne opreme.

Spremembe pri PS Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka



Pri omenjenem poklicnem standardu so vnesli štiri nova ključna dela, in sicer trasira žično linijo, pleza na drevesa in podpore,
rokuje z žičnimi vrvmi ter izvede posek odkazanih dreves na trasi žične linije.
Dodani sta bili tudi dve spretnosti kot sta: uporablja orientacijske pripomočke in zavaruje delovišče ter namesti opozorilne table

Spremembe pri PS Lovec/lovka


Delovna skupina je bila enotnega mnenja, da omenjeni poklicni standard ni samostojen poklic. Med poklicnima standardoma
Lovec/lovka na stopnji zahtevnosti IV. in Revirni lovec/revirna lovka, na stopnji zahtevnosti V., so zelo majhne razlike. Tudi javni
razpisi o zaposlovanju imajo razpisano delavno mesto vsaj za revirnega lovca ali več.



Predlog delovne skupine je bil, da se poklicni standard ukine.

Spremembe pri PS Odkupovalec/odkupovalka lesa




Poklicnemu standardu Odkupovalec/odkupovalka lesa je delovna skupina dopolnila ime, po novem je to Odkupovalec odpremnik
/odkupovalka odpremnica lesa.
Izraz gozdno-lesni proizvodi so bili zamenjani z izrazom gozdno-lesni sortimenti.
Dodano je bilo poznavanje standardov in uzancev s področja odkupa lesa.

Spremembe pri PS Svetovalec/svetovalka v lovstvu


V okviru delovne skupine je bilo ugotovljeno, da profil Svetovalca v lovstvu nihče ne zaposluje, vendar pa vsebina omenjenega
poklicnega standarda ostaja pomembna za stroko. Prišlo je do sklepa, da se poklicni standard Svetovalec/svetovalka v lovstvu
ukine, njegove glavne vsebine pa se prenese v PS Svetovalec/svetovalka v gozdarstvu, ki bo po novem imenovan Svetovalec v
gozdarstvu in lovstvu.

NOV PS IN KAT !!!

Upravljalec strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

SPLOŠNE SPREMEMBE KATALOGOV ZA NPK

 Navedba ravni kvalifikacije v odnosu do SOK in EOK
 Natančnejši zapis načinov preverjanja
 Posodobitev meril preverjanja in njihova umestitev v kriterije ocenjevanja
 Kadrovski pogoji za člane komisije: večji poudarek na strokovnih izkušnjah
s področja, ki ga preverjajo.
 Natančnejši zapisi materialnih pogojev
 Natančen pregled nalog – ali zajamejo vse poklicne kompetence iz
poklicnega standarda
 Umik zdravniškega spričevala kot vstopnega pogoja

 ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO



 NAJMANJ OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
 IZLOČILNA MERILA !

