Navodila za preverjanje in potrjevanje NPK na področju gradbeništva
Pojasnila vstopnih pogojev za NPK Izvajalec zidanja in ometavanja
1. Dokončana osnovnošolska obveznost
Pridobili smo uradno informacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport:
V skladu s 3. členom Zakona o osnovni šoli obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let.
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja - ne glede na to,
koliko razredov je uspešno zaključil.
Učenec pa zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča deveti razred - če je
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov 9. razreda.
Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje
še 2 leti in tako obdrži status učenca. Tak učenec obdrži status tudi, če nadaljuje šolanje kot
odrasel. V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko
obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja.
Sočasno z uvajanjem programa 9-letne osnovne šole se je iztekal program 8-letne osnovne
šole, in sicer do šolskega leta 2008/2009, ko se je program 9-letne osnovne šole začel izvajati
v vseh razredih in vseh oddelkih osnovnih šol v Republiki Sloveniji (2. člen odredbe o
postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole). Glede na sočasno izvajanje obeh
programov so učenci 5. razreda osemletne osnovne šole prešli v program 7. razreda devetletne
osnovne šole. Glede na 107. člen, v povezavi s 111. členom zakona o devetletni osnovni šoli,
so v tem primeru učenci osnovno šolo zaključili po programu devetletne osnovne šole,
osnovnošolsko obveznost pa so izpolnili v osmih letih, saj so osnovnošolsko izobraževanje
začeli po programu osemletne osnovne šole.
Boris ZUPANČIČ
Vodja Sektorja za osnovno šolstvo
Dokončano osnovnošolsko obveznost kandidat izkazuje s potrdilom o izpolnjeni
osnovnošolski obveznosti v skladu s 85. členom Zakona o osnovni šoli.

2. Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih del
Zdravniško potrdilo kandidat pridobi v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 43/2011) in Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih (Ur. L. RS,
št. 87/2002). Zaposlen kandidat predloži fotokopijo zdravniškega potrdila oz. pregleda, na
katerega ga je napotil delodajalec.
V primeru, da se v postopek prijavi brezposelna oseba, jo na zdravniški pregled napoti
Zavod za zaposlovanje. Veljavnost zdravniškega potrdila je 2 leti.

