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Priloga 4
IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PODELITEV POOBLASTILA CENTROM PREVERJANJA
IN OCENJEVALCEM
I.
1.

CENTRI PREVERJANJA
Za izpolnjevanje materialnih pogojev morajo centri preverjanja zagotoviti:
̶
̶

ustrezen prostor, kjer se izvaja preverjanje teoretičnega dela usposobljenosti z
zagotovljenimi minimalnimi pogoji za delo (1,5 m² delovne površine na kandidata in
ocenjevalca, ustrezna tehnična oprema);
dostop do ustreznih delovnih sredstev (vlečna vozila) za preverjanje praktičnega dela
usposobljenosti.

2.

Za izpolnjevanje pogojev iz točk (a), (b), (c), (d) in (e) 9. člena Sklepa 2011/765/EU morajo
centri preverjanja izdelati procese, iz katerih bo razvidno, na kakšen način je zagotovljeno:
̶
̶

II.
1.

nadzorovanje in evidentiranje dejavnosti preverjanj, vključno z informacijami o
udeležencih, vodjih preverjanj ter številu in namenu preverjanj;
obvladovanje kakovosti (npr. ISO 9001) ali enakovredni postopki s sistemi
obvladovanja kakovosti.
OCENJEVALCI

Za izpolnjevanje pogojev iz 8. člena Sklepa 2011/765/EU morajo ocenjevalci, ki preverjajo
znanja iz splošnega strokovnega znanja, strokovnega znanja o voznih sredstvih in
strokovnega znanja o infrastrukturi:
a) biti usposobljeni in imeti izkušnje iz predmeta preverjanja, ki ga želijo opravljati;
b) biti sposobni slušnega in govornega sporazumevanja na minimalni ravni B2 Skupnega
evropskega referenčnega okvira za jezike (EFLC), ki ga je vzpostavil Svet Evrope, v
jeziku preverjanja;
c) pri preverjanju:
̶

̶

splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti iz strokovnega
znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi imeti najmanj
srednješolsko izobrazbo 5. ravni, andragoško usposobljenost v obsegu najmanj
24 pedagoških ur in v zadnjih 10 letih najmanj 5 let delovnih izkušenj na
delovnem mestu, na katerem morajo poznati tudi vsebine, ki so potrebne za delo
na delovnem mestu strojevodja;
praktičnih znanj na vlakih imeti veljavno dovoljenje za strojevodjo in veljavno
spričevalo, ki obsega vsebino preverjanja ter andragoško usposobljenost v
obsegu najmanj 24 pedagoških ur. Kadar nimajo veljavnega spričevala za
ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, mora biti pri preverjanju
prisoten strojevodja, ki ima veljavno spričevalo za tako infrastrukturo ali vozno
sredstvo. Imeti morajo vsaj štiri leta strokovne prakse z vožnjo v obdobju, ki je
največ pet let pred datumom vloge.

č) neprestano ohranjati in nadgrajevati svojo strokovno usposobljenost v zvezi s
predmeti, ki jih preverjajo;
d) biti seznanjeni s shemo spričevala;
e) z izjavo potrditi, da bodo preverjanja izvajali nepristransko in nediskriminatorno, brez
vsakega pritiska in spodbud, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultat preverjanja ter
na način opravljanja preverjanja.
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Ocenjevalci, ki preverjajo jezikovno znanje, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo
oziroma izobrazbo 2. bolonjske ravni, smeri slovenistika ali podobno, in pedagoškoandragoško izobrazbo.

