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3966.  Pravilnik o sprejemu kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije
čipkar/čipkarica

Na podlagi 12. in 15. člena zakona o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o sprejemu kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne

poklicne kvalifikacije čipkar/čipkarica

1. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve na predlog

Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in stro-
kovno izobraževanje, sprejema katalog standardov strokov-
nih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije čipkar/čipkarica.

2. člen
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti iz

prejšnjega člena je javno veljaven in je sestavni del te odred-
be.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-011/02-002
Ljubljana, dne 10. septembra 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ
IN SPRETNOSTI ZA POKLICNO KVALIFIKACIJO

ČIPKAR/ČIPKARICA

Sprejet na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje dne 7. 6. 2002

1. IME IN KODA KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

ČIPKAR/ČIPKARICA 2150.004.1

2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA,
KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

2.1. Strokovna znanja in spretnosti
Glej standard znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo čipkar/čipkarica.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
/

3. POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu poklicnega in strokovnega izobraževanja.
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4. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
– praktičen preizkus z zagovorom

5. MERILA PREVERJANJA
Pri praktičnem preizkusu se upošteva:
– kvaliteta izdelka
– izbira porabljenega materiala

Pri zagovoru se upošteva:
– pravilnost odgovora
– izčrpnost odgovora
– način izražanja, pri katerem se preverja predvsem opis zgodovinsko-etnološkega pomena čipke oziroma izdelka

kandidata

6. POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE MOGOČE OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI
POKLICNI KVALIFIKACIJI

Čipkar/čipkarica 7332.01

7. RAVEN ZAHTEVNOSTI DELA
Raven zahtevnosti dela: IV. stopnja

8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Pogoje preverjanja se prilagodi osebi s posebnimi potrebami.

9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI POSTOPKOV ZA UGOTAVLJA-
NJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

9.1. Materialni pogoji:
– ustrezen prostor
– pribor in material za klekljanje

9.2. Kadrovski pogoji:
– potrdilo o udeležbi v programu stalnega strokovnega usposabljanja s področja čipkarstva
– znanja iz računovodstva in trženja najmanj na nivoju srednje strokovne izobrazbe
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10. STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Poklicna kvalifikacija: ČIPKAR/ČIPKARICA



U
rad

ni list R
epublike S

lovenije
Š

t. 8
1

 / 2
0

. 9
. 2

0
0

2
 / S

tran 8
7

6
7



Stran 8768 / Št. 81 / 20. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije

10.1. LITERATURA, STROKOVNO GRADIV0
– Katica Poljanjec in drugi: Klekljanje 1. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1995.
– Katica Poljanjec in drugi: Klekljanje 2. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1997.
– Katica Poljanjec in drugi: Klekljanje 3. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1998.
– Irma Pervanja, Maja Svetlik: Idrijska čipka. Hekure, Ljubljana 2001.
– Bridget M. Cook, Metka Tratnik, Idrija Lace. Bridget M. Cook Publishing, Cambridge 1999.
– Conserving and progress of hand made bobbin lace in Slovak and European region (Ohranjanje in razvoj klekljane

čipke na Slovaškem in v Evropi), SOCRATES programme. Prešov 2000.
– Metka Tratnik (uredila): Uporaba klekljarske tradicije v turizmu in evropski politiki zaposlovanja, projekt Leonardo da

Vinci. Hekure, Ljubljana 2001.

10.2. ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV
Ni časovne omejitve.

10.3 DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
– Dragica Boškin, Čipkarska šola Idrija, vodja šole
– Metka Tratnik, Čipkarska šola Idrija, učiteljica klekljanja
– Maja Svetlik, Čipkarska šola Idrija, učiteljica klekljanja
– Danica Krapež, čipkarica

3967. Pravilnik o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi,
veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in
oddajo mesa uplenjene divjadi v promet

Na podlagi desetega odstavka 27. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS št. 33/01) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi,
veterinarski pregled, proizvodnjo mesa

in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen in cilji predpisa)

Ta pravilnik določa pravila ravnanja z divjadjo od upleni-
tve, zbiranja in veterinarskega pregleda do priprave mesa
divjadi za oddajo v promet z namenom zaščite zdravja ljudi in
živali.

2. člen
(izjeme)

(1) Določbe tega pravilnika ne veljajo za:
a) majhno število kosov divjadi v koži ali neoskubljene

divje perutnine ter male divjadi, kateri še ni odstranjeno
drobovje, ki jih lovska organizacija ali drug nosilec dejavno-
sti odda v promet direktno končnemu porabniku, trgovcu na
drobno ali gostinskemu obratu;

b) majhne količine mesa divjadi, oddane v promet di-
rektno končnemu porabniku;

c) razkosanje in skladiščenje mesa divjadi v trgovinah
na drobno ali v prostorih neposredno ob prodajnih mestih,
kjer se razkosanje in skladiščenje izvajata izključno za na-
mene direktne oskrbe končnega porabnika na kraju sa-
mem.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v primerih,
ko nosilec dejavnosti odda divjad v promet v skladu s točko
a) in b) prejšnjega odstavka, zagotovljen pregled na način iz

prvega in drugega odstavka 21. člena tega pravilnika, trupi
divjadi pa morajo biti označeni skladno z drugim odstavkom
22. člena tega pravilnika. Divje prašiče ali druge živali, ki so
lahko nosilci ličink Trihinel, je treba pregledati na prisotnost
ličink Trihinel. Pregled je dovoljeno opraviti tudi v zbiralnici
divjadi, v tem primeru na napotnici ni potrebno navesti števil-
ke obrata. Nadzor nad delom lovskega veterinarskega po-
močnika opravlja uradni veterinar Veterinarske uprave Repu-
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar).

(3) Določbe tega pravilnika ne veljajo za trofeje ali za
divjad, ki jo potniki prevažajo v svojih vozilih, če gre samo za
majhno število kosov male divjadi ali za en sam kos velike
divjadi in če okoliščine kažejo, da meso take divjadi ni
namenjeno za oddajo v promet ali komercialno uporabo, ter
pod pogojem, da ni razlogov za prepoved prometa iz
6. člena tega pravilnika.

(4) Določbe tega pravilnika ne veljajo za divjad, ki jo
lovci odkupijo za lastno domačo porabo. Trupov uplenjene
divjadi, ki jih odkupijo lovci za lastne potrebe, ni dovoljeno
oddati v promet.

3. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi za namen tega pravilnika pomenijo:
1. uplenjena divjad (v nadaljnjem besedilu: divjad) so

divje živali, določene s predpisi o lovstvu, katerih meso je
uporabno za prehrano ljudi in se jih ne kolje kot domače
živali, temveč lovi v skladu s predpisi o lovstvu;

2. velika divjad je parkljasta divjad in medved;
3. mala divjad so prostoživeči sesalci družine Laporidae

in prosto živeča divja perutnina, namenjena prehrani ljudi;
4. meso divjadi (v nadaljnjem besedilu: meso) so vsi

deli divjadi, ki so primerni za prehrano ljudi;
5. sveže meso pomeni meso divjadi, vključno z vaku-

umsko pakiranim mesom ali mesom, pakiranim v kontrolira-
ni atmosferi, katerega obstojnost ni bila podaljšana z nobe-
nim drugim postopkom, razen s postopki ohlajevanja; za-
mrznjeno meso se šteje za sveže meso;

6. osnovna ocena zdravstvenega stanja trupa in orga-
nov divjadi pomeni ugotavljanje morebitnih odstopanj od
normalnega obnašanja divjadi v lovišču ali odstopanj od
normalnih lastnosti ter izgleda trupov in organov, ki bi lahko
nakazovali na bolezni divjadi;


