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EUROPASS SESTAVLJAJO: 

EUROPAS ŽIVLJENJEPIS  

 Pripomoček s katerim lahko 
učinkovito in jasno predstavite 
svoje znanje, spretnosti in 
kvalifikacije. 

E-MAPA KOMPETENC  

 E- priponka za potrdila in 
priporočila. 

EUROPASS JEZIKOVNA IZKAZNICA  

 Obrazec za zapis jezikovnih 
znanj.  

 Statistika uporabe jezikovne 
izkaznice.   

EUROPASS MOBILNOST  

 Potrdilo o delovnih ali učnih 
izkušnjah iz tujine.   

PRILOGA K SPRIČEVALU  

 Opis poklicnega/strokovnega 
izobraževanja.   

PRILOGA K DIPLOMI  

 Opis 

visokošolskega/višješolskega 
študija.  
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Spletni portal LEARNING OPPORTUNITIES AND 

QUALIFICATIONS IN EUROPE 

http://ec.europa.eu/ploteus/ 

Portal Možnosti izobraževanja in kvalifikacije v 

Evropi  ponuja odgovore za vse, ki želijo študirati v 

drugih evropskih državah. Študenti, iskalci 

zaposlitve, delavci, starši in poklicni svetovalci lahko 

najdejo na portalu uporabne informacije o možnostih 

izobraževanja v Evropi na evropski, nacionalni in 

regionalni ravni. Portal deluje kot iskalnik in je 

razdeljen v pet poglavij, ki vsebujejo posebne vrste 

informacij. 

 

Tokrat vam predstavljamo Europass, zbirko 

dokumentov, s katerimi že 10 let na evropski ravni 

zagotavljamo večjo transparentnost poklicnih 

kvalifikacij. Nacionalni center Europass 

http://www.europass.si  skrbi za koordinacijo 

vseh dejavnosti v zvezi z dokumenti Europass v 

vsaki državi (Evropske unije in Evropskega 

gospodarskega prostora). Predstavlja prvo vstopno 

točko za vsakogar, ki bi o Europass-u želel zvedeti 

več. 
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Europass življenjepis  

 je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev in 

 je dostopen v 26 evropskih jezikih in v 33 evropskih državah  

 omogoča osebno predstavitev v Sloveniji in v tujini. 

 

Več o tem, kako pripraviti življenjepis, ga posodobiti ali pridobiti pomoč za izpolnjevanje življenjepisa na 

spletni strani - http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx. 

 

Evropska mapa kompetenc 

 omogoča pošiljanje večjega števila prilog v elektronski obliki,  

 omogoča pregledno vključitev ostalih Europass dokumentov,  
 se lahko pošilja skupaj z življenjepisom ali v posebni datoteki. 

 

S pomočjo spletnega urejevalnika lahko vsakdo pripravi svojo mapo kompetenc in jo, ko pridobi nove 

kompetence ali zmožnosti za opravljanje izbranih nalog, storitev idr., tudi posodobi. Med dokumenti, ki jih 

mapa vključuje, so še:  

 Jezikovno izkaznico, 

 Potrdilo Europass mobilnost, 
 Prilogo k diplomi in 
 Prilogo k spričevalu. 

 

(podrobneje o tem, kako pripraviti in uporabiti mapo - 

http://www.europass.si/evropska_mapa_kompetenc.aspx ) 
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Europass jezikovna izkaznica 

  
 je vzorec za beleženje, predstavitev in argumentiranje znanja tujih jezikov,  

 poudarja pomen neformalno pridobljenega jezikovnega znanja,  
 lajša razumevanje različnih funkcij znanja jezika (slušno, govorno, pisno). 

 

Europass                                                           

 Pomaga državljanom, da učinkovito predstavijo svoja znanja, spretnosti in kvalifikacije in tako lažje 

najdejo zaposlitev ali nadaljujejo izobraževanje.  

 Pomaga delodajalcem pri razumevanju znanj, spretnosti in kvalifikacij iskalcev zaposlitve.  

 Pomaga izobraževalnim ustanovam pri opredelitvi in predstavitvi vsebine izobraževalnih programov.  

 

Pa še to 

 Dokumenti Europass so za uporabnika brezplačni.  

 

 Europass življenjepis in Europass jezikovno izkaznico lahko izpolnite na spletu. Če svoj 

življenjepis/jezikovno izkaznico shranite v formatu XML ali PDF+XML, ju boste lahko pozneje 

ponovno naložili in posodobili.  

 

 Preostale tri dokumente (Europass priloga k spričevalu, Europass priloga k diplomi in Europass 
mobilnost) izdajajo pristojne ustanove. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Pripravili v NCIPS, september 2015 
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