
KAJ BOMO S PROJEKTROM DOSEGLI?

• kakovost mojstrskega izpita se bo izbolj-
šala z izboljšanjem programov in vpra-
šanj ter uskladitvijo s trenutnimi trendi 
in tehnologijami

• informacije V odprtem delu spletne plat-
forme bodo ključne informacije o mojstr-
skem izpitu lahko dostopne širši javnosti, 
zlasti zainteresiranim kandidatom

• organizacije, ki vodijo strokovno izobra-
ževanje se bodo izobraževale pri razvoju 
vprašanj in programov mojstrskega izpi-
ta, pa tudi pri izvajanju mojstrskih izpitov 
prek spletne platforme, kar bo povečalo 
kakovost, produktivnost in inovativnost 
pri zagotavljanju storitev za njihove upo-
rabnike

• z nadgradnjo mojstrskih izpitov, se bo do-
datno promoviralo izobraževanje odralih 
in celoživljensko učenje.

www.e-majstor.eu
www.facebook.com/emajstor.eu 

Kontakt: 

master4.0@hok.hr 

Ta publikacija je bila pripravljena ob finančni pomoči Evropske komisije. 
Izraža izključna stališča svojih avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna 
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo.
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PROJEKTNE AKTIVNOSTI PARTNERI V PROJEKTU

Hrvatska obrtnička komora
Republika Hrvatska, koordinator

www.hok.hr

Visoko učilište Algebra
Republika Hrvaška

www.algebra.hr/visoko-uciliste/

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Republika Slovenija

www.ozs.si

Zanatska komora Skopje 
Republika Severna Makedonija

www.zkomora.com.mk

Sretan Život
Republika Severna Makedonija

https://srekenzivot.wixsite.com/srekenzivot 

Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore

Republika Črna Gora

www.zanapredak.jimdofree.com

Zanatska komora Crne Gore

Republika Črna Gora, pridruženi partner

www.zanapredak.jimdofree.com

O PROJEKTU

Mojstrski nazivi so cenjeni in priznani v 
Evropski uniji in v partnerskih državah 
v projektu: Hrvaška, Slovenija, Severna 
Makedonija in Črna gora. Mojstrski izpiti vam 
omogočajo napredovanje poklica, odpiranje 
podjetja, uvajanje dijakov v vajeništvo. Tudi 
pridobitev mojstrskega naziva je prednost 
pred konkurenco, saj mojstrski naziv poudarja 
odličnost in kakovost izdelka in storitve.

Hrvaška in Slovenija imata dolgoletne 
izkušnje pri opravljanju mojstrskih izpitov, 
Severna Makedonija in Črna gora pa sta v 
tej smeri. V vseh državah ima mojstrski izpit 
podobno strukturo in je sestavljen iz 4 delov: 
praktičnega in strokovno-teoretičnega dela 
ter “splošnih” delov izpita, ki se nanašajo na 
ekonomijo in poslovanje, pedagogiko in delo z 
dijaki.

CILJ PROJEKTA

Projekt Master 4.0 uvaja povsem nov pristop k 
pripravi in   izvedbi mojstrskega izpita. Namen 
projekta je izboljšati pripravo in izvedbo 
mojstrskega izpita z izboljšanjem izpitnih 
vprašanj in programov ter uvedbo spletne 
platforme za pripravo in izvedbo mojstrskih 
izpitov.

TRAJANJE PROJEKTA

1.9.2019.-31.12.2021.

Nadgradnja 
mojstrskih izpitov 

in programa za 
mojstrske izpite 

(2019-2020)

Oblikovanje in 
izdelava 3 delne 

spletne platforme 
(2020-2021)

Izdelava izpitnih 
vprašanj za splošne 

dele izpita s 
partnerskimi državami

1. odprti del platforme-
simulacija opravljanja 

mojstrskega izpita

Hrvaška-izpitna 
vprašanja za 

teoretično-strokovni 
del za nazive frizer, 

avoserviser in 
elektroinštalater

2. del 
za priprave na 
mojstrski izpit- 

dostopen kandidatom, 
ki se zanimajo 
za  opravljanje 

mojstrskega izpita

Slovenija-izpitna 
vprašanja za 

teoretično-strokovni 
del izpita za 

nazive tesar, zidar 
elektroinštalater

3. del za opravljanje 
mojstrskega izpita

Severna Makedonija-
izpitna vprašnja za 

teoretično-strokovni 
del za nazive kozmetik, 
program izpita za naziv 

avtomehanik in pek

Črna Gora-
izpitna vprašanja za 
strokovno-teoretični 
del za naziv krojač 

visoke mode, program 
izpita in izpitnih 

vprašanj za strokovno-
teoretični del izpita za 

naziv fotograf

Pilotiranje online 
platforme (2021)


