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PREGLED PREZENTACIJE

• Pregled razvoja poklicnih standardov in 
izvajanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
od leta 2000 do danes

• Spremljava certifikatnega sistema v letu 
2012



PREGLED RAZVOJA POKLICNIH 
STANDARDOV IN IZVAJANJA NPK



NAMEN PUBLIKACIJE

Predstavitev celovitega pregleda 
• razvoja poklicnih standardov 
• analize vpisa v izobraževalne programe
• izvajanja nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij 
v letih od 2000 do 2012.



METODOLOGIJA PREDSTAVITVE

1. Opredelitev strokovnih področij
• uporaba strokovnih področij Klasius-P
2. Opis strokovnega področja
• kratka predstavitev strokovnega področja
• uvrstitev glede na SKD in predstavitev 

podatkov SURS
• pregled povpraševanja po kadrih iz Baze 

prostih delovnih mest ZRSZ



METODOLOGIJA PREDSTAVITVE

3. Razvoj poklicnih standardov
• obdobje 2001-2012
• baza poklicnih standardov v NRP
• predstavljeni v celotni vertikali
• predstavljena pot, ki jo omogočajo: 

vključenost v izobraževalni program ali/in 
obstoj kataloga za NPK



METODOLOGIJA PREDSTAVITVE

4. Analiza vpisa v srednješolske izobraževalne 
in višješolske študijske programe
• obdobje 2008/09 – 2012/13
• podatki MIZŠ – baza ŠOL-S in Višješolske 

prijavne službe
• navedeno število vpisanih v vse letnike, ki 

so imeli v navedenem obdobju zabeležen 
vpis



METODOLOGIJA PREDSTAVITVE

5. Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
• obdobje 2000-2012
• podatki iz NRP (baze: katalogov za NPK, 

izvajalcev, imetnikov licenc, podeljenih 
certifikatov za NPK) ter analize CPI in RIC

• predstavljeni po ravneh zahtevnosti
• predstavljeno število podeljenih certifikatov



POKLICNI STANDARDI



POKLICNI STANDARDI – v prihodnje

• razviti bolj fleksibilen poklicni standard, ki bo 
omogočil hitrejše prilagajanje novim 
zahtevam delovnih okolij

• določitev znanj, spretnosti in kompetenc bo 
predstavljalo osnovo za določanje kvalifikacije 
znotraj strokovnega področja v državi ter 
umeščanje kvalifikacije v SOK in EOK



POKLICNI STANDARD – povezovalni člen 
poklicnega izobraževanja in sistema NPK



SISTEM 
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ 

• najbolj uveljavljen način vrednotenja 
neformalnega učenja v Sloveniji

• poklicna kvalifikacija je potrjena po predpisanih 
postopkih, ki zagotavljajo kakovost in 
nepristranskost sistema

• vključenost vseh partnerjev ter transparentnost 
in primerljivost NPK

⇒vključen v Slovensko ogrodje kvalifikacij



KATALOGI ZA NPK



PODELJENI CERTIFIKATI ZA NPK



PODELJENI CERTIFIKATI – po ravneh



POKLICNI STANDARDI – KATALOGI ZA NPK 
– IZOBRAŽEVALNI/ŠTUDIJSKI PROGRAMI


Grafikon1

		POKLICNI STANDARDI		POKLICNI STANDARDI		POKLICNI STANDARDI		POKLICNI STANDARDI		POKLICNI STANDARDI

		KATALOGI ZA NPK		KATALOGI ZA NPK		KATALOGI ZA NPK		KATALOGI ZA NPK		KATALOGI ZA NPK

		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI



II. raven zahtevnosti

III. raven zahtevnosti

IV. raven zahtevnosti

V. raven zahtevnosti

VI. raven zahtevnosti

4

49

174

187

119

4

30

90

102

43

8

41

60

32



List1

		

		RAVEN ZAHTEVNOSTI		POKLICNI STANDARDI		KATALOGI ZA NPK		IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
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				VPIS 2012/2013		PODELJENI CERTIFIKATI 2012				III.		IV.		V.		VI.

		IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV		2418		0								2
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		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE		16,325		217				1		2		1		2

		RAČUNALNIŠTVO		4566		44						1		3		1

		TEHNIKA		15,534		318				1		10		11		7

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA		3741		93				3		10		10		3

		GRADBENIŠTVO		1867		1524				1		7		3		1

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO		2443		208				1		4		5		3

		VETERINARSTVO		616		0								1

		ZDRAVSTVO		6138		319						1		6		1
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		TRANSPORTNE STORITVE		1763		126						1		3		1

		VARSTVO OKOLJA		1723		0								2		2
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		VOJAŠČINA				124
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		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE		43		3012		9777		3493		16325

		RAČUNALNIŠTVO				606		3003		957		4566

		TEHNIKA		261		4027		6488		2710		13486

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA		457		656		1845		783		3741

		GRADBENIŠTVO		56		498		901		412		1867

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO		317		482		903		741		2443

		VETERINARSTVO						616				616

		ZDRAVSTVO				650		5464		24		6138

		SOCIALNE STORITVE										0

		OSEBNE STORITVE		0		2288		3171		1532		6991

		TRANSPORTNE STORITVE				0		860		903		1763

		VARSTVO OKOLJA						989		734		1723

		VAROVANJE						246		52		298

		VOJAŠČINA										0

				1134		12232		39908		12903		66177

				II. raven		III. raven		IV. raven		V. raven		VI. raven

		IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV								32				32

		UMETNOST						46		168		389		603
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VPISANI V PROGRAM 2012/2013  -
PODELJENI CERTIFIKATI 2012
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		NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE										98		98

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE								128		791		919

		RAČUNALNIŠTVO								27		137		164

		TEHNIKA				208		340		659		106		1313

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA				608		850						1458

		GRADBENIŠTVO		887		10612		598		11				12108

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO						1667						1667

		VETERINARSTVO												0

		ZDRAVSTVO				217		946		719		241		2123

		SOCIALNE STORITVE						1426		183				1609

		OSEBNE STORITVE		76		198		1491		4416		28		6209

		TRANSPORTNE STORITVE						29372		436				29808

		VARSTVO OKOLJA												0

		VAROVANJE				321		7175		1002		758		9256

		VOJAŠČINA						337		191				528

				VPIS 2012/2013		PODELJENI CERTIFIKATI 2012

		1		2418		0

		2		3594		111

		5		16325		217

		6		4566		44

		7		15534		318

		8		3741		93

		9		1867		1524

		10		2443		208

		11		616		0

		12		6138		319

		13		356		287

		14		6991		549

		15		1763		126

		16		1723		0

		17		298		960

		IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV		32

		UMETNOST		603

		HUMANISTIKA		46

		NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE		98

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE		919

		RAČUNALNIŠTVO		164

		TEHNIKA		1,313

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA		1,458

		GRADBENIŠTVO		12,108

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO		1,667

		VETERINARSTVO		0

		ZDRAVSTVO		2,123

		SOCIALNE STORITVE		1,609

		OSEBNE STORITVE		6,209

		TRANSPORTNE STORITVE		29,808

		VARSTVO OKOLJA		0

		VAROVANJE		9,256

		VOJAŠČINA		528

				PODELJENI CERTIFIKATI 2012										VPIS V PROGRAME 2012/2013

				II.		III.		IV.		V.		VI.		III.		IV.		V.		VI.

		IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV																2418

		UMETNOST						3		29		79				13		3227		562

		HUMANISTIKA

		NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE										5

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE								30		187		43		3012		9777		3493

		RAČUNALNIŠTVO								12		32				606		3003		957

		TEHNIKA						86		146				261		4027		6488		2710

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA						54						457		656		1845		783

		GRADBENIŠTVO		680		542		291		11				56		498		901		412

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO						208						317		482		903		741

		VETERINARSTVO																616

		ZDRAVSTVO						109		97		85				650		5464		24

		SOCIALNE STORITVE						255		32

		OSEBNE STORITVE		33		33		153		300				0		2288		3171		1532

		TRANSPORTNE STORITVE						114				12				0		860		903

		VARSTVO OKOLJA																989		734

		VAROVANJE						793		126		35						246		52

		VOJAŠČINA						62		62

				II. raven				III. raven				IV. raven				V. raven				VI. raven

				PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM		PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM		PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM		PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM		PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM

		IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV																2418

		UMETNOST										3		13		29		3227		79		562

		HUMANISTIKA

		NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE																		5

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE								43				3012		30		9777		187		3493

		RAČUNALNIŠTVO												606		12		3003		32		957

		TEHNIKA								261		86		4027		146		6488				2710

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA								457		54		656				1845				783

		GRADBENIŠTVO		680				680		56		291		498		11		901				412

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO								317		208		482				903				741

		VETERINARSTVO																616

		ZDRAVSTVO										109		650		97		5464		85		24

		SOCIALNE STORITVE										255				32

		OSEBNE STORITVE		33				33		0		153		2288		300		3171				1532

		TRANSPORTNE STORITVE										114		0				860		12		903

		VARSTVO OKOLJA																989				734

		VAROVANJE										793				126		246		35		52

		VOJAŠČINA										62				62

		III. RAVEN

				PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE				43

		TEHNIKA				261

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA				457

		GRADBENIŠTVO		542		56

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO				317

		OSEBNE STORITVE		33		0

		IV. RAVEN

				PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM

		UMETNOST		3		13

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE				3012

		RAČUNALNIŠTVO				606

		TEHNIKA		86		4027

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA		54		656

		GRADBENIŠTVO		291		498

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO		208		482

		ZDRAVSTVO		109		650

		SOCIALNE STORITVE		255

		OSEBNE STORITVE		153		2288

		TRANSPORTNE STORITVE		114		0

		VAROVANJE		793

		V. RAVEN

				PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM

		IZOBRAŽEVANJE				2418

		UMETNOST		29		3227

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE		30		9777

		RAČUNALNIŠTVO		12		3003

		TEHNIKA		146		6488

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA				1845

		GRADBENIŠTVO		11		901

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO				903

		VETERINARSTVO				616

		ZDRAVSTVO		97		5464

		SOCIALNE STORITVE		32

		OSEBNE STORITVE		300		3171

		TRANSPORTNE STORITVE				860

		VARSTVO OKOLJA				989

		VAROVANJE		126		246

		VI. RAVEN

				PODELJENI CERTIFIKATI		VPISANI V PROGRAM

		UMETNOST		79		562

		POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE		187		3493

		RAČUNALNIŠTVO		32		957

		TEHNIKA				2710

		PROIZVODNA TEHNOLOGIJA				783

		GRADBENIŠTVO				412

		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO				741

		ZDRAVSTVO		85		24

		SOCIALNE STORITVE				356

		OSEBNE STORITVE				1532

		TRANSPORTNE STORITVE		12		903

		VARSTVO OKOLJA				734

		VAROVANJE		35		52





List1

		



II. raven zahtevnosti

III. raven zahtevnosti

IV. raven zahtevnosti

V. raven zahtevnosti

VI. raven zahtevnosti



List2

		



VPIS 2012/2013

PODELJENI CERTIFIKATI 2012



List3

		



PODELJENI CERTIFIKATI

VPISANI V PROGRAM

III. raven



		



PODELJENI CERTIFIKATI

VPISANI V PROGRAM

IV. raven



		



PODELJENI CERTIFIKATI

VPISANI V PROGRAM

V. raven



		



PODELJENI CERTIFIKATI

VPISANI V PROGRAM

VI. raven



		





		







VPISANI V PROGRAM 2012/2013  -
PODELJENI CERTIFIKATI 2012

79
187

32 85 12 35

562

3493

957

2710

783

412

741

24

356

1532

903
734

52
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

VI. raven

PODELJENI CERTIFIKATI

VPISANI V PROGRAM



V razmislek 

• več kot 50% poklicnih standardov nima 
izhoda v NPK

• 70% NPK na IV. In V. ravni, le 15% na VI. 
ravni

• 65% vseh certifikatov podeljenih na IV. 
ravni, le 4% na VI. ravni

• NPK na visokošolski ravni?



SPREMLJAVA CERTIFIKATNEGA SISTEMA 
V LETU 2012



Spremljava certifikatnega sistema v letu 2012

NPK na 3 področjih
• Storitve za ranljive skupine

– Delovni inštruktor/delovna inštruktorica
– Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
– Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika

• Kozmetika
– Maser/maserka
– Maniker/manikerka
– Pediker/pedikerka
– Vizažist/vizažistka

• Predelava in izdelava živil na tradicionalen način
– Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način
– Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način
– Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način
– Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način



Namen spremljave

Evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo, ki jih morajo v skladu z 
zakonskimi določili izvajati različni akterji v procesu in ugotoviti kje prihaja 
do težav ali odstopanj

Ugotoviti ali so katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti 
razumljivi in uporabni

Ugotoviti kako poteka delo svetovalcev in članov komisije in kako 
medsebojno sodelujejo

Ugotoviti ali izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi 
programe priprav in kako zagotavljajo kakovost le teh



Vzorec spremljave

Anketirali smo

vse izvajalce, ki so bili vpisani v register izvajalcev 
postopkov ugotavljanja in potrjevanja med 15. 9. 2012 in 
30. 10. 2012 (44)

osebe, ki pri teh institucijah opravljajo informiranje in 
svetovanje kandidatom (56)

vse člane komisij, ki so bili med 15. 9. 2012 in 30. 10. 
2012 vodeni v registru članov komisij kot nosilci licence 
za člane komisij za enega ali več NPK-jev na spremljanih 
področjih (92)



število posameznih podeljenih NPK od začetka 
izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 
12.11.2012,
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Prikaz nekaterih najaktivnejših izvajalcev po 
posameznih področjih od, začetka njihovega 
izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
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Prikaz števila izvajalcev, ki v letu 2011 niso 
imeli nobenega izvedenega roka na področju
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Izvajalci postopkov ugotavljanja in 
preverjanja glede na tip organizacije


Grafikon1
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Kakšna je vloga svetovalca v 
organizaciji, kjer izvaja svetovanje

VLOGA, KI JO IMAJO SVETOVALCI V ORGANIZACIJI, KJER DELUJEJO. f f% veljavnih odgovorov (n=55)

Učitelj splošno-izobraževalnih predmetov 5 9,1 %

Učitelj strokovno teoretičnih predmetov 15 27,3 %

Šolski svetovalni delavec 4 7,3 %

Organizator praktičnega izobraževanja 5 9,1 %

Pomočnik ravnatelja šole 1 1,8 %

Organizator izobraževanja odraslih 28 50,9 %

Ravnatelj šole 1 1,8 %

Svetovalec z organizacijo sodeluje po pogodbi kot zunanji
sodelavec

6 10,9 %

Drugo 17 30,9 %



Tip organizacije, v kateri so zaposleni 
člani komisije

f %

Izobraževalna ustanova 15 17,2

Samozaposlen na področju kvalifikacije 6 6,9

Zaposlen v podjetju 30 34,5

Drugo 36 41,4

Skupaj 87 100,0



Prikaz razmerja med  številom izvedenih preverjanj 
in številom izvedenih potrjevanj NPK na posameznih 
področjih v letu 2011 
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Glavne ugotovitve

Nekateri zakonsko predpisani postopki se izvajajo v  prilagojeni obliki.

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je bil v glavnem 
ocenjen kot razumljiv in uporaben le točka „prilagoditve za osebe s 
posebnimi potrebami“ je najslabše ocenjen.

Svetovalci in člani komisije izpolnjujejo formalno določene pogoje glede 
usposabljanja, ni pa mogoče zaslediti njihovega sodelovanja v dodatnih 
oblikah, ki omogočajo izkušenjsko učenje in medsebojno izmenjavo 
tihega znanja. 

Večina izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK (84%) izvaja 
programe priprav, ki pa niso strukturirani tako, da bi kandidat lahko 
pridobil manjkajoča znanja in spretnosti.
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