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Uvod

9

Četrto, zadnje poročilo spremljanja usklajenosti prakse izvajanja sistema certificiranja s formalno
določenimi zahtevami zajema izbrane NPK na področjih, ki jih druge spremljave niso zajele. V poročilu
je analitično obdelanih enajst področij: farmacija, izobraževanje, proizvodne tehnologije, novinarstvo
in obveščanje, računalništvo, storitve za gospodinjstva, tehnika, transportne storitve, zdravstvo, varstvo
okolja in kamnarstvo.
V spremljavi smo analizirali podatke o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter delo izvajalcev
in članov komisij za preverjanje na izbranih področjih, kar omogoča vpogled v usklajenost prakse
s sistemsko ureditvijo področja. V ta namen smo analizirali izvajanja postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK z določili zakonskih in podzakonskih aktov, strokovnimi metodologijami in drugimi
institucionalnimi pravili, ki urejajo delovanje sistema.
Cilji te spremljave so enaki, kot so bili v predhodnih spremljavah, torej, predvsem evidentirati naloge,
postopke in dokumentacijo, ki jih morajo v skladu z zakonskimi določili izvajati različni akterji
(izvajalec, svetovalec, član komisije) v procesu, ter ugotoviti, kje prihaja do težav z izpolnjevanjem
zakonskih določil; ugotoviti, ali izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe
priprav in ali imajo vzpostavljene mehanizme zagotavljanja kakovosti v teh programih, ter ugotoviti,
ali imajo uporabniki kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti v sistemu težave z njegovim
razumevanjem.
V poročilu bomo na kratko predstavili sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, sledijo mu opredelitev
ciljev in namena spremljave ter opis metodologije, po kateri je spremljava potekala. V nadaljevanju smo
poročilo razdelili na dva dela. V prvem delu predstavljamo vseh devet strokovnih področij in analizo
podatkov, pridobljenih iz spletne aplikacije Nacionalnega informacijskega središča (NRP). V drugem
delu poročila je predstavljena analiza statistične obdelave vprašalnikov glede na anketirano skupino
(izvajalci, člani komisije, svetovalci). Na koncu smo povzeli ugotovitve iz posameznih delov spremljave
in dodali predloge za spremembe v predpisanih postopkih.

1.1

Kratek opis sistema Nacionalnih poklicnih kvalifikacij

»Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je razvijal kot odgovor na potrebe trga dela, ki so
potrebovale hitrejše odzivanje izobraževalnega sistema na problem strukturnega neskladja, ki se je
pojavil med brezposelnimi.« (Ivančič, 1995, str. 56)
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je omogočil formaliziranje znanj, spretnosti in poklicnih
kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju ter po drugih poteh prek postopkov priznavanja
in preverjanja teh znanj in spretnosti. Za trg dela je pomembno, da se postopek zaključi v obliki javno
veljavne listine, tj. certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
»Možnosti potrjevanja predhodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc ter oblikovanja krajših
programov usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti omogočajo formalno pridobitev poklica,
kar pozitivno vpliva na odpravljanje razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Pobude za
pripravo poklicnih standardov in katalogov, ki prihajajo s strani delodajalcev, so dragocen prispevek k
razvoju in aktualnosti sistema in kvalifikacijskih struktur.« (Drofenik, 2008, str. 14)
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Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij temelji na priznavanju in potrjevanju neformalnega in
priložnostnega učenja, zato je njegov temeljni namen upoštevanje vseh tistih kompetenc posameznika,
ki jih je ta pridobil zunaj šolskega prostora, ter priznanje njihove ekonomske in socialne vrednosti.
S tem naj bi se omogočili večja mobilnost delavcev med sektorji in podjetji v nacionalnem in
mednarodnem prostoru ter hkrati pa tudi večja funkcionalna prilagodljivost zaposlenih in napredovanje
na isti stopnji izobrazbe.
Zelo pomembna elementa sta tudi javnost in dostopnost podatkov, kar omogočata javna baza podatkov,
dostopna strokovni javnosti na spletnem naslovu http://www.nrpslo.org/, in spletna stran
http://www.npk.si, primarno namenjena neposrednim uporabnikom, torej kandidatom ter tudi
svetovalcem in drugi zainteresirani javnosti. NRP (National Reference Point) omogoča dostop do
informacij o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter preverjanju in potrjevanju nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, prav tako pa tudi do poklicnih standardov in katalogov, podatkov o izvajalcih
ugotavljanja in potrjevanja NPK, komisij, obrazcev za izvedbo procesa ugotavljanja in potrjevanja NPK,
predpisov ipd.
»Ne glede na to, da gre za formalizirane postopke, je vključitev v postopek ugotavljanja in potrjevanja
znanj in spretnosti popolnoma prostovoljna in odločitev vsakega posameznika. Nedvomno gre za
dodatno možnost in podporo vseživljenjskemu učenju in aktivnemu državljanstvu posameznikov ter
seveda tudi večji zaposljivosti in mobilnosti.« (Drofenik, 2008, str. 14)
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2

Opredelitev in
namen spremljave
certifikatnega
sistema
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2.1

Zakonske podlage

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS,
št. 85/2009) je določeno, da mora Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) izvajati spremljavo dela
svetovalcev v postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter spremljavo certifikatnega
sistema.
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni
list RS, št. 67/2015) pa v 14. členu določa, da mora CPI spremljati certifikatni sistem in enkrat letno
poročati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o svojih ugotovitvah. Za ta namen CPI razvije
metodologijo spremljave in zagotavljanja kakovosti certifikatnega sistema.

2.2

Namen

Glavni namen spremljave dela svetovalcev/izvajalcev in članov komisij v postopku ugotavljanja
in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter certifikatnega sistema kot celote je pridobivati podatke o
pomanjkljivostih, ki se pojavljajo v sistemu, ter tako omogočiti sistematično uvajanje izboljšav v sistem.

2.3

Struktura spremljave

V prvem delu smo naredili splošni pregled po posameznih področjih, v katerem smo zajeli podatke o
izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij za naslednjih enajst področij:
pp FARMACIJA
pp IZOBRAŽEVANJE
pp PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
pp NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE
pp RAČUNALNIŠTVO
pp STORITVE ZA GOSPODINJSTVA
pp TEHNIKA
pp TRANSPORTNE STORITVE
pp ZDRAVSTVO
pp VARSTVO OKOLJA
pp KAMNARSTVO
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Cilj prvega dela analize spremljave je predvsem dobiti vpogled v skupno število certifikatov, podeljenih
na obravnavanih področjih po posameznih letih, koliko rokov razpisujejo izvajalci in koliko jih
dejansko izvedejo ter kateri je prevladujoč način pridobitve certifikata. Poleg tega so nas zanimale tudi
demografske značilnosti imetnikov certifikatov na obravnavanih področjih.
Iz baze NRP smo tako pridobili:
1. Podatke o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja (od prve
podelitve certifikatov na področju)
Informacije o podeljenih certifikatih smo prikazali v tabeli, kjer so zapisani podatki o številu
podeljenih certifikatov po posameznih letih na obravnavanem področju. Tabela nam daje vpogled
v to, kdaj se je začelo prvo izvajanje preverjanja in potrjevanja ter kateri NPK je to bil. Iz tabele je
razvidno tudi, kateri NPK-ji se ne izvajajo, ter razlogi za to.
2. Podatke o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij
V tem sklopu podajamo informacijo o rokih, ki jih razpisujejo izvajalci za posamezno nacionalno
poklicno kvalifikacijo, in jih primerjamo z dejansko realizacijo. Poleg tega smo preverjali, kako
kandidati pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo: s preverjanjem ali potrjevanjem. Informacije
prikazujemo v obliki grafov.
3. Demografske značilnosti imetnikov certifikatov
Med demografske značilnosti smo umestili tri komponente: državljanstvo, spol in starost imetnikov
certifikatov.
V drugem delu spremljave smo pozornost namenili svetovalcem in izvajalcem postopkov ugotavljanja
in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter članom komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. V samem začetku podajamo kratko obrazložitev pojmov.
Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij omogočajo svetovanje in
pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje
odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in
kadrovske pogoje, določene s katalogom za nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Kandidat za nacionalno poklicno kvalifikacijo je lahko vsakdo, ki si želi pridobiti dokazilo o
usposobljenosti za opravljanje poklica, izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih
znanj in spretnosti za NPK, in je v skladu za zakonom o NPK, star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi
oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne
izkušnje.
Član komisije lahko postane vsak, ki pridobi licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Licenco pridobi takrat, ko ima:
pp s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo,
pp zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki,
pp opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.
Svetovalci za nacionalno poklicno kvalifikacijo so osebe, ki imajo opravljeno dvodnevno usposabljanje
za svetovalca. Njihova naloga je informiranje kandidata o postopku preverjanja in potrjevanja ter
iskanje možnosti za kandidatov osebni razvoj in premagovanje dosedanjih ovir.
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2.4

Opredelitev vprašanj spremljave

V spremljavi želimo:
pp evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo, ki jih morajo v skladu z zakonskimi določili
izvajati različni akterji (izvajalec, svetovalec, član komisije) v procesu na strokovnih področjih
FARMACIJA, IZOBRAŽEVANJE, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, NOVINARSTVO
IN OBVEŠČANJE, RAČUNALNIŠTVO, STORITVE ZA GOSPODINJSTVA, TEHNIKA,
TRANSPORTNE STORITVE, ZDRAVSTVO, VARSTVO OKOLJA in KAMNARSTVO, ter
ugotoviti, kje prihaja do težav z izpolnjevanjem zakonskih določil (delo v NRP, osebna zbirna mapa,
izpolnjevanje materialnih pogojev, plačevanje komisije, zagotavljanje svetovanja);
pp ugotoviti, ali izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav in ali
imajo vzpostavljene mehanizme zagotavljanja kakovosti v teh programih;
pp ugotoviti, ali imajo izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja težave z razumevanjem kataloga
standardov strokovnih znanj in spretnosti;
pp ugotoviti, ali imajo svetovalci težave z razumevanjem kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti;
pp ugotoviti, ali imajo člani komisije težave z razumevanjem kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti;
pp ugotoviti, kako poteka delo svetovalca in članov komisije ter kje se pojavljajo težave;
pp ugotoviti, kako sodelujejo člani komisije in svetovalci.

2.5

Instrumentarij

Podatke o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, o njihovem izvajanju ter demografske
značilnosti imetnikov certifikatov smo črpali iz baze NRP – nacionalno informacijsko središče.
Podatke o izvajalcih/svetovalcih in članih komisij smo pridobili z vprašalniki, ki so vključevali vprašanja
kombiniranega tipa (zaprti in odprti tip vprašanj):
pp vprašalnik za izvajalce/svetovalce postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij;
pp vprašalnik za člane komisij.
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2.6

Spremenljivke

Z dvema vprašalnikoma smo zbrali podatke za spremenljivke v okviru naslednjih vsebinskih sklopov
(glej prilogi 1 in 2):
A. VPRAŠALNIK ZA IZVAJALCE/SVETOVALCE:
1. informacije o izvajalski organizaciji;
2. informacije o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
3. informacije o svetovalcu ter izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij;
4. informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij;
5. informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
B. VPRAŠALNIK ZA ČLANE KOMISIJ:
1. informacije o organizaciji;
2. informacije o članih komisij ter izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij;
3. informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij;
4. informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

2.7

Opredelitev raziskovalnih metod

2.7.1

Obdelava podatkov

Podatki so bili obdelani na ravni deskriptivne analize. Podatki so prikazani tabelarično z absolutnimi
frekvencami in strukturnimi odstotki ter v obliki grafov.

2.7.2

Vzorec

V spremljavi smo se osredotočili na enajst strokovnih področij, ki smo jih predstavili v prvem,
splošnem delu spremljave: farmacija, izobraževanje, proizvodne tehnologije, novinarstvo in obveščanje,
računalništvo, storitve za gospodinjstva, tehnika, transportne storitve, zdravstvo ter varstvo okolja in
kamnarstvo.
V raziskavo smo vključili:
pp izvajalce, vpisane v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja od 4. 5. 2015 do
30. 9. 2015;
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pp osebe, ki pri teh institucijah opravljajo informiranje in svetovanje kandidatom;
pp člane komisije, ki so bili od 4.5. 2015 do 30. 9. 2015 vodeni v registru članov komisij kot nosilci
licence za člane komisij za enega ali več NPK-jev na spremljanih področjih.
Anketiranih izvajalcev/svetovalcev je bilo 45, nekateri izvajalci so vpisani v register izvajalcev za več
strokovnih področij, vključenih v spremljavo. V analizi smo jih upoštevali na tistem področju, za
katerega so izpolnili vprašanja o Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Pri izvajalcih je bila anketirana oseba, ki jo institucija navaja v vlogi za vpis v register izvajalcev
postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da izvaja informiranje in
svetovanje na tej instituciji.
Anketiranih je bilo 97 članov komisij v dveh oblikah: na samem preverjanju pri izvajalcu; preverjanje je
sovpadlo s samo izvedbo anketiranja in prek spletne ankete

2.8

Vir podatkov

Osnova za analizo podatkov sta bila vprašalnika za izvajalce/svetovalce in člane komisij ter baza
NRP (Nacionalno informacijsko središče). Baza NRP je nacionalna baza, v kateri se zbirajo podatki
o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, izvajalcih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije, komisijah za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij in svetovalcih v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
V okviru NRP deluje več različnih baz podatkov:
pp Baza poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti
pp Baza izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK
pp Baza imetnikov licenc
pp Baza izdanih certifikatov
pp Baza svetovalcev v postopku NPK
Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja so zakonsko dolžni certifikate izdajati v bazi izdanih
certifikatov. V bazi izdanih certifikatov mora izvajalec voditi naslednje podatke:
pp osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, državljanstvo);
pp številko in datum izdaje certifikata;
pp poklicno kvalifikacijo, ki si jo je kandidat pridobil.

Omejitve uporabe podatkov iz baze NRP
Ker uporaba baze za izvajalce pred letom 2009 ni bila obvezna, smo za predhodno obdobje uporabili
podatke, ki jih je zbral Državni izpitni center iz poročil, ki so jih bili izvajalci dolžni oddajati v papirni
obliki. Izvajalci niso vedno sproti poročali, niti niso vseh podatkov posredovali Državnemu izpitnemu
centru, zato je zaradi uporabe dveh podatkovnih virov prišlo pri interpretaciji do rahlih odstopanj pri
končnem seštevku posameznih vrednosti.
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3.1

Farmacija

»Farmacevtska industrija je panoga, katere glavne naloge so odkrivanje, hitro in varno razvijanje novih
zdravilnih učinkovin ter proizvodnja in trženje novih in učinkovitih zdravil. Posebna pozornost je
namenjena varnosti in učinkovitosti zdravil, saj ne smejo ogrožati zdravja ljudi in živali. Farmacevtska
industrija v Sloveniji je dobro razvita gospodarska panoga, saj pripomore k uspešni podobi domačega
gospodarstva in pomaga graditi podobo uspešnega slovenskega gospodarstva v tujini. Glavna
predstavnika farmacevtske industrije sta Krka in Lek Sandoz. Uspešnost farmacevtskih podjetij je
pogojena z dobro razvitim trgom zdravil in tako lahko razumemo tudi slovenski trg, saj poraba zdravil
na prebivalca presega 110 USD letno.« (Kralj Pučko, 2010)
Na celotnem področju farmacije imamo osem katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti:
1. Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
2. Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije
3. Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
4. Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
5. Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
6. Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
7. Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih
8. Operativni tehnolog/operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji
Za vse navedene nacionalne poklicne kvalifikacije je edini izvajalec preverjanja in potrjevanja
farmacevtsko podjetje Krka, d.d., tovarna zdravil, kjer nacionalne poklicne kvalifikacije služijo
internemu sistemu kadrovanja in napredovanja po različnih ravneh zahtevnosti del.
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3.1.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V spodnji tabeli in grafičnem prikazu so predstavljeni podatki o podeljenih certifikatih za nacionalne
poklicne kvalifikacije. Podatki za NPK analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih in operativni
tehnolog/operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji so zaradi neizvajanja certificiranja vsebinsko
omejeni.
Tabela 1: Število podeljenih NPK na področju farmacije (od prve podelitve certifikatov), 2004–2015
NPK/LETO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Upravljalec v
farmacevtski industriji
Upravljalec v logistiki
farmacevtske industrije
Upravljalec v proizvodnji
farmacevtskih učinkovin
Procesničar v logistiki
farmacevtske industrije
Procesničar v proizvodnji
farmacevtskih učinkovin
Proizvodni procesničar v
farmacevtski industriji
Analitik v farmacevtskih
laboratorijih
Operativni tehnolog v
farmacevtski proizvodnji
Skupaj

0

0

53

30

1

42

1

28

0

0

0

155

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

32

16

0

0

0

0

18

12

11

18

3

0

0

78

20

0

0

32

0

137

10

10

17

21

23

0

270

67

56

87

1

119

119

69

53

74

116

112

67

940

/1

/

/

/

/

/

/

/

/

0

/1

/

/

/

/

/

/

/

/

0

118

179

275

133

75

137

140

135

67

1.505

103

56

87

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz baze
www.nrpslo.org.

Graf 1: Število podeljenih NPK na področju farmacije, 2004–2015
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Prvi certifikati na področju farmacije so bili pripravljeni in podeljeni leta 2004, in sicer procesničar/
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije, procesničar/procesničarka v proizvodnji
farmacevtskih učinkovin in proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji.
Ta tudi sicer beleži permanentno certificiranje in hkrati največje število podeljenih certifikatov. V vseh
letih podeljevanja certifikatov, vključno do konca leta 2015, je bilo na področju farmacije podeljenih
1.505 certifikatov. Do konca leta 2015 je bilo največ certifikatov podeljenih za NPK proizvodni
procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji (940). Sledi mu NPK procesničar/
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (270) ter upravljalec/upravljalka v farmacevtski
industriji (155). Ostali NPK-ji beležijo manjše število podeljenih certifikatov. Certificiranje se ne
izvaja za NPK analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih in operativni tehnolog/operativna
tehnologinja v farmacevtski proizvodnji, ker ni bilo niti registriranega izvajalca postopka za ugotavljanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij niti ne članov komisije.

3.1.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
farmacije od leta 2011

V tem delu analize baze NRP prikazujemo (graf 2) razmerje med razpisanimi roki izvajalca postopka za
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter realiziranimi roki.
Graf 2: Število razpisanih in realiziranih rokov na področju farmacije po NPK-jih, 2011–2015
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Pri podatkih o izvajanju posameznih kvalifikacij na področju farmacije od leta 2011, ki jih prikazuje
spodnja tabela, vidimo, da se število razpisanih rokov glede na posamezno kvalifikacijo spreminja.
Po številu razpisanih rokov najbolj izstopa NPK proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v
farmacevtski industriji, pri katerem je bilo v obdobju 2011–2015 razpisanih 14 rokov, ki so bili dejansko
tudi izvedeni. Pri NPK upravljalec/upravljalka farmacevtskih učinkovin in NPK upravljalec/upravljalka
v logistiki farmacevtske industrije kljub razpisu rokov ni prišlo do izvajanja preverjanja ter potrjevanja
znanj in spretnosti.
V spodnjem grafu (graf 3) prikazujemo razmerje med številom kandidatov, ki so pridobili certifikat s
področja farmacije na podlagi potrjevanja oziroma preverjanja.
Graf 3: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju farmacije,
2011–2015
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Za NPK procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije, NPK procesničar/procesničarka
v proizvodnji farmacevtskih učinkovin in NPK proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v
farmacevtski industriji velja, da so kandidati pridobili certifikat večinoma v postopku preverjanja,
medtem ko so kandidati za pridobitev NPK upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji pridobili
certifikat izključno v postopku preverjanja znanja. Ta način certificiranja je hkrati tudi največkrat
uporabljen postopek pri podeljevanju NPK v farmaciji.

3.1.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov na področju farmacije

Državljanstvo
Po podatkih Nacionalnega informacijskega središča NRP (www.nrpslo.org) so vsi kandidati, ki so
pridobili certifikat na področju farmacije, slovenski državljani.

Spol
Med zbranimi podatki o spolu se je pojavilo veliko število tistih, ki spola v bazi podatkov niso označili,
zato informacije o spolni dihotomiji ne moremo podati.
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Starost
Graf 4: Starost imetnikov NPK na področju farmacije, 2011–2015
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Vir: www.nrpslo.org.

Podatki o starosti ljudi, ki so pridobili certifikat na področju farmacije, kažejo, da prevladujejo osebe,
stare med 26 in 40 let. Ti zavzemajo 60-odstotni delež vseh imetnikov certifikatov, 30 % je starih med 41
in 55 let. 10 % imetnikov certifikatov spada v preostali dve starostni skupini.

3.1.4

Povzetek

Farmacevtska industrija kot panoga pripomore k podobi uspešnega slovenskega gospodarstva v tujini.
Področje farmacije obsega osem katalogov strokovnih znanj in spretnosti, katerih certificiranje izvaja
farmacevtsko podjetje Krka, tovarna zdravil d.d., ki je hkrati edini aktivni izvajalec in beleži prek 1.500
podeljenih certifikatov. Med vsemi podeljenimi certifikati vidno izstopa NPK proizvodni procesničar v
farmacevtski industriji, ki ustreza IV. ravni zahtevnosti del.
Področje podeljevanj NPK beleži največje število podeljenih certifikatov v letih med 2008 in 2010,
pri čemer je bilo v obdobju 2005–2009 podeljenih skoraj polovica vseh certifikatov. Vsi prejemniki
certifikata za NPK so bili hkrati tudi uspešni v postopku preverjanja in potrjevanja. Po prejetih
podatkih nacionalnega informacijskega središča NRP (www.nrpslo.org) so vsi kandidati, ki so pridobili
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, slovenski državljani, med katerimi je bilo največ certifikatov,
podeljenih kandidatom, starim od 26 do 40 let.
Boštjan Košorok
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3.2

Izobraževanje

Področje izobraževanja v Republiki Sloveniji utemeljuje slovenski šolski sistem, ki je kot tak urejen na
nacionalni oziroma državni ravni z zakoni in drugimi pravnimi predpisi, v skladu s katerimi vključuje
področje predšolske vzgoje, vso vertikalo od osnovnošolskega do univerzitetnega izobraževanja ter
druga področja izobraževanja: vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
izobraževanja odraslih, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih ter osnovnega
glasbenega izobraževanja.
Poklici s področja izobraževanja so v Republiki Sloveniji na seznamu reguliranih poklicev. Skladno
s tem so regulirani tudi pogoji za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnih mestih
strokovnega delavca na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. V skladu z zakonom mora vsak
strokovni delavec obvladati slovenski knjižni jezik oziroma ustrezen učni jezik, imeti ustrezno
izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in
izobraževanja, kar zaokroži poklicno kvalifikacijo strokovnega delavca. (Kvalifikacijska struktura na
področju Izobraževanja, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014)
Vzgojno-izobraževalno delo na področjih vzgoje in izobraževanja neposredno ali posredno opravljajo
vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, predavatelji višjih strokovnih
šol, inštruktorji, laboranti, organizatorji in drugi strokovni delavci. Na področju izobraževanja imamo
tri NPK, ki izboljšujejo kvalifikacijsko strukturo na področju predšolske vzgoje in integracije ranljivih
skupin:
1. Varuh/varuhinja predšolskih otrok
2. Romski koordinator/romska koordinatorica
3. Romski pomočnik/romska pomočnica

3.2.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli so predstavljeni podatki o podeljenih certifikatih za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) na
področju izobraževanja po posameznih letih. Preverjanja in potrjevanja znanj in spretnosti so se začela
izvajati leta 2011.
Tabela 2: Število podeljenih NPK na področju izobraževanja (od prve podelitve certifikatov na področju), 2007–2015
NPK/LETO

2011

2012

2013

2014

2015

0

12

11

46

69

31

0

4

0

5

40

Varuh predšolskih otrok
Romski pomočnik

Skupaj

Romski koordinator

1

0

0

0

13

14

Skupaj

32

0

16

11

64

123

Vir:Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz
baze www.nrpslo.org.
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Graf 5: Število podeljenih NPK na področju izobraževanja v obdobju 2007–2015
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Prvi certifikati na obravnavanem področju so bili podeljeni v letu 2011, in sicer za NPK romski
koordinator/romska koordinatorica in romski pomočnik/romska pomočnica. Kataloga sta bila sicer
potrjena že leta 2007, a se je z izvajanjem začelo šele leta 2011, medtem ko je bil katalog za NPK varuh/
varuhinja predšolskih otrok potrjen leta 2012, izvajati pa se je začel že v letu 2013 – razlog je predvsem
precejšnje število potreb na trgu dela po tem poklicu. V vseh letih izvajanja postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK je bilo na celotnem področju izobraževanja podeljenih 123 certifikatov, kar prikazuje
tabela 2.
Iz grafa 5 je razvidno tudi, da je bilo v obravnavanem obdobju največ certifikatov podeljenih za NPK
varuh/varuhinja predšolskih otrok, in sicer skupno 69, od tega največ v letu 2015 (46). Sledi mu NPK
romski pomočnik/romska pomočnica, za katerega je bilo med letoma 2011 in 2015 skupno podeljenih 40
certifikatov, od tega največ v prvem letu izvajanja, v letu 2011, ko je bilo podeljenih 31 certifikatov. Pri
romskem pomočniku/romski pomočnici je bilo največ (5) certifikatov podeljenih v letu 2015, čeprav se je
NPK začel izvajati že leta 2011, ko je bil podeljen le en certifikat.

3.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
izobraževanja

V tem delu analize je prikazano, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij na področju izobraževanja so posamezni izvajalci razpisali ter koliko preverjanj in potrjevanj
so izvajalci v teh letih tudi izpeljali.
Graf 6: Število prijavljenih kandidatov po nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za področje projektnega vodenja v letu 2013
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Iz podatkov, prikazanih v grafu 6, opazimo, da število razpisanih in izvedenih rokov glede na
posamezno kvalifikacijo precej niha. Skupno število razpisanih rokov od dejansko izvedenih je pri
NPK varuh/varuhinja predšolskih otrok precej večje, od tega je bilo v letu 2015 razpisanih kar 15 rokov,
izvedenih pa le osem. Večje število razpisanih rokov je seveda tudi posledica več izvajalcev, ki izvajajo
certificiranje. Za ta NPK jih je registriranih šest. Pri NPK romski koordinator/koordinatorica je število
razpisanih preverjanj in potrjevanj enako številu realiziranih. Sicer je za izobraževanje na splošno
značilno, da se je število dejansko izvedenih rokov za preverjanje v posameznem letu gibalo večinoma
okoli enega roka letno.
Iz pridobljenih podatkov iz baze NRP ugotavljamo, da so bili izvajalci najbolj aktivni v letu 2015, ko je
bilo skupno izvedenih 12 rokov za preverjanje, in sicer za vse tri NPK. V letu 2012 ni bilo izvedenega
roka za preverjanje, dva roka sta bila izvedena v letih 2011 in 2013. Samo za NPK varuh/varuhinja
predšolskih otrok je bilo v celotnem obravnavanem obdobju skupno izvedenih 11 rokov za preverjanje
in potrjevanje, preostalih sedem pa je bilo izvedenih za NPK romski pomočnik/romska pomočnica in
romski koordinator/romska koordinatorica.
Po številu izvedenih rokov je bil najbolj dejaven izvajalec Center za dopisno izobraževanje Univerzum,
ki je za NPK varuh/varuhinja predšolskih otrok izvedel pet postopkov in Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj, ki je samo v letu 2015 izvedel tri postopke (za NPK romski koordinator/romska
koordinatorica). Drugi izvajalci so v vseh letih izvedli največ en sam postopek preverjanja in potrjevanja
letno.
V izobraževanju v letih 2011–2015 je bilo izvedenih 18 postopkov za preverjanje in potrjevanje pri
skupno 10 izvajalcih za tri nacionalne poklicne kvalifikacije. Največ postopkov v izobraževanju je bilo
izvedenih v letu 2015, in sicer 12.
Graf 7 prikazuje pregled podatkov o tem, koliko kandidatov je pridobilo certifikat na podlagi
preverjanja (komisija preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili) in koliko
na podlagi potrjevanja (potrjevanje kompetenc na podlagi dokazil iz kandidatove zbirne mape).
Graf 7: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju izobraževanja,
2011–2015
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V obdobju 2011–2015 je bilo največ kandidatov prijavljenih za pridobitev NPK varuh/varuhinja
predšolskih otrok (33) pri izvajalcu Center za dopisno izobraževanje – Univerzum, in sicer 33. Od
tega jih je 26 certifikat pridobilo v postopku potrjevanja, šest pa v postopku preverjanja. Prav tako je
bilo prek 30 kandidatov prijavljenih za pridobitev NPK romski pomočnik/romska pomočnica (31) pri
izvajalcu Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, od katerih jih je prav tako velika večina (25)
certifikat pridobila v postopku potrjevanja.
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Od skupno 124 prijavljenih kandidatov v postopek preverjanja in potrjevanja na področju izobraževanja
jih je kar 83 % certifikat pridobilo v postopku potrjevanja, 16 % pa v postopku preverjanja. Zanimiv je
še podatek, da so bili vsi prijavljeni kandidati uspešni, le eden k postopku ni pristopil.

3.2.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Graf 8 predstavlja državljanstvo imetnikov certifikatov, ki je le v treh izjemnih primerih drugačno
od slovenskega. Le en kandidat je pridobil NPK z ukrajinskim, eden s hrvaškim in eden s kubanskim
državljanstvom, vsi drugi so slovenski državljani.
Graf 8: Državljanstvo imetnikov NPK na področju izobraževanja, 2011–2015
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Spol
Področje izobraževanja zaznamujejo predvsem poklici, v katerih je največ aktivnih žensk. Graf 9 to sliko
tudi potrjuje. Največji delež žensk je zastopan pri NPK varuh/varuhinja predšolskih otrok, ženske so
zastopane v večini tudi pri drugih dveh NPK.
Graf 9: Spol imetnikov NPK na področju izobraževanja, 2011–2015
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Starost
Graf 10 prikazuje podatke o imetnikih NPK na področju izobraževanja glede na starostne skupine
kandidatov. Večina kandidatov se je za pridobitev NPK zanimala pri starosti 26–40 let, nekoliko manj
pa pri starosti 41–55 let. Kandidatov v starosti nad 55 let je bilo le nekaj posameznikov, in sicer za NPK
romski pomočnik/romska pomočnica, podobno velja za kandidate v starosti pod 25 let.
Graf 10: Starost imetnikov NPK na področju izobraževanja, 2011–2015
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3.2.4

Povzetek

Na področju izobraževanja se je izvajanje certifikatov začelo leta 2011, ko so bili podeljeni prvi
certifikati, in sicer za NPK romski pomočnik/romska pomočnica in romski koordinator/romska
koordinatorica. Pozneje, v letu 2013 se jima je pridružil še NPK varuh/varuhinja predšolskih otrok,
za katerega je bilo do leta 2015 podeljenih 69 certifikatov. Vseh certifikatov je bilo na področju
izobraževanja med letoma 2011 in 2015 podeljenih 123. Najbolj dejavna izvajalca sta ZIK Črnomelj
in Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ki sta v tem obdobju izvedla vsak po pet postopkov
preverjanja in potrjevanja. Vseh izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja je na področju
izobraževanja osem; vsi skupaj so med letoma 2011 in 2015 izvedli 18 postopkov preverjanja in
potrjevanja. V veliki večini so na področju izobraževanja imetnice certifikata postale ženske, stare med
26 in 40 let, s slovenskim državljanstvom. 83 % kandidatov je NPK pridobilo v postopku potrjevanja, 16
% v postopku preverjanja.
mag. Barbara Velkov Rozman
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3.3

Proizvodne tehnologije

V tokratno spremljavo smo področje proizvodne tehnologije vključili področja živilske tehnologije,
tekstila in konfekcijske tehnologije, lesarsko tehnologijo, plastično predelavo in gumarstvo ter rudarstvo
in drugo pridobivanje rudnin.
V preteklih spremljavah smo že analizirali področje živilstva, v katero smo vključili NPK-je, ki se vežejo
na tradicionalen način izdelave izdelka in so del dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V tokratni spremljavi
obravnavamo področje vinarstvo in kletarstvo, v katerega je umeščen za zdaj edini katalog kletar/
kletarka.
Na področju tekstila sta bila izdelana dva kataloga za NPK in sta predmet naše analize: tekstilni
konfekcionar in delavec za preprosta konfekcijska dela.
Področje lesarske tehnologije je zelo razgibano, saj se izobraževalni programi izvajajo na vseh stopnjah
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izdelan je bil samo en katalog NPK, in sicer upravljalec/
upravljalka lesnoobdelovalnih strojev.
Na področju rudarstva in pridobivanja rudnin sta bila pripravljena dva kataloga: pomočnik/pomočnica
upravljalca geovrtalnih strojev in rudnin na tretji zahtevnostni ravni ter upravljalec/upravljalka
geovrtalnih strojev in naprav na četrti stopnji zahtevnosti.
Na področju plastične predelave in gumarstva je bil izdelan en katalog za NPK, in sicer upravljalec
procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin.
Če strnemo vsa zgoraj navedena področja, smo v analizi zajeli naslednje nacionalne poklicne
kvalifikacije:
1. Kletar/kletarka
2. Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
3. Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
4. Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
5. Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev
6. Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in rudnin
7. Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav
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3.3.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

Tabela 3: Število podeljenih NPK na področju proizvodne tehnologije (od prve podelitve naprej)
NPK/LETO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Delavec za preprosta
konfekcijska dela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Tekstilni konfekcionar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

/

2

/

/

/

/

/

0

*3

*

*

*

*

*

0

Kletar
Upravljalec lesnoobdelovalnih strojev
Upravljalec procesnih
strojev za predelavo
nekovinskih rudnin
Pomočnik upravljalca
geovrtalnih strojev
Upravljalec
geovrtalnih strojev
Skupaj

0

0

0

0

37

37

32

32

0

2

0

0

0

0

0

0

28

99

*3

*

*

*

*

*

*

*

*

0

/2

/

/

/

/

/

/

/

/

0

0

2

0

0

0

0

0

5

28

104

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz baze
www.nrpslo.org.

Podatki iz zgornje tabele kažejo, da med obravnavanimi NPK-ji prevladujejo tisti, katerih izvajanje ni
bilo uspešno izpeljano zaradi različnih vzrokov. Bodisi so to izvajalci, ki se niso registrirali za izvajanje
preverjanja in potrjevanja za NPK, bodisi je to nezadostno število članov komisij. Za NPK delavec/
delavka za preprosta konfekcijska dela ter tekstilni konfekcionar/konfekcionarka sta se dva izvajalca
vpisala v register že leta 2003, vendar do preverjanja ni nikoli prišlo. Preverjanja in potrjevanja za ta dva
NPK je prva izvedla Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana, v letu 2014.
Graf 11: Število podeljenih NPK na področju proizvodne tehnologije, 2003–2015
Upravljalec procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
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Med NPK, ki se izvajajo, vsekakor izstopa število podeljenih certifikatov za NPK upravljalec/upravljalka
procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin. V celotnem obdobju je bilo podeljenih 99 certifikatov.
Na področju tekstilne tehnologije je bilo v leta 2014 podeljenih le pet certifikatov; dva za NPK delavec/
delavka za preprosta konfekcijska dela in trije za NPK tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka.
2

Oznaka / pomeni, da ni izvajalca in članov komisij

3

Oznaka * pomeni, da ni registriranih članov komisij
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3.3.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
proizvodne tehnologije

Razpoložljivi podatki o razpisanih rokih za preverjanje in potrjevanje so v bazi nepopolni, zato analize,
koliko je bilo razpisanih rokov ter koliko preverjanj in potrjevanj je bilo dejansko izvedenih, nismo
mogli izvesti.
Graf 12: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju proizvodne
tehnologije, 2011–2015
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Kandidati, ki so se prijavili v postopek preverjanja in potrjevanja, so pridobili NPK predvsem s
potrjevanjem. To velja zlasti za NPK upravljalec procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin. Na
področju tekstila so trije kandidati nacionalno poklicno kvalifikacijo pridobili s potrjevanjem, dva
kandidata pa sta pridobila NPK tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka na podlagi preverjanja.

3.3.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov na področju proizvodne
tehnologije

Državljanstvo
Analiza kandidatov glede na državljanstvo je pokazala, da so vsi obravnavani kandidati slovenski
državljani.

Spol
V analizi smo želeli pogledati tudi, kakšna je porazdelitev kandidatov po spolu, vendar nam
razpoložljivi podatki niso omogočali ugotoviti, kakšno je razmerje med moškimi in ženskami, saj v bazi
večinoma spol ni opredeljen.

Starost
Starostna struktura je pokazala, da med kandidati prevladuje starostna skupina od 41 do 55 let. Na
obravnavanem področju živijo le trije NPK, zato sklepamo, da je ta starost prevladujoča med kandidati,
ki so pridobili NPK upravljalec procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin.
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Graf 13: Starost imetnikov certifikatov na področju proizvodne tehnologije, 2011–2015
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3.3.4

Povzetek

Za analizirane nacionalne poklicne kvalifikacije je značilno predvsem to, da prevladujejo kvalifikacije,
katerih izvajanje ni realizirano zaradi različnih vzrokov, kot so na primer nezadostno število članov
komisij ter neregistrirani izvajalci za preverjanje in potrjevanje. Med aktivnimi NPK se pojavita dva
NPK s področja tekstila, vendar pa je število podeljenih certifikatov majhno. Nekoliko več je podeljenih
certifikatov za upravljalca/upravljalko procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin. Za vse tri NPK
je značilno, da je prevladujoč način certifikata potrjevanje osebne mape. Vsi lastniki certifikatov so
slovenski državljani, največ jih je starih med 41 in 55 let.
mag. Darja Štarkl

3.4

Novinarstvo in obveščanje

Novinarstvo je na splošno dejavnost zbiranja, izbiranja ter oblikovanja in posredovanja informacij o
dejstvih in mnenjih prek medijev. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006) v 2. členu medije
opredeljuje kot časopise in revije, radijske in televizijske programe, elektronske publikacije, teletekst
ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s
prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike na način, ki je dostopen javnosti. Programske vsebine nadalje
definira kot informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge informacije) in avtorska
dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in
drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja. Medij, ki želi delovati in razširjati programske
vsebine v Republiki Sloveniji, mora biti priglašen pri Ministrstvu za kulturo zaradi vpisa v razvid
medijev. Tako skuša država zagotoviti pregled nad strukturo in lastništvom medijev. V razvid medijev
Ministrstva za kulturo je bilo 6. marca 2014 vpisanih 1.860 medijev, ki delujejo v Republiki Sloveniji.
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Gre za tiskane, radijske, televizijske in spletne medije različnih zvrsti in časovnih intervalov izdajanja.
Na področju informacijskih in komunikacijskih dejavnosti je bilo leta 2012 po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije zaposlenih 27.000 oseb. Toda to področje je veliko ter zajema mnogo več kot
le novinarje, publiciste, urednike, komentatorje in poročevalce v različnih tipih medijev. (Kvalifikacijska
struktura na področju Novinarstvo in obveščanje, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014
in Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana: Center RS za poklicno
izobraževanje, 2013)
Analiza zajema le en in edini NPK na področju novinarstva, in sicer:
1. Radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka

3.4.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 4 so predstavljeni podatki o podeljenih certifikatih za nacionalno poklicno kvalifikacijo radijski
napovedovalec in moderator/radijska napovedovalka moderatorka na področju novinarstva in obveščanja
od začetka izvajanja NPK-ja na tem področju do vključno leta 2015. Skupaj so bili podeljeni 104
certifikati.
Tabela 4: Število podeljenih NPK na področju novinarstva in obveščanja v obdobju 2008–2015
NPK/LETO

2008

Radijski napovedovalec
moderator

2009

39

23

2010
16

2011

2012

2013

2014

2015

Skupaj

15

5

3

3

0

104

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz
baze www.nrpslo.org.

Graf 14: Število podeljenih NPK radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka po letih,
2008–2015
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Kot prikazujeta tabela 4 in graf 14, so bili prvi certifikati za NPK radijski napovedovalec in moderator/
radijska napovedovalka moderatorka podeljeni v letu 2008, in sicer 39, ko je bilo podeljenih tudi največ
certifikatov. V naslednjih letih se število podeljenih certifikatov počasi zmanjšuje vse do leta 2015, ko ni
bil podeljen noben certifikat. Razlog v zmanjševanju števila podeljenih certifikatov je manjše zanimanje
kandidatov, saj je večina NPK že pridobila, po drugi strani pa tudi nekoliko manjša aktivnost izvajalcev
na tem področju v zadnjih letih, predvsem po letu 2011.

3.4.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
novinarstva in obveščanja

V tem delu analize prikazujemo število razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije ter koliko izvedenih preverjanj in potrjevanj so izvajalci v teh letih tudi izvedli.
Graf 15: Število razpisanih in realiziranih rokov za NPK radijski napovedovalec in moderator/radijska napovedovalka
moderatorka, 2011–2015
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16

razpisan

Iz podatkov o izvajanju kvalifikacije, prikazanih v grafu 15, opazimo, da je število razpisanih rokov po
letih najmanj za en rok večje od števila dejansko izvedenih rokov za preverjanje in potrjevanje NPK.
Največ razpisanih rokov je bilo v letu 2014, ko je bilo razpisanih pet rokov, dejansko izveden je bil le
eden. Tudi v letu 2015 je razlika med razpisanimi in realiziranimi precej velika, s tem da v tem letu
noben rok ni bil realiziran. Število izvedenih postopkov se od začetka izvajanja tega NPK giblje okoli
enega postopka letno. Aktivni izvajalec certificiranja tega NPK je javni zavod RTV Slovenija.
Graf 16 prikazuje podatke o načinu pridobitve certifikata za NPK radijski napovedovalec moderator/
radijska napovedovalka moderatorka. Prevladujoč način je potrjevanje (potrjevanje kompetenc na
podlagi dokazil iz kandidatove zbirne mape). Osem kandidatov je certifikat pridobilo na podlagi
preverjanja (komisija preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili).
Graf 16: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK radijski napovedovalec in
moderator/radijska napovedovalka in moderatorka, 2011–2015
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3.4.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov na področju
novinarstva in obveščanja

Državljanstvo
Vsi imetniki certifikata imajo slovensko državljanstvo.

Spol
Razmerja po spolu med imetniki certifikatov ne moremo ugotoviti, saj je podatek o spolu v precejšnji
meri izbran kot »neopredeljen«.

Starost
Več kot polovica imetnikov NPK radijski napovedovalec in moderator/radijska napovedovalka
moderatorka je starih med 41 in 55-let, nekoliko manj je mlajših, medtem ko je le sedem imetnikov
certifikata starejših od 55-let.
Graf 17: Starost imetnikov certifikatov na področju novinarstva in obveščanja, 2011–2015
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3.4.4

Povzetek

Na področju novinarstva in obveščanja se je izvajanje certifikatov začelo leta 2008 za NPK radijski
napovedovalec in moderator/radijska napovedovalka in moderatorka. V vseh letih izvajanja, tj. od leta
2008 do 2015, so certifikat pridobili 104 kandidati, od tega večinoma v postopku potrjevanja (67 %), v
starosti med 41 in 55 let (več kot polovica) in s slovenskim državljanstvom. Vsi postopki preverjanja in
potrjevanja so bili izvedeni pri izvajalcu Izobraževalno središče RTV Slovenija.
mag. Barbara Velkov Rozman
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3.5

Računalništvo

Računalništvo je danes zelo široko področje, ki sega na eni strani od velikih »super« računalnikov,
preko navadnih delovnih postaj do najmanjših mikrokrmilnikov. Tako predstavlja temelj delovanja
in komunikacije zelo različnih naprav na skoraj vsakem področju življenja. Ugotovimo lahko, da bi
sodobna družba brez računalništva dobesedno obstala. Informacijska družba je družba, v kateri je
manipulacija s podobo, razporeditvijo, razširjenostjo in uporabo informacij pomembno ekonomsko,
politično in kulturno delovanje. Za to obliko družbe je še zlasti pomembna informacijska tehnologija,
ki ima sicer širše gledano centralno vlogo tudi pri produkciji, ekonomiji in družbi na splošno. Zato
da vse predhodno v določeni družbi deluje in je mogoče, potrebuje družba strokovnjake s področja
računalništva. Pri tem bi lahko te strokovnjake razdelili v dve skupini.
pp V prvi skupini so tisti strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem in vzdrževanjem programskih rešitev.
To področje je zelo živahno in se hitro razvija. Tako se programi iz namiznih računalnikov vse
bolj širijo v splet in v zadnjem času na mobilne naprave. Prav tako nam globalizacija, ki temelji
na računalniških omrežjih omogoča plasiranje programskih rešitev na globalnem trgu in s tem
potencialno veliko več odjemalcev. Po tej poti je v zadnjem času krenilo lepo število slovenskih
podjetij, ki bodo v primeru uspeha potrebovala še več strokovnjakov s tega področja.
pp V drugi skupini so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem računalniških sistemov in
omrežij. Tudi tu smo priča hitremu razvoju in posledično spremenjenim zahtevam po znanjih,
ki jih morajo imeti taki strokovnjaki. Vse manj je popravil v klasičnem smislu, delo pa se seli
na področje upravljanja računalniške infrastrukture, zagotavljanja čim večje razpoložljivosti in
varnosti delovanja. Ker je računalniška tehnologija prisotna skoraj v vsakem podjetju, se posledično
v vsakem podjetju pojavi potreba po strokovnjaku s tega področja. Če svojega dela ne opravi
kakovostno, so posledice lahko bistveno večje, kot je strošek takega človeka za podjetje.
V spremljavi smo analizirali podatke za naslednje NPK s področja računalništva:
1. Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme
2. Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme
3. Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
4. Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov
5. Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov
6. Programer/programerka
7. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
8. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
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3.5.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 5 so navedeni certifikati na področju računalništva od leta 2005, ko so bili podeljeni prvi
certifikati. Od začetka izvajanja certifikatnega sistema na področju računalništva do konca leta 2015 je
bilo v Sloveniji podeljenih skoraj 226 certifikatov.
Tabela 5: Število podeljenih NPK na področju računalništva (od prve podelitve certifikatov na področju), 2005-2015
NPK/LETO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Izdelovalec spletnih strani

13

16

0

1

0

33

42

32

32

5

6

180

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Programer
Skrbnik informacijskih
sistemov
Skrbnik komunikacijskih
sistemov
Strokovni sodelavec za
programske aplikacije in
podatkovne baze
Strokovni sodelavec za
računalniške sisteme in
omrežja
Vzdrževalec programske
opreme
Vzdrževalec računalniške
strojne opreme
Skupaj

13

16

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

2

5

0

10

12

10

0

1

38

5

33

52

44

44

6

12

226

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz baze
www.nrpslo.org.

Graf 18: Število podeljenih NPK na področju računalništva, 2005–2015
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Iz tabele 5 in grafa 18 je razvidno, da je bilo skupno največ podeljenih certifikatov za NPK izdelovalec/
izdelovalka spletnih strani (180) in vzdrževalec/vzdrževalka strojne opreme (38). Največ certifikatov za
NPK izdelovalec/izdelovalka spletnih strani je bilo podeljenih leta 2011 (42). Iz tabele 5 je razvidno, da
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interes za pridobitev NPK skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov, skrbnik/skrbnica komunikacijskih
sistemov ter strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze v
analiziranem obdobju ni bil izkazan.

3.5.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
računalništva

V nadaljevanju smo pogledali, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje NPK so izvajalci razpisali v
petletnem obdobju in koliko so jih dejansko izvedli.
Graf 19: Število razpisanih in realiziranih rokov za preverjanje in potrjevanje NPK na področju računalništva, 2011–2015
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Največ rokov je bilo razpisanih za NPK izdelovalec/izdelovalka spletnih strani, katerega roke razpisuje
šest različnih izvajalcev, sledita mu vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme in vzdrževalec/
vzdrževalka računalniške strojne opreme. V grafu 19 so prikazani podatki o vseh razpisanih rokih po
posameznih NPK, vendar pri vseh razpisanih rokih ni prišlo do realizacije.
Graf 20: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju računalništva,
2011–2015
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Vir: www.nrpslo.org.

Za področje računalništva je značilno, da so kandidati pridobili certifikate predvsem s preverjanjem,
potrjevanje pa je bilo izvedeno v manjšem obsegu.
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3.5.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Analiza podatkov o državljanstvu kandidatov, ki so pridobili certifikat s področja računalništva, je
pokazala, da so vsi kandidati slovenski državljani.

Spol
Graf 21: Spol imetnikov NPK na področju računalništva, 2011–2015
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Imetniki certifikatov na področju računalništva so večinoma moški, s to razliko, da je NPK izdelovalec/
izdelovalka spletnih strani pridobila kar polovica žensk.
Graf 22: Starosti imetnikov NPK na področju računalništva, 2011-2015
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

57 %

20 %

39 %

10 %
0%

4%

0%
18–25 let

26-40 let

41-55 let

nad 55 let

Vir: www.nrpslo.org.

Iz grafa 22 razberemo, da so po starostni strukturi najpogosteje zastopani imetniki certifikatov, stari
med 26 in 40-let.

40

3.5.4

Povzetek

Na področju računalništva je sedem izvajalcev podelilo največ certifikatov na podlagi preverjanja za dva
NPK-ja – izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme.
Največkrat so imetniki certifikata moški, mlajši od 41 let.
mag. Tanja Logar

3.6

Storitve za gospodinjstva

Storitve za gospodinjstva zajemajo širok razpon dejavnosti, ki prispevajo k blaginji družin in
posameznikov.
Na podlagi delovnega dokumenta4 služb Evropske komisije imajo storitve za gospodinjstva z vidika
politike zaposlovanja več zanimivih značilnosti:
pp majhen delež uvoza (dejavnosti se izvajajo lokalno), kar ob javni intervenciji pomeni majhno
uvozno izgubo;
pp velik delež zaposlovanja, kar v primeru javne podpore pomeni potencialno velik učinek na
ustvarjanje delovnih mest;
pp različne stopnje zahtev po tehničnih spretnostih (možnosti »naredi si sam« na nekaterih področjih,
višje zahteve v primeru varstva in oskrbe), na splošno pa potreba po zadovoljivi ravni e-znanja ter
medsebojnih sposobnostih in socialnih spretnostih;
pp nizka produktivnost pri nekaterih nalogah, vendar možnost posrednega povečanja produktivnosti,
če se lahko uporabniki osebnih in gospodinjskih storitev zato bolj osredotočijo na lastno delo z višjo
produktivnostjo;
pp glede na razširjenost delavcev na črno v teh sektorjih javna intervencija najbrž ne bo sprožila
preusmeritve zaposlovanja iz drugih sektorjev;
pp vse večja potreba po teh storitvah zaradi staranja prebivalstva in težnje po večji udeležbi žensk
na trgu dela. Dejavnosti osebnih in gospodinjskih storitev prispevajo k boljšemu ravnotežju med
poklicnim in zasebnim življenjem ter s podaljšanjem delovnega časa ali vrnitve na trg dela povrnejo
pozitivne učinke.
Ob predpostavki, da 331 milijonov prebivalcev EU, starih od 15 do 65 let (dejavnih in nedejavnih)
vsak dan gospodinjskim opravilom in varstvu nameni 2,5 ure, je to +/- 830 milijonov ur/dnevno
gospodinjskega dela v EU ali skoraj 100 milijonov ekvivalentov polnega delovnega časa. Eksternalizacija
nekaterih navedenih dejavnosti bi pomenila pomemben vir novih delovnih mest (samozaposlitev,
ustanovitev ali razvoj malih in srednje velikih podjetij).
4

Dostopno na:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.
eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DSWD%3A2012%3A0095%3AFIN%3ASL%3ADOC&ei=Hjs3UbD_BpDE4gTW
94GQCQ&usg=AFQjCNGv4e3eo98xtdHp3gdquJNyCvso3w&sig2=veGa87ol71SqYC_8YP0idQ&bvm=bv.43287494,d.bGE,
dne 6.3.2013 ob 13.50.
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Na področju storitev za gospodinjstva so pripravljeni naslednji katalogi standardov strokovnih znanj in
spretnosti:
1. Pomočnik/pomočnica čistilke/čistilca prostorov
2. Čistilec/čistilka prostorov
3. Pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilij
4. Postrešček
5. Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica
6. Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij
7. Hišnik/hišnica

3.6.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 6 in grafu 23 podajamo podatke o podeljenih certifikatih za sedem nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.
Tabela 6: Število podeljenih NPK na področju Storitve za gospodinjstva (od prve podelitve certifikatov na področju),
2005–2015
NPK/LETO
Hišnik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skupaj

64

27

0

50

3

6

13

10

16

57

17

263

43

33

17

1

0

94

1

0

2

6

9

*

*

*

*

*

0

/6

/

/

/

/

0

/

/

/

/

/

/

0

6

0

7

8

0

0

21

12

46

52

41

60

23

378

Pomočnik čistilca
prostorov
Čistilec prostorov
Pomožni vzdrževalec
tekstilij

*5

*

*

*

*

Postrešček
Obdukcijski
pomočnik

/

6

/

Vzdrževalec tekstilij
Skupaj

64

27

0

50

3

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz baze
www.nrpslo.org.

5

Oznaka * pomeni, da ni registriranega izvajalca

6

Oznaka / pomeni, da ni registriran izvajalec in člani komisij
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Graf 23: Število podeljenih NPK na področju storitev za gospodinjstva, 2005–2015
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V desetletnem obdobju 2005–2015 je bilo največ certifikatov podeljenih za NPK hišnik/hišnica, skupaj
263. Z izjemo leta 2007 ostaja konstantno zanimanje za omenjeni NPK.
Dobro leto po uradni objavi NPK pomočnik/pomočnica čistilke/čistilca prostorov je bilo izkazano
precejšnje zanimanje, saj je bilo med letoma 2011 in 2014 podeljenih 94 certifikatov. 21 certifikatov je
bilo podeljenih za NPK vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij in devet za NPK čistilec/čistilka prostorov.
Zaradi pomanjkanja števila članov komisij za preverjanje in potrjevanje oziroma zaradi
nezainteresiranih izvajalcev za NPK pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilij, postrešček in
obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica, certifikati v analiziranem obdobju še niso bili podeljeni.

3.6.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
storitev za gospodinjstva

V tem delu analize baze NRP prikazujemo, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje posameznih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja storitev za gospodinjstvo so razpisovali posamezni
izvajalci ter koliko so jih dejansko izvedli med letoma 2011 in 2015.
Graf 24: Število razpisanih in realiziranih rokov za pridobitev NPK na področju storitev za gospodinjstva, 2011–2015
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Pri podatkih o izvajanju posameznih kvalifikacij na področju storitev za gospodinjstvo med letoma
2011 in 2015, ki jih prikazuje graf 24, vidimo, da število razpisanih rokov glede na posamezno
kvalifikacijo niha.
V obdobju med letoma 2011 in 2015 je bilo za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju storitev za gospodinjstvo v register vpisanih 22
izvajalcev, od tega je devet izvajalcev izvedlo vsaj eno preverjanje oziroma potrjevanje za NPK. Izjema
je NPK vzdrževalec tekstilij, pri katerem do izvedbe preverjanja in potrjevanja ni prišlo. Po številu
razpisanih rokov najbolj izstopa NPK hišnik/hišnica, pri katerem je v petih letih (2011–2015) pet
izvajalcev razpisalo 67 rokov, izvedenih pa je bilo le 10. Sledi NPK pomočnik/pomočnica čistilke/čistilca,
pri katerem je bilo razpisanih 38 rokov, izvedenih pa jih je bilo le 10. Za NPK vzdrževalec/vzdrževalka
tekstilij je bilo razpisanih 14 rokov, do izvedbe pa ni prišlo, kar pomeni, da se izvajalci držijo le
formalnih pravil.
V naslednjem grafu prikazujemo pregled načina pridobitve certifikata (ali so bili NPK-ji podeljeni na
podlagi potrjevanja ali je šlo za preverjanje znanj, spretnosti in kompetenc).
Graf 25: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju storitev za
gospodinjstva, 2011–2015
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Prevladujoč način pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije na področju storitev za gospodinjstva je
preverjanje znanj in spretnosti. Največ kandidatov je šlo skozi postopek potrjevanja za NPK pomočnik/
pomočnica čistilca, v manjšem deležu pa tudi kandidati za NPK hišnik/hišnica.

3.6.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Kandidati so pri prijavi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK naprošeni, da zapišejo
državljanstvo, in ta podatek izvajalci postopkov vnesejo v bazo NRP. V nadaljevanju je v grafu 26
pregled imetnikov certifikatov na področju storitev za gospodinjstva glede na državljanstvo.
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Graf 26: Državljanstvo imetnikov NPK na področju storitev za gospodinjstva, 2011–2015
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Največ certifikatov so pridobili državljani Republike Slovenije (77 %), skoraj 20 % kandidatov za NPK je
državljanov iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Ti državljani so v večini imetniki certifikatov za NPK
pomočnik/pomočnica čistilca. Med državljani drugih držav se pojavljajo državljani Kitajske, Kirgizije,
Ukrajine, Tajske in Albanije.

Spol
Graf 27: Spol imetnikov NPK na področju storitev za gospodinjstvo, 2011–2015
12
9

Vzdrževalec tekstilij

61

Pomočnik čistilca prostorov

32
8
1

Čistilec

7

Hišnik

112
0

20

40

60

ženske

80

120

100

moški

Vir.: www.nrpslo.org.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da nacionalno poklicno kvalifikacijo hišnik/hišnica zastopajo večinoma
predstavniki moškega spola, med njimi pa je tudi nekaj ženskih predstavnic. Pri NPK vzdrževalec/
vzdrževalka tekstilij je spolna zastopanost približno enakomerno razporejena, vendar nekoliko v prid
ženskam. Pri NPK pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke in NPK čistilec/čistilka pa prednjačijo ženske
imetnice certifikatov. Kandidati za NPK vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij so imeli izključno slovensko
državljanstvo.
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Starost
V analizi nas je zanimala tudi starostna struktura imetnikov certifikatov za področje storitev za
gospodinjstva. Podatke o starosti smo uredili v starostne skupine in jih prikazujemo v spodnjem grafu.
Graf 28: Starost imetnikov NPK na področju storitev za gospodinjstva, 2011–2015
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Podatki iz grafičnega prikaza nam povedo, da je polovica vseh prijavljenih kandidatov, ki so pridobili
NPK na področju storitev za gospodinjstva, starih med 41 in 55 let, 39-odstotni delež zavzema skupina
kandidatov, starih med 26 in 40 let, 9-odstotni delež predstavlja skupina kandidatov, starejših od 56 let,
le 2 % pa predstavljata skupino mlajših kandidatov, starih med 18 in 25 let.

3.6.4

Povzetek

Storitve za gospodinjstvo so eno od področij, ki je tematsko precej nehomogeno. Posamezne storitve
na trgu dela izražajo različne potrebe po strokovnih kvalifikacijah. Iz analize podeljevanja certifikatov
za nacionalne poklicne kvalifikacije ugotavljamo, da so aktivna področja storitve čiščenja, vzdrževanje
tekstilij in hišniška opravila.
Med letoma 2011 in 2015 so izvajalci razpisali številne roke za preverjanje oziroma potrjevanje znanj
in spretnosti s področja storitev za gospodinjstvo, le malo pa jih je bilo realiziranih oziroma ponekod
sploh ni prišlo realizacije.
V 80 % primerov se kandidate preverja, 20 % jih certifikat pridobi na podlagi potrjevanja.
Približno tri četrtine kandidatov, ki so pristopili k pridobitvi certifikata s področja storitev za gospodinjstva
ima slovensko državljanstvo. Dve tretjini imetnikov certifikatov predstavljajo moški, tretjino pa ženske.
Večina obravnavanih kandidatov, ki je bila v postopku pridobitve NPK s področja storitev za
gospodinjstvo, je bila starih med 26 in 55 let.
Majda Stopar
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3.7

Tehnika

Področje tehnike je eno najobsežnejših področij, saj pokriva velik spekter različnih industrijskih in
gospodarskih področij. Poklicni standardi, razviti na tem področju, se vsebinsko umeščajo v štiri
velike sklope, in sicer strojništvo in obdelava kovin; motorna vozila, ladje in letala; elektrotehnika in
energetika, elektronika in avtomatizacija ter kemijska tehnologija in procesno inženirstvo.
V spremljavi smo analizirali podatke za naslednje NPK-je, ki so bili sprejeti do leta 2015 s področja
tehnike:
1. Dispečer/dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema (ES)
2. Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki
3. Preglednik/preglednica zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
4. Preglednik/preglednica manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem
strele
5. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
6. Operater/operaterka na CNC-stroju
7. Vodja delovne skupine v proizvodnji
8. Skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik/mehatroničarka
9. Urar/urarka
10. Graver/graverka
11. Livar/livarka (v reviziji leta 2016 razdeljen v livar litja v pesek in gravitacijskega litja, livar
procesnega litja in livar tlačnega litja)
12. Valjavec/valjavka
13. Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin
14. Talilec/talilka
15. Kovač/kovačica
16. TIG-varilec/varilka
17. Ročno obločni/obločna varilec/varilka
18. Plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka (v reviziji leta 2015 preimenovan v plamenski
varilec/varilka)
19. MIG-/MAG-varilec/varilka
20. Utopni kovač/utopna kovačica
21. Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji
22. Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji
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3.7.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 7 in grafičnem prikazu v nadaljevanju podajamo podatke o podeljenih certifikatih za
nacionalne poklicne kvalifikacije na strokovnem področju tehnike od začetka podeljevanja certifikatov
za posamezno kvalifikacijo do vključno leta 2015.
Prvi certifikati na strokovnem področju tehnike so bili podeljeni že v letu 2003, in sicer za NPK operater
na CNC-stroju. V vseh letih je bilo na strokovnem področju tehnike podeljenih 2.592 certifikatov.
Tabela 7: Število podeljenih NPK na področju tehnike (od prve podelitve certifikatov na področju), 2003–2015
NPK/LETO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Pomočnik vzdrževalca
v proizvodnji
Upravljalec strojev v
proizvodnji

0

22

0

0

0

0

0

0

0

22

0

13

0

32

0

49

0

31

22

147

0

32

37

0

0

0

69

0

0

0

15

28

18

61

Utopni kovač
Vzdrževalec
pnevmatik in
vulkanizer

0

0

0

MIG-/MAG-varilec

1

18

25

32

12

17

10

47

50

23

16

251

TIG-varilec

1

3

22

38

17

13

5

35

26

14

30

204

Ročno obločni varilec

0

3

21

4

3

1

0

3

0

0

0

35

Plamenski varilec

1

2

0

5

0

0

0

1

0

0

0

9

0

0

27

28

21

32

13

45

0

166

Vodja delovne skupine
v proizvodnji
Operater na CNCstroju
Skrbnik procesnih
naprav – mehatronik

12

59

12

78

27

10

0

24

41

114

136

130

161

804

4

11

24

14

6

0

0

0

0

0

1

60

Kovač

/7

/

/

/

/

/

/

/

/

0

Talilec

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

Toplotni obdelovalec
kovin

*

8

*

*

*

*

*

*

*

*

0

Valjavec

/7

/

/

/

/

/

/

/

/

0

7

Livar

/

Graver
Urar

/7

/

Preglednik manj zaht.
elekt. inštal. in inštal.
zaščite pred del. strele
7

Oznaka / pomeni, da ni registriranega izvajalca in članov komisije

8

Oznaka * pomeni, da ni registriranih članov komisije

/

/

/

7

0

/7

/

/

/

0

/

/

/

/

0

130

183

106

419
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NPK/LETO
Preglednik zaht.
elekt. inštalacij in
inštal. zaščite pred
delovanjem strele
Stikalničar v
elektroenergetiki
Dispečer v
centru vodenja
elektroenergetskega
sistema (ES)
Monter kovinskih
konstrukcij
Skupaj

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj
0

103

21

124

28

61

7

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

47

38

6

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

/7

/

/

/

/

/

/

/

/

0

119

138

65

115

109

318

370

557

375

2592

87

158

32

149

Vir: www.nrpslo.org.

Na področju tehnike je bilo do leta 2015 v bazi NRP.SLO.ORG objavljenih 22 katalogov za NPK. Od teh
jih je šest takih, kjer že od začetka njihove potrditve ni vpisanih izvajalcev postopkov ugotavljanja in
potrjevanja poklicnih kvalifikacij in tudi ne zadostnega števila članov komisije (kovač, talilec, valjavec,
urar, graver in monter kovinskih konstrukcij), dva sta taka, kjer trenutno ni zadostnega števila članov
komisije (urar in toplotni obdelovalec kovin). Dva kataloga (stikalničar v elektroenergetiki ter dispečer
v centru vodenja elektroenergetskega sistema) pa imata izvajalca postopkov ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij in člane komisij, vendar so se podelili certifikati v letih med letoma 2003 in 2006,
potem ne več, izvajalec pa ostaja vpisan v register.
Na področju varilstva imamo štiri kataloge za NPK in največ podeljenih certifikatov ima MIG-/
MAG-varilec (251) in sledi mu TIG-varilec (204 podeljeni certifikati). Najmanj podeljenih certifikatov
ima plamenski varilec (9), ročno obločni varilec pa tudi precej zaostaja za prvima dvema, in sicer ima
podeljenih 35 certifikatov.
NPK-ja MIG-/MAG-varilec ter TIG-varilec se podeljujeta v vseh letih od leta 2005 naprej, plamenski
varilec se je podeljeval le v dveh letih, ročno obločni varilec pa petkrat v desetih letih.
V sklopu strojništva in obdelave kovin imamo sedem katalogov za NPK, ki se izvajajo. Najzanimivejši
za kandidate je NPK operater CNC-stroja, ki ima največ podeljenih certifikatov (804) in se je
podeljeval v skoraj vseh dvanajstih letih. V zadnjih štirih letih se je število podeljenih certifikatov tudi
močno povečalo. NPK vodja delovne skupine v proizvodnji se tudi izvaja redno v vseh letih, vendar v
manjšem obsegu kot NPK operater na CNC-stroju. Približno vsako drugo leto se izvede podeljevanje
certifikatov za NPK upravljalec strojev v proizvodnji, v zadnjih treh letih se je povečalo zanimanje za
NPK vzdrževalec pnevmatik. Trije NPK-ji (pomočnik vzdrževalca v proizvodnji, utopni kovač in skrbnik
procesnih naprav – mehatronik) se izvajajo le občasno, ko se pojavijo potrebe na trgu.
V sklopu elektrotehnike imamo štiri kataloge za NPK, dva, ki sta razmeroma nova, izvajata se od
leta 2013, in dva, ki obstajata že od leta 2003. NPK stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki in
NPK dispečer/dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema (ES) sta se izvajala med letoma
2003 in 2006. Pri obeh je bilo podeljeno razmeroma veliko število certifikatov, po letu 2006 pa
nobeden. NPK preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem
strele in NPK preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele sta
kvalifikaciji, ki izhajata iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
in sta regulirani kvalifikaciji. NPK preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij
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zaščite pred delovanjem strele ima več podeljenih certifikatov (419), v obeh primerih pa se je največ
certifikatov podelilo v letu 2014.
Graf 29: Število podeljenih NPK na področju tehnike, 2003–2015
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Če primerjamo med seboj vse nacionalne poklicne kvalifikacije na področju tehnike, vidimo, da ima
največ podeljenih certifikatov NPK operater na CNC-stroju (804 od začetka izvajanja tega NPK), sledi
mu NPK preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (419
podeljenih certifikatov) in na tretjem mestu je NPK MIG-/MAG-varilec (251 podeljenih certifikatov).

3.7.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
tehnike

Register izvajalcev je živa baza in se aktivni izvajalci za posamezno kvalifikacijo spreminjajo glede
na to, ali vsako leto razpišejo rok in ostajajo vpisani v bazi. Vpis izvajalcev se spremeni tudi, ko se
izvede revizija katalogov za NPK ter se spremenijo materialni pogoji, zahtevani za izvajalce postopkov
ugotavljanja in preverjanja. V tem primeru Državni izpitni center izvede razpis za vpis v register
izvajalcev postopkov ugotavljanja in preverjanja, vsi že vpisani v register imajo 30 dni časa za ponovni
vpis v register. V grafu 31 prikazujemo razmerje med številom razpisanih rokov in dejanskim številom
izvedenih rokov.
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Graf 30: Število razpisanih in realiziranih rokov za pridobitev NPK na področju tehnike, 2011–2015
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Na strokovnem področju tehnike je največ vpisanih izvajalcev postopkov ugotavljanja in preverjanja
za NPK operater/operaterka na CNC-stroju, in sicer 18, in vsi izvajalci so šole, od katerih jih je šest
razpisalo več kot 10 rokov (to pa ne pomeni, da so bili roki tudi izvedeni). Več kot 10 izvajalcev
postopkov ugotavljanja in preverjanja je imelo do sredine leta 2015 vpisanih tudi vse štiri NPK za
varilstvo, od katerih pa so štirje izvajalci razpisali več kot 10 rokov. V juliju leta 2015 je ob reviziji
katalogov obnovil vpis v register le Šolski center Celje in trenutno je to edini izvajalec na področju
varilstva. Glede na število izvajalcev vpisanih v register sta zanimiva tudi NPK upravljalec strojev v
proizvodnji (osem izvajalcev) ter vodja delovne skupine v proizvodnji (devet izvajalcev). Šest kvalifikacij
ima enega vpisanega izvajalca v register. Med njimi najbolj izstopa Izobraževalni center energetskega
sistema, ki je bil edini izvajalec za dve NPK: stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki ter dispečer/
dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema (ES), kjer so ob nastanku katalogov podelili
certifikate v prvih treh letih, po tem pa ni bil podeljen noben certifikat več.
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S primerjavo podatkov o vpisanih izvajalcih postopkov ugotavljanja in potrjevanja, s podatki o
izvedenih rokih, na primeru NPK operater/operaterka na CNC stroju ugotavljamo, da je v obdobju med
letoma 2011 in 2015 od vseh 18 vpisanih izvajalcev osem izvajalcev roke tudi izvedlo. Pri tej kvalifikaciji
opažamo, da je nekaj stalnih izvajalcev (Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Šolski center Novo
mesto ter Tehniški šolski center Maribor), v zadnjih štirih letih pa sta močna tudi porast izvedenih
rokov in pojav novih izvajalcev v registru, kot je na primer Srednja poklicna in strokovna šola BežigradLjubljana.
Na področju varilstva je bilo do sredine leta 2015 v register vpisanih v povprečju 13 izvajalcev
postopkov ugotavljanja in preverjanja. Od vseh teh sta dva izvajalca (Inštitut za varilstvo in Šolski
center Celje) tudi izvedla postopke ugotavljanja in preverjanja za posamične NPK na področju varilstva.
Drugih šest izvajalcev je v celotnem obdobju med letoma 2011 in 2015 izvedlo le nekaj rokov ali samo
enega. Po spremembi vpisa izvajalcev v registru se je število izvedenih rokov pri Šolskem centru Celje
močno povečalo. Področje varilstva je trenutno edino strokovno področje, na katerem se je število
izvajalcev zmanjšalo na enega.
Na splošno ugotavljamo, da so se na področju tehnike mnogi šolski centri vpisali v register izvajalcev
postopkov ugotavljanja in preverjanja, razpisovali so roke, da so ostali vpisani v register, večinoma pa
jih niso izvedli. Zanimivost na področju je tudi, da so med izvajalci večinoma šole, ena ljudska univerza,
dve zbornici (GZS in OZS) ter štiri zasebna podjetja s področja usposabljanja in razvoja kadrov.
Graf 31: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju tehnike, 2011–2015
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Na celotnem področju tehnike vidimo, da se v večini podelijo certifikati na podlagi preverjanja znanj,
spretnosti in kompetenc. Največja razlika med številom podeljenih certifikatov na podlagi potrjevanja
ali preverjanja je pri kvalifikacijah operater/operaterka na CN-stroju ter MIG-/MAG-varilec/varilka.
Najmanjša razlika med številom podeljenih certifikatov na podlagi potrjevanja ali preverjanja je pri
kvalifikaciji preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. Pri tej
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kvalifikaciji je 45 % kandidatov pridobilo NPK na podlagi potrjevanja kandidatove zbirne mape. Pri
kvalifikaciji utopni kovač je razmerje med potrjevanjem in preverjanjem v prid potrjevanju, saj je več
kot 70 % kandidatov pridobilo kvalifikacijo na ta način.

3.7.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Kandidati so ob prijavi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK naprošeni, da napišejo
državljanstvo, in ta podatek izvajalci postopkov zapišejo v bazo NRP. Podatki, ki so jih kandidati navedli
pod državljanstvo, so zelo različni in smo jih zaradi večje preglednosti združevali po smiselnosti.
Graf 32: Državljanstvo imetnikov NPK na področju tehnike, 2011–2015
Slovensko
Državljani ostalih nekdanjih jugoslovanskih republik
Državljani drugih držav

2 (< 1 %)
176
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1906 (92 %)

Vir: nrpslo.org.

Podatki kažejo, da se je 92 % imetnikov certifikatov na področju tehnike opredelilo, da imajo
slovensko državljanstvo, druga največja skupina imetnikov certifikatov so ostali državljani iz nekdanjih
jugoslovanskih republik, med njimi je največ hrvaških državljanov, ki so pridobili NPK za varilca,
sledijo državljani BiH in Srbije. Med državljani drugih držav se pojavita po en državljan iz Kosova in en
državljan iz Rusije.

Spol
Izvajalci so ob prijavi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK naprošeni, da označijo spol
kandidata. Od leta 2011 se ti podatki vnašajo direktno v bazo NRP, pred tem letom pa so se nekateri
podatki uvozili v bazo, drugi pa ne. Zato so podatki o spolu pri kvalifikacijah, ki so se izvajale pred
letom 2011, pomanjkljivi. Na primer pri NPK pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji nimamo
podatka o spolu imetnikov certifikatov. Prav tako so podatki o spolu pomanjkljivi za vse NPK-je na
področju varilstva. Kljub temu lahko rečemo, da je med kandidati, ki so pridobili kvalifikacije na
področju tehnike, 90 % moških.

Starost
V nadaljevanju smo datume rojstev imetnikov certifikatov na področju tehnike uredili v starostne
skupine. V grafu 33 predstavljamo starostne skupine po posameznem NPK-ju na področju tehnike.

53

Graf 33: Starost imetnikov NPK na področju tehnike, 2011–2015
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Večina imetnikov certifikatov na področju tehnike je starih med 26 in 40 let (49 %), druga največja
skupina (39 %) pa med 41 in 55 let. Starejših od 55 let je 8 % in mlajših od 26 let je 4 %. Glede na
največjo starostno skupino, ki je zastopana med imetniki certifikatov, ugotavljamo, da gre za osebe
v najbolj produktivnem obdobju, za katere lahko sklepamo, da so pridobivali kvalifikacije zaradi
izboljšanja položaja na trgu dela.

3.7.4

Povzetek

Področje tehnike zajema velik spekter različnih dejavnosti od strojništva in obdelave kovin, motornih
vozil ter elektrotehnike, robotike in energetike. Na celotnem področju je veljavnih 22 katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki pa niso vsi enako zanimivi za uporabnike (podjetja ali
posameznike), temu primerno so postopki potrjevanja in priznavanja NPK za nekatere kvalifikacije
pogostejši in številčnejši kot za druge.
Od vseh veljavnih katalogov jih je pet takih, kjer že od začetka njihove potrditve niso vpisani izvajalci
postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij in tudi ni zadostnega števila članov komisije
(NPK kovač, talilec, valjavec, graver in monter kovinskih konstrukcij), pri dveh trenutno ni zadostnega
števila članov komisije (NPK urar in toplotni obdelovalec kovin), eden (NPK livar/livarka) pa nima
registriranih članov komisije. Dva kataloga (stikalničar v elektroenergetiki in dispečer v centru vodenja
elektroenergetskega sistema) imata izvajalca postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij
in člane komisij, vendar so se podelili certifikati v letih med 2003 in 2006, potem pa ne več. Izvajalec
ostaja vpisan v register.
Če primerjamo med seboj vse nacionalne poklicne kvalifikacije na področju tehnike, vidimo, da ima
največ podeljenih certifikatov NPK operater na CNC-stroju (804 od začetka izvajanja tega NPK), sledi
mu preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (419
podeljenih certifikatov) in na tretjem mestu je MIG-/MAG-varilec (251 podeljenih certifikatov).

54

Na strokovnem področju tehnike vidimo, da je največ vpisanih izvajalcev postopkov ugotavljanja in
preverjanja za NPK operater/operaterka na CNC-stroju, in sicer 18, in vsi izvajalci so šole, od katerih
jih je šest razpisalo več kot 10 rokov (to ne pomeni, da so bili roki tudi izvedeni). Več kot 10 izvajalcev
postopkov ugotavljanja in preverjanja je imelo do sredine leta 2015 vpisane tudi vse štiri NPK za
varilstvo, od teh pa so štirje izvajalci razpisali več kot 10 rokov. V juliju leta 2015 je ob reviziji katalogov
obnovil vpis v register le Šolski center Celje in trenutno je to edini izvajalec na področju varilstva.
Glede na število izvajalcev, vpisanih v register, sta zanimiva tudi NPK upravljalec strojev v proizvodnji
(osem izvajalcev) in vodja delovne skupine v proizvodnji (devet izvajalcev). Šest kvalifikacij ima enega
vpisanega izvajalca v register.
Na splošno ugotavljamo, da so se na področju tehnike vpisali v register izvajalcev postopkov
ugotavljanja in preverjanja mnogi šolski centri, ki so razpisovali roke, da so ostali vpisani v register, v
veliki večini pa jih niso izvedli. Zanimivost na področju je tudi ta, da so med izvajalci večinoma šole,
ena ljudska univerza, dve zbornici (GZS in OZS) ter štiri zasebna podjetja s področja usposabljanja in
razvoja kadrov.
Podatki o državljanstvu kandidatov kažejo, da se je 90 % imetnikov certifikatov na področju tehnike
opredelilo, da imajo slovensko državljanstvo, druga največja skupina imetnikov, ki pa predstavlja 3 %
vseh imetnikov na področju pa ima hrvaško državljanstvo.
Barbara Kunčič Krapež

3.8

Transportne storitve

Glavna področja transportnih storitev so notranji in mednarodni cestni prevozi potnikov in blaga ter
dejavnost skladiščenja in špedicije. Za vse navedene oblike transportnih storitev se pogosto uporablja
tudi izraz logistika.
Transportne storitve imajo v Republiki Sloveniji glede na geografske razmere, lasten izhod na morje
in splošni razvoj države pomembno vlogo, ker povezujejo slovenske pokrajine in zamejstvo, s čimer
omogočajo dinamične prometne, blagovne in razvojne tokove. Prometna vpetost Slovenije v osrčje
Evrope je bila in bo pomembna primerjalna prednost našega gospodarstva.
Transportne storitve so tudi eden ključnih dejavnikov za razvoj konkurenčnih gospodarstev. Z vidika
transportnih subjektov (prevoznikov, uporabnikov, družbe in zaposlenih) so pričakovanja velika.
Na področju transportnih storitev se vse bolj poudarja tudi pomen varnosti pri prevozu, ekološke
neoporečnosti in varnega prevoza ter ravnanja z nevarnim blagom, ki pomeni dodatno tveganje za
nastanek nesreč s hujšimi posledicami. S ciljem zmanjšati tveganje pred nesrečami v logističnih procesih
(transport in skladiščenje), pri pošiljateljih nevarnega blaga, prevoznikih, organizatorjih prevoza ipd.
morajo vsi sodelujoči v transportu zagotavljati svojo varnost, varnost drugih ljudi, stvari in okolja.
Del transportnih storitev so špediterske in skladiščne dejavnosti, ki pomenijo združevanje, hrambo,
ravnanje, pakiranje ali distribucijo blaga ter tudi pomožne in svetovalne storitve, povezane s temi
storitvami. Špediterske in logistične storitve vsebujejo tudi storitve s carinskega in davčnega področja,
carinjenje blaga, preskrbo zavarovanja blaga in pobiranje oziroma urejanje plačil ali dokumentacije v
zvezi z blagom. (GZS Združenje za promet).
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V spremljavi področja transportnih storitev smo analizirali naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:
1. Odgovorna oseba v cestnem prometu
2. Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
3. Prometnik/prometnica v cestnem prometu
4. Špediter/špediterka
5. Upravljalec/upravljalka dvigal
6. Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal
7. Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
8. Viličarist/viličaristka
9. Voznik/voznica v cestnem prometu

3.8.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 8 prikazujemo podatke o podeljevanju certifikatov za nacionalne poklicne kvalifikacije s
področja transportnih storitev. V tabeli, kjer ni navedena nobena vrednost, pomeni, da NPK še ni
obstajal. Če je zapisana vrednost nič, pomeni, da NPK obstaja, vendar ni bil podeljen noben certifikat.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Odgovorna oseba v
cestnem prometu
Operater pri prevozu
nevarnega blaga
Prometnik v cestnem
prometu

2004

2003

2002

NPK/LETO

2001

Tabela 8: Število podeljenih NPK na področju transportnih storitev (od prve podelitve certifikatov na področju), 2001–2015
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Viličarist
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Skupaj
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Vir: www.nrpslo.org.
9

Oznaka / pomeni, da ni registriran izvajalec in člani komisije.

10

Oznaka * pomeni prenehanje izvajanja, ker je NPK nadomestila temeljna kvalifikacija.
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NPK odgovorna oseba v cestnem prometu je bila pripravljena zato, da se postavi kot pogoj za vsako podjetje,
ki se želi registrirati kot prevozniško podjetje in izvajati prevoze blaga ali potnikov. Preizkus znanja in
pridobitev NPK odgovorna oseba v cestnem prometu bi morala opraviti vsaj ena oseba, ki je v podjetju ali
gospodarski družbi odgovorna za prevoze. V času priprave NPK odgovorna oseba v cestnem prometu je
ministrstvo, pristojno za promet, kot pogoj za registracijo podjetja uvedlo drugo listino, in sicer licenco za
upravljavca prevozov, ki je interna listina ministrstva, pristojnega za promet. Zaradi tega NPK odgovorna
oseba v cestnem prometu že od vsega začetka ni bila aktualna in nima podeljenega nobenega certifikata.
V primeru NPK voznik v cestnem prometu je bil ta NPK do leta 2009 še zakonski pogoj za opravljanje
cestnih prevozov, od leta 2009 pa je bil s spremembo zakonodaje na področju prevozov v cestnem prometu
ukinjen tudi NPK voznik v cestnem prometu, in ga je prav tako nadomestila interna ministrska kvalifikacija z
nazivom temeljna kvalifikacija za voznike. Zato od leta 2009 ni več podeljevanja certifikatov za NPK voznik
v cestnem prometu.
Največ certifikatov poleg voznika v cestnem prometu je bilo podeljenih še na področju cestnih prevozov
nevarnih snovi, in sicer za NPK operater pri prevozu nevarnega blaga in varnostni svetovalec za prevoz
nevarnega blaga. Dejavnost cestnega prevoza nevarnega blaga je regulirana z Zakonom o prevozih nevarnih
snovi, ki poleg obdobnega obnavljanja licence po direktivi ADR od vseh sodelujočih pri prevozu nevarnega
blaga predhodno zahteva tudi ustrezen NPK.
Za NPK viličarist je bil v opazovanem obdobju podeljen le en certifikat, vendar je bilo za to kvalifikacijo že v
naslednjem letu podeljenih 54 certifikatov.

3.8.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
transportnih storitev

Graf 34: Število razpisanih in realiziranih rokov na področju transportnih storitev po NPK-jih, 2011–2015
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Iz grafa 34 je razvidno, da sta po številu razpisanih rokov v obdobju od 2011 do 2015 v ospredju
kvalifikaciji operater pri prevozu nevarnega blaga (74 razpisanih rokov) in varnostni svetovalec za prevoz
nevarnega blaga (35 razpisanih rokov). Pri prvem je bilo od vseh razpisanih rokov realiziranih približno
49 rokov, pri drugem pa je bilo od vseh razpisanih rokov realiziranih 15 rokov. Največja razlika med
razpisanimi in realiziranimi roki je bila pri viličaristu, špediterju in prometniku v cestnem prometu, kjer
je bil od vseh razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje dejansko izveden le en oziroma dva roka.
Razlog za večje število razpisanih rokov od dejansko izvedenih lahko iščemo v dejstvu, da so izvajalci
zakonsko dolžni razpisati vsaj eno preverjanje na leto, če želijo obdržati status izvajalca za določeno
NPK. Za NPK voznik v cestnem prometu in odgovorna oseba v cestnem prometu izvajalci še vedno
razpisujejo roke, čeprav za ti dve kvalifikaciji ni interesa.
Najbolj aktivna izvajalca sta B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in Prometni center Blisk
izobraževanje d.o.o., ki sta oba skupaj izvedla skoraj 70 % vseh izvajanj v opazovanem obdobju.
Graf 35: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju transportne
storitve, 2011–2015
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Na področju dejavnosti prevoza nevarnega blaga le približno 10 % kandidatov pridobi NPK na podlagi
potrjevanja zbirne mape, velika večina ostalih kandidatov (približno 90 %) pa pridobi certifikat na
podlagi neposrednega preverjanja pred komisijo. Razlog za velik delež kandidatov, ki so pridobili NPK
operater pri prevozu nevarnega blaga ali varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga na podlagi
preverjanja je, da gre za regulirane kvalifikacije na ravni EU. Gre za »občutljivo« področje prevoza
nevarnih snovi, pri katerem se mora neposredno preverjati kandidatovo ustrezno poznavanje različnih
predpisov in direktiv, ki urejajo področje opravljanja cestnega prevoza nevarnega blaga. Razlog za
velik delež »preverjenih kandidatov« na področju prevoza nevarnega blaga je tudi, da se preverjanje
kvalifikacije izvaja s pisnim testom, saj je tako predpisano z mednarodno direktivo o prevozu nevarnega
blaga (ADR). Pri drugih NPK-jih: prometnik, špediter in viličarist je pridobivanje NPK-jev na podlagi
potrjevanja delovnih izkušenj pogostejše.
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3.8.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Graf 36: Državljanstvo imetnikov NPK na področju transportnih storitev, 2011–2015
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Za transportne storitve je značilno, da je dve tretjini imetnikov certifikatov slovenskih državljanov,
ostala tretjina pa so predvsem državljani iz nekdanjih jugoslovanskih republik in nekaj državljanov
drugih držav (Ukrajinci, Rusi). Med imetniki NPK operater pri prevozu nevarnega blaga se najpogosteje
pojavljajo državljani iz nekdanjih jugoslovanskih republik, to so predvsem državljani Bosne in
Hercegovine, Srbije in Hrvaške. Imetniki NPK varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga so
večinoma državljani Slovenije. Med redkimi imetniki NPK varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega
blaga, ki imajo tuje državljanstvo, so večinoma državljani Hrvaške.

Spol
Na področju transportnih storitev podatkov o spolu ne prikazujemo, ker so podatki v bazi pomanjkljivi.

Starost
Graf 37: Starosti imetnikov NPK na področju transportnih storitev, 2011–2015
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V grafu 37 prikazujemo starostne skupine kandidatov, ki so pridobile NPK-je na področju transportnih
storitev. Prevladujejo imetniki certifikatov, stari od 41 do 55 let, takoj za njimi pa sledijo imetniki
certifikatov, stari od 26 do 40 let.

3.8.4

Povzetek

Na celotnem področju transportnih storitev je bilo največje število certifikatov o NPK podeljenih na
področju cestnih prevozov. V ospredju je NPK voznik v cestnem prometu, ki pa se je v letu 2009 prenehal
izvajati, saj ni več pogoj za opravljanje cestnih prevozov blaga ali potnikov. Glede števila podeljenih
certifikatov o NPK sta močno v ospredju še kvalifikaciji operater za prevoz nevarnega blaga in varnostni
svetovalec pri prevozu nevarnega blaga. Po podatkih iz baze NRP in podatkih, ki jih pridobi Državni
izpitni center na podlagi poročil izvajalcev o izdanih certifikatih, je bilo za vse tri kvalifikacije do leta
2015 podeljenih skupno prek 30.000 certifikatov. Število podeljenih certifikatov pri drugih kvalifikacijah
na področju transportnih storitev: prometnik, špediter in viličarist, je ob tem podatku praktično
zanemarljivo, saj je bilo za vse te ostale kvalifikacije na področju transportnih storitev podeljenih skupaj
le 15 certifikatov o NPK, zato jih v nadaljevanju povzetka ne omenjamo.
Med imetniki certifikatov je nekoliko več tistih, ki so stari med 41 in 55 let, kot tistih od 26 do 40 let.
Glede na državljanstvo je nekoliko več imetnikov certifikatov s slovenskim državljanstvom pri vozniku
v cestnem prometu kot pri operaterju za prevoz nevarnega blaga. Pri prvem ima slovensko državljanstvo
približno dve tretjini imetnikov certifikata, pri drugem pa ima slovensko državljanstva približno ena
petina imetnikov certifikata. Preostali imetniki certifikatov so v obeh primerih večinoma državljani
Bosne in Hercegovine ter Srbije. Imetniki NPK varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga so
večinoma državljani Slovenije.
Med izvajalci ugotavljanj in potrjevanja za NPK operater pri prevozu nevarnega blaga sta najbolj aktivna
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in Prometni center Blisk izobraževanje d.o.o. Ta ima tudi
največje število prijavljenih kandidatov/podeljenih certifikatov v opazovanem obdobju. Certifikati za
NPK na področju dejavnosti prevoza nevarnega blaga se večinoma pridobijo na podlagi neposrednega
preverjanja in skoraj nikoli le na podlagi potrjevanja kandidatove zbirne mape, saj gre za kvalifikacije,
regulirane na ravni EU.
Klement Drofenik
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3.9

Zdravstvo

Zdravstveni sistem je delovno intenzivna panoga, njegova učinkovitost je tako večinoma odvisna od
kakovostnih in motiviranih kadrov. V letu 2010 se je število diplomantov medicine močno povečalo,
saj so študij zaključili prvi diplomanti medicine v Mariboru. Po drugi strani se v Sloveniji zaradi
številnih novih zdravstvenih šol zelo hitro povečuje tudi število diplomiranih medicinskih sester.
Leta 2010 je tako diplomiralo kar 60 % več sester kot leta 2005. Število tehnikov zdravstvene nege in
diplomiranih medicinskih sester na 100.000 prebivalcev znaša 804, kar je blizu povprečja EU-27 (823
sester/100.000 prebivalcev). Zaradi tako velikega in hitrega porasta je veliko tehnikov zdravstvene
nege in diplomiranih medicinskih sester (okrog 1.000) brezposelnih in so trenutno njihove možnosti
zaposlitve neugodne. Izobraževanje za zdravstveno nego temelji na vse zahtevnejših in bolj raznolikih
nalogah zdravstvene nege, kar zahteva višjo stopnjo izobraženosti negovalne skupine. Negovalna ekipa
je zato sestavljena iz tehnikov zdravstvene nege, višjih medicinskih sester (VMS) in diplomiranih
sester. Zaradi sprememb v načinu dela in prenosa določenih nalog z zdravnika na sestro so se timi,
predvsem na primarni ravni, spremenili: v referenčnih ambulantah vključujejo dodatno diplomirano
medicinsko sestro, ki opravlja naloge preventive in obravnave kroničnih bolnikov, s čimer razbremeni
zdravnika, ki lahko več časa posveti drugim pacientom. Pogoj za uspešen prenos odgovornosti na sestro
je zaupanje zdravnika v sposobnosti sestre ter sposobnost sestre, da kroničnega bolnika pri rutinskih
pregledih in napotkih zadostno obravnava in spremlja. Medtem ko je bilo še pred kratkim pomanjkanje
zdravnikov v Sloveniji izjemno, se je situacija v zadnjih letih precej izboljšala zaradi večjega vpisa in
priliva zdravnikov iz tujine. Težava ostaja strukturna brezposelnost, saj pomanjkanje zdravnikov ostaja
pereč problem na nekaterih specialnih področjih (npr. splošna medicina, anestezija), medtem ko se na
drugih področjih pojavlja brezposelnost zdravnikov. (Kvalifikacijska struktura na področju Zdravstva
in farmacije, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014, Poklicni standardi in nacionalne
poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2013).
Analizirali smo naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije na področju zdravstva:
1. Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka
2. Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
3. Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
4. Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka
5. Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

3.9.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (od prve
podelitve naprej)

V tabeli 9 so predstavljeni podatki o podeljenih certifikatih za nacionalne poklicne kvalifikacije na
področju zdravstva od začetka izvajanja prvega NPK-ja na tem področju do vključno leta 2015.
Prvi certifikati na področju zdravstva so bili podeljeni v letu 2006, in sicer za NPK refleksoterapevt/
refleksoterapevtka.
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Tabela 9: Število podeljenih NPK na področju zdravstva (od prve podelitve naprej), 2006–2015
NPK/LETO
Refleksoterapevt

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skupaj

63

70

134

109

73

84

38

16

28

18

633

/

/

/

/

/

/

/

/

0

Biomedicinski laborant

11

Zdravstveni reševalec

113

85

33

37

89

357

Zobozdravstveni asistent

89

59

0

9

11

168

Ortopedski tehnolog
Skupaj

63

70

134

26

17

0

0

5

1

3

52

135

90

286

182

54

75

121

1.210

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leta 2013–2015 so pridobljeni iz
baze www.nrpslo.org.

Graf 38: Število podeljenih NPK na področju zdravstva, 2006–2015
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V vseh letih od 2006 do 2015 je bilo na celotnem področju zdravstva podeljenih 1.210 certifikatov, kar
prikazuje tabela 9. Največ certifikatov je bilo podeljenih za NPK refleksoterapevt/refleksoterapevtka,
in sicer 633, največ v letu 2008 (134). Sledi mu NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (357),
za katerega je bilo največ certifikatov podeljenih leta 2011 (113), kar je bilo tudi prvo leto izvajanja.
NPK zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka (168) se izvaja od leta 2011, ko je bilo
tudi podeljenih največ certifikatov (89), od leta 2013 pa se je število precej zmanjšalo, in sicer na 11
v letu 2015. NPK ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja se je začel izvajati leta 2009, ko je
bilo podeljenih največ certifikatov, in sicer 29 od skupno 52. Biomedicinski laborant/biomedicinska
laborantka nima nobenega podeljenega certifikata, saj za ta NPK (za zdaj) še ni registriran noben
izvajalec preverjanja in potrjevanja.

3.9.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
zdravstva

V tem delu analize je prikazano, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij na področju zdravstva so posamezni izvajalci razpisali ter koliko izvedenih preverjanj in
potrjevanj so izvajalci v teh letih tudi izpeljali. Tabeli 2 in 3 prikazujeta podatke o številu razpisanih in
realiziranih rokov za preverjanje za področje zdravstva v obdobju 2011–2015.
11

Oznaka / pomeni, da ni registriran izvajalec in člani komisije.
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Iz podatkov o izvajanju posameznih kvalifikacij, prikazanih v grafu 39, opazimo, da število razpisanih
rokov glede na posamezno kvalifikacijo precej niha. Število razpisanih rokov od dejansko izvedenih
je večinoma večje, kar je razumljivo, v nekaterih primerih pa je tudi enako. Po številu razpisanih in
izvedenih rokov za preverjanje prednjačijo trije NPK, in sicer refleksoterapevt/refleksoterapevtka,
zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka in zdravstveni asistent/zdravstvena asistentka, saj je bilo za
te kvalifikacije razpisanih in izvedenih največ rokov za preverjanje (več kot deset razpisanih in sedem
izvedenih rokov v posameznem letu). Po drugi strani za NPK biomedicinski laborant/biomedicinska
laborantka v vseh letih, odkar je bil pripravljen katalog, ni bil razpisan še noben rok za preverjanje.
Razlog je v tem, da za ta NPK do danes še noben izvajalec ni pridobil licence. Za NPK ortopedski
tehnolog/ortopedska tehnologinja so bili v zadnjih treh letih od skupno petih razpisanih izvedeni trije
roki za preverjanje.
Graf 39: Število razpisanih in realiziranih rokov na področju zdravstva po NPK-jih, 2011–2015
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Graf 40 prikazuje, kako so kandidati pridobili NPK na področju zdravstva. Od vseh kandidatov, ki so
se prijavili v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK na področju zdravstva, jih je velika
večina certifikat pridobila s pomočjo preverjanja.
Graf 40: Razmerje med številom preverjanj in potrjevanj v postopku za pridobitev NPK na področju zdravstva,
2011–2015
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3.9.3

Demografske značilnosti imetnikov certifikatov

Državljanstvo
Podatki o državljanstvu so pokazali, da so vsi imetniki certifikatov na področju zdravstva slovenski
državljani.

Spol
Graf 41: Spol imetnikov NPK na področju zdravstva, 2011–2015
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Spol je zelo odvisen od vrste NPK: ženske se večinoma odločajo za poklic refleksoterapevtke in
zobozdravstvene asistentke, moški pa za poklic zdravstvenega reševalca.

Starost
Graf 42: Starost imetnikov NPK na področju zdravstva, 2011–2015
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Starost imetnikov certifikatov na navedenem področju je precej razpršena, s tem da prevladujejo
»starejši«: dobra polovica (642) je starejših od 41 let, nekaj manj kot polovica pa jih spada v starostno
skupino od 26 do 40 let (520).
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3.9.4

Povzetek

Na področju zdravstva se je izvajanje NPK začelo leta 2006, ko so bili podeljeni prvi certifikati, in sicer
za NPK refleksoterapevt/refleksoterapevtka. Do leta 2015 so se mu pridružili še ortopedski tehnolog/
ortopedska tehnologinja, zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka in zobozdravstveni asistent/
zobozdravstvena asistentka. Vseh certifikatov je bilo na tem področju v obdobju 2008–2015 podeljenih
1.210, od tega največ za NPK refleksoterapevt/refleksoterapevtka (633), precej manj za zdravstvenega
reševalca/zdravstveno reševalko (357) in za NPK zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka
(168) ter najmanj za ortopedskega tehnologa/ortopedsko tehnologinjo (52). Število izvedenih postopkov
v celotnem obdobje je doseglo število 51, od katerih je največ (12) postopkov izvedla Reševalna postaja
Ljubljana, in sicer za NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Po devet postopkov preverjanja
in potrjevanja sta izvedla še Higeja d.o.o. za NPK refleksoterapevt/refleksoterapevtka in Stomatološka
klinika Ljubljana za NPK zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka.
mag. Barbara Velkov Rozman

3.10

Varstvo okolja

Na področju varstva okolja imamo tri nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer:
1. Manipulant/manipulantka odpadkov
2. Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki
3. Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov
Vse tri nacionalne poklicne kvalifikacije se do leta 2015 niso izvajale, prav tako niso oblikovane komisije
za preverjanje oziroma potrjevanje omenjenih NPK.
Klement Drofenik
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3.11

Kamnarstvo

Na pobudo podjetij in obrtnikov, ki delujejo v kamnarski industriji, so bili razviti trije poklicni
standardi ter pripadajoči katalogi standardov znanj in spretnosti. Leta 2012 so bili potrjeni trije katalogi
za NPK:
1. Montažer/montažerka kamna
2. Kamnolomec/kamnolomka
3. Strojni obdelovalec/strojna obdelovalka kamna
Preverjanja in potrjevanja za navedene NPK se do leta 2015 ni izvajalo.
mag. Darja Štarkl
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4.1

Svetovalci/izvajalci v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK

Na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ZNPK Ur. l. RS št. 81/2000 in sprememb
Zakona ZNPK Ur. l. RS št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009 so izvajalci
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko medpodjetniški izobraževalni
centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti ter z drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni
poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji
izobraževanja odraslih, učitelji različnih predmetov, kadrovski delavci ter še mnogi drugi, ki delujejo
na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na
Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.
Navadno so zaposleni v organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v
svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
V postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ima vsak kandidat
pravico do svetovanja pri prijavi v postopek ter pri pripravi svoje zbirne mape. Vsak izvajalec pa je
dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja Nacionalne poklicne
kvalifikacije.
V letu 2015 je bila opravljena raziskava, v kateri je sodelovalo 45 svetovalcev oziroma izvajalcev v
postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK. Dobra četrtina (26,7 %) jih je zaposlenih v srednji poklicni
in strokovni šoli, dobra petina (22 %) na eni od zasebnih izobraževalnih ustanov, enak delež anketiranih
je izbral odgovor »drugo«.
Tabela 10: Tip organizacije, v kateri so svetovalci zaposleni
Tip organizacije

N

%

Srednja poklicna in strokovna šola

12

26,7

Ljudska univerza

8

17,8

Zasebna izobraževalna ustanova

10

22,2

Medpodjetniški izobraževalni center

4

8,9

Zbornica

1

2,2

Drugo

10

22,2

Skupaj

45

100,0

Kot prikazujejo podatki v tabeli 10 je osem anketiranih navedlo zaposlitev na ljudskih univerzah, štirje
na medpodjetniških izobraževalnih centrih, eden pa zaposlitev na eni od zbornic. Deset anketiranih
je navedlo zaposlitev v naslednjih oblikah oziroma organizacijah: trije v organizaciji z izobraževalno
dejavnostjo; eden v invalidskem podjetju, eden kot samozaposleni; trije v podjetju in dva v zavodu.
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Kot prikazuje tabela 11, je bilo v raziskavo zajetih 11 področij, in sicer:
Tabela 11: Področja, na katerih se izvajajo NPK-ji
Področje

Število izvajalcev/svetovalcev

Izobraževanje

8

Novinarstvo

1

Računalništvo

15

Tehnika

16

Proizvodna tehnologija

3

Kamnarstvo

/

Zdravstvo

8

Farmacija

1

Storitve za gospodinjstva

12

Transport

16

Varstvo okolja

/

Skupaj

80

Ker nekateri svetovalci/izvajalci opravljajo svetovanje na več področjih, je skupno število svetovalcev/
izvajalcev po področjih večje, kot je število v raziskavo zajetih svetovalcev/izvajalcev. Na vprašalnik ni
odgovoril noben svetovalec/izvajalec s področja kamnarstva in varstva okolja.
Naslednja tabela prikazuje oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo organizacije, kjer so
svetovalci zaposleni.
Tabela 12: Oblike izobraževanja in usposabljanja organizacij, v katerih so svetovalci/izvajalci zaposleni
Oblike izobraževanja in usposabljanja organizacij

N

% veljavnih odgovorov
(N = 45)

Redno izobraževanje

20

44,4

Izredno izobraževanje

25

55,6

Tečaji in krajša usposabljanja

41

91,1

Podatki v tabeli 12 kažejo, da večina (91,1 %) svetovalcev oziroma izvajalcev NPK organizira tečaje in
krajša usposabljanja, dobra polovica (55,6 %) jih hkrati izvaja izredno izobraževanje, nekaj več kot 44 %
pa tudi redno izobraževanje.
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Tabela 13: Tip organizacije in področja, za katero svetovalec izvaja svetovanje v okviru izvajanja postopkov preverjanja
in potrjevanja NPK

Medpodjetniški izobraževalni center

/

/

2

4

1

/

/

2

2

11

Zbornica

/

/

1

/

/

/

/

1

1

3

Drugo

/

1

2

4

/

2

1

1

7

18

Skupaj

8

1

15

16

3

8

1

12

16

80

Največ različnih NPK izvajajo ustanove, ki so jih svetovalci/izvajalci navedli pod opcijo »drugo«, in
sicer največ s področja transporta, ter srednje poklicne in strokovne šole, največ s področja tehnike. Le
štirje svetovalci/izvajalci so navedli, da preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo v okviru zbornic.
Glede na podatke največ preverjanj in potrjevanj NPK na področju izobraževanja izvajajo ljudske
univerze, na področju tehnike so to, kot smo navedli že zgoraj, srednje poklicne in strokovne šole. Na
področju transporta izstopa podatek, da sedem izvajalcev/svetovalcev navaja, da niso zaposleni v nobeni
od navedenih organizacij, ampak so izbrali opcijo »drugo«.
Tabela 14: Zagotavljanje materialnih pogojev izvajalcev NPK
Kako institucije zagotavljajo materialne pogoje

N

%

Materialne pogoje zagotavljamo v okviru lastne institucije

30

68,2

4

9,1

10

22,7

44

100,0

Materialne pogoje zagotavljamo s pogodbo z zunanjim
izvajalcem
Materialne pogoje zagotavljamo v okviru lastne institucije in s
pogodbo z zunanjim izvajalcem
Skupaj

Kot je razvidno iz tabele 14, večina izvajalcev (več kot dve tretjini) zagotavlja materialne pogoje
za posamezni katalog v okviru lastne institucije, štirje te pogoje zagotovijo s pogodbo z zunanjim
izvajalcem. Slabih 23 % jih materialne pogoje zagotovi kombinirano: v okviru lastne institucije in s
pogodbo z zunanjim izvajalcem.
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H1: Večina svetovalcev je zaposlenih v organizaciji, kjer izvaja svetovanje.
Tabela 15: Oblike izvajanja informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape
V kakšni obliki svetovalci izvajajo informiranje in svetovanje
kandidatom?

N

%

Zaposlen sem v ustanovi, kjer izvajam svetovanje

44

97,8

Svetovanje izvajam kot zunanji sodelavec, po pogodbi

1

2,2

Skupaj

45

100,0

Kot lahko razberemo iz tabele 15, so skoraj vsi (razen enega) svetovalci zaposleni v ustanovi, kjer
izvajajo svetovanje.
Tabela 16: Oblike izvajanja informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape glede na delovno
mesto svetovalca
Kakšen je vaš zaposlitveni status, kjer izvajate svetovanje?

Delovno mesto svetovalca
Sem učitelj strokovnoteoretičnih predmetov
Sem šolski svetovalni delavec
Sem pomočnik ravnatelja šole
Sem organizator
izobraževanja odraslih
Drugo
Skupaj

Zaposlen sem v instituciji,
kjer izvajam svetovanje.

Svetovanje izvajam kot zunanji
sodelavec, po pogodbi.

Skupaj

N

6

0

6

%

14,0 %

0,0 %

13,6 %

N

3

0

3

%

7,0 %

0,0 %

6,8 %

N

1

0

1

%

2,3 %

0,0 %

2,3 %

N

23

0

23

%

53,5 %

0,0%

52,3 %

N

10

1

11

%

23,3 %

100,0 %

25,0 %

N

43

1

44

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Med svetovalci, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje (tabela 16), jih je največ
zaposlenih na delovnem mestu organizatorja izobraževanja (23 oz. 53,5 %), sledijo zaposleni, ki so pri
vprašanju o delovnem mestu izbrali opcijo »drugo« (10 oz. 23,3 %), pri čemer so navedli naslednja
delovna mesta: administrator, delovni terapevt, koordinatorka izobraževanj, pomočnica z dodatnimi
zadolžitvami, poslovni sekretar, prokurist – vodja projektov, strokovni sodelavec na projektu, tajnica,
vodja MIC.
Med tistimi, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, je tudi šest učiteljev
strokovnoteoretičnih predmetov, trije šolski svetovalni delavci in en pomočnik ravnatelja šole. Med
svetovalci, ki niso zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, pa je le en izvajalec, ki ni navedel, na
katerem delovnem mestu je zaposlen.
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Tabela 17: Način opravljanja dela svetovalca
V kakšni obliki izvajate informiranje in svetovanje kandidatom
za oblikovanje osebne zbirne mape ?
To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta
in ga opravljam med svojim delovnim časom
To delo sodi med redne delovne naloge, vendar ni direktno
povezano z mojim delovnim mestom. Opravljam ga med svojim
delovnim časom
To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta,
vendar ga opravljam zunaj svojega delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog svojega
delovnega mesta in znotraj svojega delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog svojega
delovnega mesta in zunaj svojega delovnega časa

N

%

24

53,3

6

13,3

1

2,2

4

8,9

9

20,0

Drugo

1

2,2

Skupaj

45

100,0

Kot prikazuje tabela 17, dobra polovica (53,3 %) svetovalcev svetovanje opravi med svojim rednim
delovnim časom, ker svetovanje spada med redne delovne naloge delovnega mesta, ki ga zasedajo.
Petina svetovalcev to delo opravi zunaj delovnega časa, ker svetovanje ni del njihovih rednih delovnih
nalog. Šest svetovalcev opravlja svetovanje med svojim delovnim časom, ker gre za redne delovne
naloge njihovega delovnega mesta, vendar svetovanje ni neposredno povezano z njihovim delovnim
mestom. Štirje svetovalci svetovanje opravijo znotraj svojega delovnega časa, čeprav to ni del njihovih
rednih delovnih nalog.
Med 24 svetovalci, ki svetovanje opravijo v okviru svojih delovnih nalog in med delovnim časom,
je 16 organizatorjev izobraževanja odraslih, en učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, šest jih je
navedlo druga delovna mesta: tajnica, prokurist (vodja projektov), administrator, poslovni sekretar,
koordinatorka izobraževanj in vodja MIC.
Tabela 18: Oblike izvajanja informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape glede na delovno
mesto svetovalca
Kakšen je vaš zaposlitveni status, kjer izvajate svetovanje?

Tip organizacije
Srednja poklicna in
strokovna šola
Ljudska univerza
Zasebna izobraževalna
ustanova
Medpodjetniški
izobraževalni center
Zbornica
Drugo
Skupaj

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Zaposlen sem v instituciji,
kjer izvajam svetovanje.
12
27,3 %
8
18,2 %
10
22,7 %
4
9,1 %
1
2,3 %
9
20,5 %
44
100,0 %

Svetovanje izvajam kot zunanji
sodelavec, po pogodbi.
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1
100 %
1
100,0 %

Skupaj
12
26,7 %
8
17,8 %
10
22,2 %
4
8,9 %
1
2,2 %
10
22,2 %
45
100,0 %
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Izmed 44 svetovalcev, zaposlenih v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, jih dobra četrtina (27,3 %) dela
na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, dobra petina (22,7 %) v zasebnih izobraževalnih ustanovah,
osem je zaposlenih na ljudskih univerzah, štirje v medpodjetniškem izobraževalnem centru, eden pa na
zbornici. Dobra petina anketiranih (20,5 %) je pri tipu organizacije izbralo opcijo »drugo«.
Tabela 19: Opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci najpogosteje opravljajo
Katera so vaša najpogostejša opravila v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK?

N

% veljavnih odgovorov
(N=45)

Informiranje kandidata o sistemu NPK

36

80,0

Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma port folia

38

84,4

Opravljanje administrativnih del, povezanih s postopkom

36

80,0

Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP

32

71,1

19

42,2

4

8,9

23

51,1

Organiziranje programov za pripravo na preverjanje in
potrjevanje
Predavanje na programih za pripravo na preverjanje in
potrjevanje
Izdajanje certifikatov

Svetovalci so v raziskavi navedli štiri naloge, ki jih najpogosteje opravljajo. Podatki v tabeli 19 kažejo,
da je pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia tista naloga, ki jo je med štirimi
najpomembnejšimi izbralo največ svetovalcev (skoraj 85 %), sledi informiranje kandidatov o sistemu
NPK in opravljanje administrativnih del, povezanih s postopki (obe nalogi je izbralo 36 anketiranih oz.
80 % svetovalcev). Četrta naloga, ki je bila med najpogosteje izbranimi, je izpolnjevanje predpisanih baz
v NRP (dobrih 71 %). Najmanj se svetovalci ukvarjajo s predavanji na programih (ta odgovor so izbrali
le štirje).
Na vprašanje, ali so svetovalci seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK
za posameznega kandidata, jih je od 45 svetovalcev, ki so dali odgovor, 41 (dobrih 90 %) odgovorilo
pritrdilno, štirje svetovalci so navedli, da načina oblikovanja cene ne poznajo.
Tabela 20: Mnenje izvajalcev/svetovalcev o vrednosti svetovanja, kot jo določa metodologija oblikovanja cene
preverjanja in potrjevanja NPK
Kakšno je vaše mnenje o vrednosti svetovanja, ki jo določa
metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK?

N

%

Je previsoko cenjeno

2

4,8

Je ustrezno cenjeno

21

50,0

Je prenizko cenjeno

19

45,2

Skupaj

42

100,0

Polovica od anketiranih 42 svetovalcev meni, da je vrednost svetovanja, ki jo določa metodologija
oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK, ustrezno cenjena. Druga polovica (dobrih 45 %) jih
meni, da je svetovalno delo prenizko ovrednoteno, dva svetovalca sta mnenja, da so za svoje delo preveč
plačani. Trije svetovalci na to vprašanje niso odgovorili.
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Potrditev/zavrnitev hipoteze H1: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da je
večina svetovalcev zaposlena v organizaciji, kjer izvajajo svetovanje. Med temi je največ svetovalcev
zaposlenih na delovnem mestu organizatorja izobraževanja odraslih.

H2: Svetovalci v postopku preverjanja in potrjevanja NPK izvajajo svoje delo v skladu z
veljavno zakonodajo.
Tabela 21: Usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja
Kje ste opravili osnovno usposabljanje za delo svetovalca?

N

%

Na Centru RS za poklicno izobraževanje

39

86,7

Na Andragoškem centru RS

6

13,3

Skupaj

45

100,0

Podatki v tabeli 21 kažejo, da je večina (86,7 %) svetovalcev usposabljanje za delo svetovalca opravila na
Centru RS za poklicno izobraževanje, šest pa na Andragoškem centru RS.
Svetovalci menijo, da so znanja, ki so jih pridobili na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape,
uporabna in zadostna. Njihove odgovore prikazujemo v tabeli 22.
Tabela 22: Uporabnost in zadostnost znanj, ki jih je svetovalec pridobil na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape
Ali so znanja, ki ste jih pridobili na usposabljanju za pripravo
osebne zbirne mape uporabna in zadostna?

N

%

Da

41

93,2

Ne, potreboval bi še dodatne informacije

3

6,8

Skupaj

44

100,0

Večina svetovalcev meni, da so na usposabljanju pridobili uporabna in zadostna znanja, trije bi
potrebovali še dodatna znanja in informacije kot na primer:
pp konkretni primeri, kako se uporablja metodologija oblikovanja cen, ki je bila po mnenju
anketiranega pomanjkljiva;
pp znanja v zvezi z aplikacijo (vnos kandidatov, izdaja certifikatov …).
Tretjina anketiranih je na vprašanje o udeležbi na morebitnem dodatnem usposabljanju o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah odgovorila pritrdilno (15 oz. 33,3 %), dve tretjini (30 oz. 66,6 %) pa se jih
dodatnega usposabljanja na temo NPK ni udeležila.
14 svetovalcev se je udeležilo posvetov o NPK, pri čemer so večinoma navedli le institucijo, ne pa tudi
vsebine usposabljanj. Kot institucijo, na kateri so se udeležili usposabljanj, so svetovalci največkrat
navedli Državni izpitni center (RIC), med vsebinami pa bolj splošne, na primer redni letni posvet,
usposabljanje glede novega pravilnika, vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ipd.
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Tabela 23: Svetovanje kandidatom v postopku pridobitve NPK (poleg svetovalca)
Kdo v organizaciji poleg vas še opravlja delo svetovalca?

N

%

Direktor

3

6,7

Organizator izobraževanja

7

15,6

Vodja izobraževanja

2

4,4

Svetovalni delavec

3

6,7

Predavatelj/učitelj

2

4,4

Delo svetovalca opravljam samo jaz

22

48,9

Drugo

6

13,3

Skupaj

45

100,0

Skoraj polovica (slabih 49 %) svetovalcev je odgovorila, da svetovanje izvajajo le oni, med tistimi, ki
poleg svetovalcev še svetujejo v postopkih pridobivanja NPK, so anketiranci najpogosteje navedli
organizatorja izobraževanja (7), pri odgovoru »drugo« (6) so navedli:
pp organizator izobraževanja, vodja izobraževanja, svetovalec;
pp pomočnik ravnatelja;
pp svetovalcev je pet;
pp v času odsotnosti sodeluje zunanja sodelavka – svetovalka;
pp osebe z opravljenim izpitom za svetovalce.
Kot lahko razberemo iz odprtih odgovorov, ponekod deluje tudi več svetovalcev.
Tabela 24: Usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape
Ali imajo osebe, ki poleg vas opravljajo delo svetovalca,
opravljeno usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape?

N

%

Vsi imajo opravljeno usposabljanje

21

95,5

Manj kot polovica jih ima opravljeno usposabljanje

1

4,4

Skupaj

22

100,0

Na vprašanje, ali imajo tudi vse osebe, ki poleg svetovalca še svetujejo, opravljeno usposabljanje za
pripravo zbirne mape, so skoraj vsi anketiranci odgovorili pritrdilno, le en vprašani odgovarja, da ima
manj kot polovica svetovalcev opravljeno usposabljanje za svetovalca.
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Tabela 25: Način arhiviranja osebne zbirne mape
Kako arhivirate osebno zbirno mapo kandidatov?

N

% veljavnih odgovorov
(N=44)

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku
za pritožbo

9

20,5

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu le na njegovo željo

10

22,7

V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape

34

77,3

Osebne zbirne mape ne vračamo kandidatom

4

9,1

Drugo (navedite)

3

6,8

Kot lahko razberemo iz tabele 25, več kot tri četrtine vprašanih svetovalcev trdi, da v arhivu hranijo
obvezni sestavni del osebne zbirne mape, skoraj 23 % jih osebno zbirno mapo vrne kandidatu, vendar
le na njegovo željo, petina osebno zbirno mapo vrne kandidatu po zaključenem roku za pritožbo. Štirje
svetovalci so navedli, da osebne zbirne mape ne vračajo. Med tremi, ki so izbrali opcijo »drugo«, dva
anketirana navajata, da še niso imeli kandidatov, eden pa je navedel, da arhivirajo kopijo osebne zbirne
mape, zlasti njen obvezni sestavni del, izvirnike pa vrnejo kandidatom.
Na vprašanje, ali so že izvedli postopek uničenja osebnih zbirnih map, je pritrdilno odgovoril en
svetovalec, vendar ni opisal, kako to izpeljejo.
Tabela 26: Načini oblikovanja osebne zbirne mape
Kako oblikujete osebno zbirno mapo?

N

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji

1

2,3

19

43,2

20

45,5

Sestavo in strukturo osebne zbirne mape določijo člani komisije

1

2,3

Drugo

3

6,8

Skupaj

44

100,0

Osebno zbirno mapo v celoti oblikujemo po predlogi, ki je na
spletni strani NRP
Obvezni sestavni del osebne zbirne mape oblikujemo, kot
je v predlogi, ki je na spletni strani NRP, druge dele pa smo
prilagodili

Skoraj polovica (45,5 %) svetovalcev pravi, da obvezni sestavni del osebne zbirne mape oblikujejo, kot je
v predlogi, ki je na spletni strani NRP, druge dele pa prilagodijo, prav tako jih skoraj polovica (43,2 %)
navaja, da osebno zbirno mapo v celoti oblikujejo po predlogi, ki je na spletni strani NRP. Trije
svetovalci so pri odgovoru »drugo« navedli:
pp ob izdaji še ni bila predpisana, zdaj jo že poznamo;
pp še nismo oblikovali, sicer pa bi upoštevali predlogo;
pp tako kot smo jo določili, ko smo postavljali sistem NPK v prakso, skupaj s CPI, MDDSZ, RIC.
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Tabela 27: Načini vrednotenja dela članov komisije s strani izvajalcev
Kako v vaši organizaciji vrednotite delo članov komisije?
Stroške dela članov komisije obračunamo po predpisani
metodologiji, prevozne stroške krijemo v skladu z metodologijo
Stroške dela članov komisije obračunamo po metodologiji,
povrnemo kilometrino
Strošek dela članov komisije obračunamo glede na pogoje, ki jih
postavi komisija

N

%

18

40,9

18

40,9

3

6,8

Drugo

5

11,4

Skupaj

44

100,0

Kot lahko razberemo iz tabele 27, 41 % izvajalcev stroške dela članov komisije obračuna po predpisani
metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, prevozne stroške
pa krijejo v skladu z metodologijo. Enak je delež tistih izvajalcev, ki stroške dela članov komisije
obračunajo po predpisani metodologiji, pri prevoznih stroških pa povrnejo kilometrino. Pet izvajalcev
je izbralo odgovor »drugo«, pri čemer je ena svetovalka izpostavila, da z vrednotenjem dela članov
komisije ni seznanjena, dva sta navedla, da dela članov komisije še niso vrednotili, ker še niso izvedli
postopkov potrjevanja NPK, en svetovalec navaja, da nagrajujejo člane komisije po Krkinem pravilniku
o nagrajevanju, eden pa, da člani komisije dobijo plačano le dnevnico.
Med 37 anketiranimi izvajalci/svetovalci na vprašanje o javni objavi rokov za preverjanje jih 32(86,5 %)
vse roke javno objavlja na spletni strani NRPSLO.org, štirje tega ne počnejo, eden pa je navedel, da
preverjanja še niso razpisali.
Tabela 28: Način razpisovanja rokov za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij
Kako/kdaj razpisujete roke za preverjanje in potrjevanje
kvalifikacij?

N

%

Glede na število zainteresiranih kandidatov

18

50,0

Na začetku tekočega leta

1

2,8

Na koncu tekočega leta

1

2,8

Skladno s Pravilnikom o vodenju registra izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje NPK

16

44,4

Skupaj

36

100,0

Polovica anketiranih izvajalcev razpisuje roke za preverjanje in potrjevanje NPK takrat, ko ocenijo, da je
število kandidatov zadostno, dobrih 44 % jih roke predpisuje skladno s pravilnikom o vodenju registra
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK.

Potrditev/zavrnitev H2: Svetovanje opravljajo tudi osebe, ki za to niso usposobljene. Osebno
zbirno mapo večina oblikuje po predlogi, ki je na spletni strani NRP. Večina izvajalcev hrani
obvezni sestavni del zbirne mape v arhivu; vrednotenje dela članov komisije se večinoma izvaja po
predpisani metodologiji. Razpisovanje rokov za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij izvajalci v
44 % predpisujejo skladno s pravilnikom, v 50 % pa glede na število zainteresiranih kandidatov.
Na podlagi analiziranih podatkov hipotezo le delno potrdimo.
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H3: Svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno aplikacijo NRP.
Tabela 29: Naloge, za katere svetovalci uporabljajo spletno aplikacijo NRP
Za kaj uporabljate aplikacijo za izdajanje certifikatov (NRP)?

N

% veljavnih odgovorov
(N=42)

Vodenje registra kandidatov

30

71,4

Vodenje registra izdanih certifikatov

34

81,0

Pripravo dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape

29

69,0

Pripravo dokumentacije za preverjanje

31

73,8

Pripravo letnega poročila

37

88,1

Pripravo obvestil za kandidate

29

69,0

Pripravo certifikatov

36

85,7

Drugo

3

7,1

Anketirani svetovalci so lahko med ponujenimi nalogami izbrali več odgovorov.
Glede na podatke v tabeli 29 ugotavljamo, da je spletna aplikacija NRP svetovalcem najbolj v pomoč pri
pripravi letnega poročila (ta odgovor je izbralo dobrih 88 % vprašanih), sledi priprava certifikatov (85,7 %)
in vodenje registra certifikatov (81 %). Skoraj dve tretjini svetovalcev uporablja aplikacijo NRP za pripravo
dokumentacije za preverjanje, nekoliko manjši delež (71,4 %) pa za vodenje registra kandidatov. Trije
svetovalci so pri odgovoru »drugo« navedli: aplikacije še nismo uporabljali (1x), izdajanje odločb (1x) in za
načrtovano izvajanje (1x).
Tabela 30: Sodelovanje izvajalcev/svetovalcev pri pripravi dokumentacije za komisijo
Ali sodelujete pri pripravi dokumentaciji za komisijo?

N

%

10

22,7

31

70,5

Drugo

3

6,8

Skupaj

44

100,0

Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu,
pripravimo in opremimo s podatki kandidatov, brez uporabe
spletne aplikacije, že pred srečanjem komisije
Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu,
pripravimo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov
že pred srečanjem komisije

31 svetovalcev (dobrih 70 %) odgovarja, da vso dokumentacijo, ki jo komisija potrebuje pri svojem delu,
pripravijo že pred srečanjem komisije, in sicer z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov,
deset (dobra petina) jih dokumentacijo pripravi in opremi s podatki kandidatov, ne da bi uporabljali
spletno aplikacijo. Med tremi odgovori pod opcijo »drugo« so vsi svetovalci navedli, da še nimajo
tovrstnih izkušenj, ker postopkov pridobivanja in potrjevanja NPK še niso izvedli.
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Tabela 31: Uporabnost spletne aplikacije NRP
Kako bi ocenili uporabnost spletne aplikacije NRP?

N

% veljavnih odgovorov
(N=42)

Olajša mi izvedbo vseh administrativnih postopkov

38

90,5

Zdi se mi precej zamudna za uporabo, zato jo uporabljam le v
tistih elementih, ki so obvezni

3

7,1

Drugo

4

9,5

Večini svetovalcev (dobrih 90 %) spletna aplikacija NRP olajša izvedbo vseh administrativnih
postopkov, trem se zdi precej zamudna za uporabo, zato jo uporabljajo le v obveznih elementih. Med
odgovori štirih svetovalcev pod »drugo« svetovalci navajajo, da:
pp je razmeroma zahtevna za občasnega uporabnika;
pp ni preveč razumljiva, vendar jo uporabljam za celotni postopek;
pp je razen za opredelitev datumov še niso uporabljali;
pp jo uporabljajo samo za razpis in letno poročilo.
V nadaljevanju nas je zanimalo, katera so tista opravila, pri katerih je delo s spletno aplikacijo olajšano.
Med 38 svetovalci, ki so izbrali odgovor, da jim spletna aplikacija delo olajša, je v tabeli 32 prikaz
podatkov za opravila, pri katerih si pomagajo s spletno aplikacijo.
Tabela 32: Naloge, za katere svetovalci, ki jim spletna aplikacija NRP olajša delo, le-to uporabljajo
Aplikacijo svetovalci uporabljajo za:

N

% veljavnih odgovorov
(N=38)

Vodenje registra kandidatov

29

76,3

Vodenje registra izdanih certifikatov

32

84,2

Pripravo dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape

28

73,7

Pripravo dokumentacije za preverjanje

30

78,9

Pripravo letnega poročila

35

92,1

Pripravo obvestil za kandidate

28

73,7

Pripravo certifikatov

34

89,5

Drugo

2

5,3

Primerjava podatkov v tabeli 29, kjer so zajeti odgovori vseh svetovalcev, s podatki v tabeli 32,
ki vključuje le odgovore tistih 38 svetovalcev, ki menijo, da jim spletna aplikacija olajša izvedbo
administrativnih postopkov, vidimo, da se je delež pri vseh odgovorih teh svetovalcev nekoliko povečal.
Sklepamo lahko, da tisti svetovalci, ki jim spletna aplikacija NRP olajša izvedbo administrativnih
postopkov, to aplikacijo v večji meri uporabljajo za vsa opravila.
Potrditev/zavrnitev hipoteze H3: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da
svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo spletno aplikacijo
NRP.

79

H4: Svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno stran NRPSLO.ORG.
Tabela 33: Primeri uporabe spletne strani NRPSLO.org za svetovalce
Za kaj uporabljate spletno stran NRPSLO.org?

N

% veljavnih odgovorov
(N=43)

Iskanje poklicnih standardov

29

67,4

Iskanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti

36

83,7

Spremljanje novosti na področju sistema NPK

33

76,7

Spremljanje novosti, vezanih na svetovalce

34

65,4

Pri pripravi osebne zbirne mape kandidata

29

67,4

Iskanje podatkov o izvajalcih preverjanja in potrjevanja

20

46,5

Iskanje podatkov o članih komisije

10

23,3

Drugo

2

4,7

Spletne strani NRP ne uporabljam

/

/

Najpogosteje (36 anketiranih oz. slabih 84 %) svetovalci uporabljajo spletno stran NRPSLO.org
za iskanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, tri četrtine jih je izbralo odgovor
spremljanje novosti na področju sistema NPK. Približno dve tretjini svetovalcev uporablja spletno stran
NRPSLO.org za iskanje poklicnih standardov in pri pripravi osebne zbirne mape kandidata. V nekoliko
manjšem deležu je bil izbran tudi odgovor spremljanje novosti, vezanih na svetovalce. Slabi polovici
svetovalcev je ta spletna stran v pomoč pri iskanju podatkov o izvajalcih preverjanja in potrjevanja,
slaba četrtina jo uporablja za iskanje podatkov o članih komisije. Nihče od anketiranih svetovalcev
ni navedel, da spletne strani NRP ne uporablja, niti da ima pri uporabi te spletne strani kakršne koli
težave z iskanjem informacij. Pri odgovorih »drugo« sta vprašana navedla, da jo uporabljajo za izdajo
certifikatov in zaradi povezave na Europass.
Med 36 svetovalci, ki so odgovorili na vprašanje, ali poznajo spletno stran NPK.si, jih je pritrdilno
odgovorilo 31 (86,1 %) anketiranih svetovalcev, pet (13,9 %) jih te spletne strani ne pozna.
Tabela 34: Primeri uporabe spletne strani NPK.SI
Kdaj uporabljate spletno stran NPK.SI?

N

% veljavnih odgovorov
(N=31)

Pri svetovanju kandidatu si pomagam s spletno stranjo

19

61,3

Pri predstavljanju sistema potencialnim kandidatom

14

45,2

Pri iskanju poklicnih standardov in katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti

13

41,9

Drugo

1

3,2

Najpogosteje (tabela 34) si svetovalci pomagajo s spletno stranjo NPK.SI pri svetovanju kandidatu (61 %),
dobrih 45 % svetovalcev jo uporablja za predstavljanje sistema potencialnim kandidatom, sledi iskanje
poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (slabih 42 %). Pri odgovoru
»drugo« je en svetovalec navedel, da spletno stran NPK.SI uporablja za zbiranje informacij o novostih.
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Svetovalci navajajo naslednje elemente uporabnosti in koristnosti spletne strani NPK.SI:
pp hiter dostop do katalogov;
pp informacije o NPK za kandidate (kaj je, kaj pridobijo), povezava na SOK;
pp je pregledna in preprosta;
pp poklicni standardi in katalogi;
pp predstavitveni filmi;
pp uporabne so vse info, ki so bolj poljudne, kot info na NRP; videi delujejo spodbudno;
pp videi.
Iz odprtih odgovorov sedmih anketirancev lahko razberemo, da vidijo dodano vrednost spletne strani
NPK.SI predvsem v video vsebinah, ki jih stran ponuja, ter v preglednosti poklicnih standardov in
katalogov.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H4: Na podlagi analiziranih podatkov lahko potrdimo hipotezo, da
svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo spletno stran
NRP.ORG.

H5: Imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno zakonodajo (ZNPK, 19. člen).
Tabela 35: Postopek imenovanja članov komisije za preverjanje in potrjevanje NPK
Kako pri vas poteka postopek imenovanja komisije?

N

%

Prosimo RIC, da imenuje komisijo

32

72,7

V skladu s postopkom, določenim na CPI

5

11,4

Na podlagi našega predloga komisijo oblikuje RIC

5

11,4

Drugo

2

4,5

Skupaj

44

100,0

Skoraj tri četrtine vprašanih svetovalcev pravi, da pri imenovanju komisije prosijo RIC, naj jim
posreduje imena članov, dobra desetina komisijo imenuje v skladu s postopkom, določenim na Centru
za poklicno izobraževanje, prav tako jih je dobra desetina izbrala odgovor, da RIC oblikuje komisijo
na podlagi njihovega predloga. Pri odgovoru »drugo« je eden od svetovalcev navedel, da postopka
priznavanja in potrjevanja NPK še niso izvedli, eden pa navaja, da to delo opravlja vodja MIC.
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Tabela 36: Dogovarjanje s člani komisije o sodelovanju pred uradnim imenovanjem
Ali ste se s člani komisije za preverjanje in potrjevanje dogovorili
o sodelovanju še pred uradnim imenovanjem?
Da, z vsemi člani komisije smo se vedno dogovarjali o
sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije smo se vedno dogovarjali o
sodelovanju še pred imenovanjem
Ne, s člani komisije se pred imenovanjem ne dogovarjam o
sodelovanju

N

%

10

22,7

3

6,8

27

61,4

Drugo

4

9,1

Skupaj

44

100,0

Odgovori v tabeli 36 kažejo, kako v praksi poteka postopek imenovanja članov komisije. Več kot 61 %
vprašanih svetovalcev trdi, da se pred imenovanjem nikoli ne dogovarjajo s člani komisije, skoraj
četrtina (22,7 %) jih trdi ravno obratno, in sicer da se z vsemi člani komisije vedno dogovarjajo o
sodelovanju že pred imenovanjem. Trije svetovalci so navedli, da se z nekaterimi člani komisije vedno
dogovarjajo o sodelovanju že pred njihovim imenovanjem. Štirje svetovalci niso izbrali nobenega
od ponujenih vsebinskih odgovorov, ampak so izbrali odgovor »drugo« in navedli, da postopkov
potrjevanja NPK še niso izvajali.
Tabela 37: Postopek imenovanja komisije glede na dogovarjanje s člani komisije pred uradnim imenovanjem

Ali ste se s člani komisije za preverjanje in
potrjevanje dogovorili o sodelovanju pred
uradnim imenovanjem?

Da, z vsemi člani komisije smo se
vedno dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije smo
se vedno dogovarjali o sodelovanju
še pred imenovanjem
Ne, s člani komisije se pred
imenovanjem ne dogovarjam o
sodelovanju
Drugo
Skupaj

Kako pri vas poteka postopek imenovanja
komisije za preverjanje in potrjevanje NPK?
Prosimo
RIC, da
imenuje
komisijo

V skladu s
postopkom,
ki je določen
na CPI

Na podlagi
našega
predloga
komisijo
oblikuje RIC

Drugo

Skupaj

N

5

1

4

0

10

%

50,0 %

10,0 %

40,0 %

0,0 %

100,0 %

N

3

0

0

0

3

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

22

4

1

0

27

%

81,5 %

14,8 %

3,7 %

0,0 %

100,0 %

N

2

0

0

2

4

%

50,0 %

0,0 %

0,0 %

50,0 %

100,0 %

N

32

5

5

2

44

%

72,7 %

11,4 %

11,4 %

4,5 %

100,0 %

Podatki v tabeli 37 kažejo, da en svetovalec med tistimi, ki je izbral odgovor, da se s člani komisije
nikoli ne dogovarjajo o sodelovanju pred njihovim imenovanjem, hkrati navaja, da RIC oblikuje
komisijo na podlagi predloga, ki ga oni posredujejo RIC. Nekoliko nenavaden je tudi podatek, da pet
svetovalcev (od desetih), ki pravijo, da se vedno dogovarjajo z vsemi člani komisije o sodelovanju še
pred imenovanjem, hkrati navaja, da člane komisije dobijo tako, da zaprosijo RIC, naj imenuje komisijo.
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Podobno trdijo tudi trije svetovalci, ki so izbrali odgovor, da se z nekaterimi člani komisije vedno
dogovarjajo za sodelovanje še pred imenovanjem, hkrati pa pravijo, da za imenovanje članov komisije
prosijo RIC.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H5: Na podlagi analiziranih podatkov delno potrdimo hipotezo,
da imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno zakonodajo (ZNPK, 19. člen). 11 %
izvajalcev (5 od 44) je navedlo, da Državni izpitni center (RIC) oblikuje komisijo na podlagi
njihovega predloga.

H6: Svetovalci pri svojem delu večinoma sodelujejo s člani komisije.
Tabela 38: Načini sodelovanja med svetovalci in člani komisij
N

% veljavnih odgovorov
(N=52)

13

31,0

9

21,4

14

33,3

5

11,9

18

42,9

S člani komisije ne sodelujem, vendar bi si želel

3

7,1

S člani komisije ne sodelujem

4

9,5

Drugo

3

7,1

Kako bi opisali sodelovanje s člani komisije?
V fazi svetovanja kandidatu se, kadar sem v dvomih, posvetujem
s člani komisije o ustreznosti dokazil
V fazi svetovanja kandidatu se, kadar sem v dvomih, posvetujem
s člani komisije o izpolnjevanju vstopnih pogojev
V fazi pregleda osebne zbirne mape se člani komisij posvetujejo
z mano o posameznem dokazilu v osebni zbirni mapi
V fazi pregleda osebne zbirne mape se člani komisij posvetujejo
z mano glede mojega mnenja o kandidatu
V fazi pregleda osebne zbirne mape me člani komisije prosijo za
dopolnitev posameznega dokazila

Najpogosteje svetovalci s člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK sodelujejo tako, da
svetovalci na prošnjo članov komisije poskrbijo za dopolnitev posameznega dokazila. Tak odgovor je
izbralo slabih 43 % svetovalcev. S tretjino svetovalcev se člani komisij posvetujejo v fazi pregleda osebne
zbirne mape o posameznem dokazilu v osebni zbirni mapi. Slaba tretjina svetovalcev se, kadar so v
dvomih, posvetuje s člani komisije o ustreznosti dokazil. Dobra petina se s člani komisije posvetuje tudi
takrat, kadar so v dvomih o izpolnjevanju vstopnih pogojev. Slaba desetina svetovalcev s člani komisij
ne sodeluje in si tega tudi ne želi. Trije svetovalci navajajo, da bi si tovrstno sodelovanje želeli, trije so
pri odgovoru »drugo« navedli, da preverjanja in potrjevanja NPK še niso izvajali.
Na vprašanje, ali bi svetovalec lahko nudil članom komisije še kakšne informacije, ki bi jim koristile v
postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pet od 43 svetovalcev odgovorilo pritrdilno (torej dobra
desetina). Na vprašanje, katere informacije bi to lahko bile, so štirje svetovalci odgovorili:
pp dodatne obrazložitve pri posameznih potrdilih;
pp poenotenje meril ocenjevanja za posamezne NPK;
pp primeri dobrih praks na področju zbirne mape, splošne informacije o izobraževalnem sistemu,
aktualne informacije v zvezi s preverjanjem in potrjevanjem NPK;
pp ustreznost dokazil.
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Potrditev/zavrnitev hipoteze H6: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da
svetovalci pri svojem delu večinoma sodelujejo s člani komisije.

H 7: Najpogostejše težave pri delu s člani komisije so povezane s finančnim nagrajevanjem
njihovega dela.
Devet od 44 svetovalcev navaja, da so se v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK pri delu s člani
komisije soočali s težavami. Spodnja tabela prikazuje odgovore devetih svetovalcev.
Tabela 39: Težave, s katerimi se svetovalci srečujejo pri delu s člani komisij
S katerimi težavami ste se že srečali pri delu komisije?

N

Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi oddaljenosti kraja preverjanja

2

Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov

4

Člani komisije so zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji

5

Člani komisije so se na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, ki veljajo za njihovo delo

1

Drugo

2

Največ svetovalcev (pet) je imelo težave s člani komisije zato, ker so ti zahtevali višje plačilo, kot je
predvideno po metodologiji, štirje so navedli, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in
preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov, dva svetovalca sta navedla, da je bila oddaljenost
kraja preverjanja razlog, zaradi katerega se člani komisije niso želeli odzvati. Le en svetovalec navaja, da
se člani komisije na preverjanju niso vedli v skladu z etičnimi smernicami, ki veljajo za njihovo delo. Pri
odgovoru »drugo« je en svetovalec navedel, da so imeli težave samo z enim članom, eden pa, da so člani
komisije želeli prodajati svoje izdelke.
Tabela 40: Mnenje izvajalcev/svetovalcev o poenotenju cene celotnega postopka pridobitve NPK
Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje
cen poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK?

Ali so se izvajalci/svetovalci srečali s
težavami pri delu s komisijo za preverjanje
in potrjevanje NPK?
DA

Skupaj

NE

Ne, oblikovanje cene mora ostati, kot je, saj je
potrjevanje manj zahtevno

N

4

16

20

%

44,4 %

48,5 %

47,6 %

Da, oblikovanje cene bi moralo biti enotno, saj
sistem spodbuja predpisovanje preverjanja

N

1

3

4

%

11,1 %

9,1 %

9,5 %

Da, oblikovanje cene bi lahko bilo enotno, saj je
postopek zahteven

N

3

6

9

%

33,3 %

18,2 %

21,4 %

Da, oblikovanje cene naj bi bilo enotno, vendar bi
morali imeti še razgovor s kandidatom

N

0

8

8

%

0,0 %

24,2 %

19,0 %

N

1

0

1

%

11,1 %

0,0 %

2,4 %

N

9

33

42

%

100,0%

100,0 %

100,0 %

Drugo
Skupaj
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Med devetimi svetovalci, ki so se že srečali s težavami pri delu komisije, štirje menijo, da mora cena
ostati, kot je, saj je potrjevanje manj zahtevno, trije menijo drugače. Zagovarjajo enotno oblikovanje
cen, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno zahteven. Eden med njimi
meni, da obstoječi sistem oblikovanja cen trenutno spodbuja predpisovanje preverjanja kandidatom. Pri
odgovoru »drugo« je svetovalec, ki se je že srečal s težavami pri delu komisije, navedel, da bi se morala
cena postopka (svetovanje + potrjevanje) ločiti od cene za preverjanje.
Odgovor na vprašanje, ali svetovalci, ki so imeli težave pri delu s komisijo, v večji meri prepuščajo
imenovanje komisije Državnemu izpitnemu centru ali se s člani komisije o sodelovanju dogovarjajo
sami še pred imenovanjem, prikazujemo v tabeli 41.
Tabela 41: Soočanje svetovalcev s težavami pri delu s člani komisije in dogovarjanje o sodelovanju še pred uradnim
imenovanjem
Ali ste se s člani komisije za preverjanje in potrjevanje
dogovorili o sodelovanju še pred uradnim imenovanjem?

Ali so se izvajalci/svetovalci srečali s
težavami pri delu s komisijo za preverjanje
in potrjevanje NPK?
DA

Skupaj

NE

Da, z vsemi člani komisije smo se vedno
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem

N

3

7

10

%

33,3 %

20,0 %

22,7 %

Da, z nekaterimi člani komisije smo se vedno
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem

N

1

2

3

%

11,1 %

5,7 %

6,8 %

N

5

22

27

%

55,6 %

62,9 %

61,4 %

N

0

4

4

%

0,0 %

11,4 %

9,1 %

N

9

35

44

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Ne, s člani komisije se pred imenovanjem ne
dogovarjam o sodelovanju
Drugo
Skupaj

Od devetih svetovalcev, ki so se že srečali s težavami s komisijo, se jih pet s člani komisije pred
imenovanjem ne dogovarja o sodelovanju, v nasprotju s tem pa so trije svetovalci navedli, da se vedno z
vsemi člani komisije že pred imenovanjem dogovorijo o njihovem sodelovanju.
Kot je razvidno iz tabele 39, dva svetovalca med drugim navajata težave pri delu s člani komisije tudi
zaradi oddaljenosti kraja preverjanja in s tem povezanih stroškov. Poleg tega je iz tabele 39 razvidno še,
da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov,
kar navajajo štirje svetovalci. V tabeli 39 najdemo tudi podatek, da je pet svetovalcev izpostavilo, da so
člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji.
Potrditev/zavrnitev hipoteze H7: Na podlagi analiziranih podatkov lahko delno potrdimo hipotezo,
da so najpogostejše težave pri delu s člani komisije povezane s finančnim nagrajevanjem njihovega
dela, saj so svetovalci/izvajalci navedli tudi druge težave. Sklenemo lahko, da niti oddaljenost kraja
preverjanja niti premajhno število kandidatov nista težavi, na katere bi svetovalci pogosto naleteli
pri sodelovanju s člani komisij. Nekoliko večji problem je nestrinjanje članov komisij s predvidenim
plačilom po metodologiji.
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H8: Večina svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije o sistemu NPK in pomoč
kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape.
Tabela 42: Izvajanje postopka informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK
Kako izvajate postopek informiranja?

N

% veljavnih odgovorov
(N=36)

Vse kandidate informiramo na skupinskih srečanjih

14

38,9

Vsakega kandidata informiramo o možnostih ob prvem obisku

20

55,6

Informacije o možnostih imamo natisnjene v pisni obliki

23

63,9

Informacije o možnostih so dostopne na naši spletni strani

26

72,2

Informiramo le tiste kandidate, ki prosijo za informacije o NPK

11

30,6

Kandidate informiramo po telefonu ali elektronski pošti

12

33,3

Drugo

1

2,8

Iz tabele 42 je razvidno, da informiranje o možnostih pridobitve NPK najpogosteje poteka prek spletne
strani (72,2 %). Slabi dve tretjini svetovalcev poskrbi za informacije v pisni obliki (skoraj 64 %), dobra
polovica svetovalcev (55,6 %) temeljne informacije zagotovi tudi ob prvem srečanju. Sledi informiranje
kandidatov na skupinskih srečanjih (slabih 39 %), tretjina jih informira po telefonu in elektronski pošti,
slaba tretjina pa le tiste kandidate, ki prosijo za informacije.
Tabela 43: Pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape
Kakšno pomoč ste nudili kandidatu pri oblikovanju osebne
zbirne mape?

N

% veljavnih odgovorov
(N=36)

Razložim pomen in uporabnost zbirne mape

27

75,0

Pomagam pri evidentiranju na različne načine pridobljenih
znanj in spretnosti

21

58,3

Pomagam pri zbiranju dokazil

20

55,6

Pomagam pri oblikovanju dokazil

20

55,6

Pregledam dokazila in opozorim na pomanjkljivosti

32

88,9

Kandidatom ne nudimo pomoči pri izdelavi zbirne mape

2

5,6

Drugo

2

5,6

Skoraj 90 % svetovalcev nudi kandidatom pri oblikovanju zbirne mape pomoč v obliki pregleda dokazil
in opozoril o pomanjkljivostih zbirne mape. V treh četrtinah primerov svetovalci nudijo pomoč
kandidatom pri oblikovanju zbirne mape tako, da jim razložijo njen pomen in uporabnost. Dobra
polovica svetovalcev kandidatom pomaga pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in
spretnosti, hkrati jih dobra polovica pomaga pri zbiranju in oblikovanju dokazil. Le dva svetovalca ne
nudita kandidatom pomoči pri izdelavi zbirne mape, dva sta izbrala tudi odgovor »drugo« in pri tem
navedla, da kandidatov še niso imeli.
Iz tabele 43 je razvidno, da le dva svetovalca navajata, da kandidatom ne nudita pomoči pri izdelavi
zbirne mape. Na kontrolno vprašanje, ali se jim je že kdaj zgodilo, da niso nudili pomoči kandidatu
pri pripravi osebne zbirne mape, sta prav tako dva svetovalca odgovorila, da se jima je to zgodilo manj
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kot trikrat. Drugi svetovalci so navedli, da se jim to ni nikoli zgodilo. Oba svetovalca, ki pomoči nista
nudila, sta to tudi utemeljila, in sicer sta navedla:
pp kandidati za pripravo ustrezne zbirne mape potrebujejo pomoč izkušenega svetovalca;
pp niso želeli pripraviti mape, ker je zakomplicirano.
Tabela 44: Težave, s katerimi se srečujejo svetovalci pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape
Ali ste imeli pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape
kakšne težave?

N

% veljavnih odgovorov
(N=36)

Težko sem presodil, ali se dokazila res nanašajo na kandidata

3

8,3

Težko sem presodil, ali so dokazila vsebinsko povezana s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti

6

16,7

Težko sem presodil, ali so dokazila še vedno veljavna

5

13,9

3

8,3

13

36,1

Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape

19

52,8

Drugo

2

5,6

Težko sem pojasnil uporabnost osebne zbirne mape za
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
Težko sem prepričal kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z
več različnimi dokazili

Dobra polovica (52,8 %) svetovalcev se s težavami pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape še ni
srečala, dobra tretjina jih navaja, da je bila težava v tem, da so težko prepričali kandidata, naj dopolni
svojo zbirno mapo z različnimi dokazili. Šest svetovalcev (slabih 17 %) je imelo težave s presojanjem, ali
so dokazila vsebinsko povezana s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, pet jih je imelo
težave s presojo veljavnosti dokazil. Dva svetovalca sta pri odgovoru »drugo« navedla, da še niso imeli
kandidatov, ki bi pripravljali osebne zbirne mape.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H8: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da večina
svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije o sistemu NPK in pomoč pri oblikovanju osebne
zbirne mape.

H9: Svetovalci porabijo za informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne
zbirne mape več kot 1 uro na kandidata, ki jo običajno kombinirajo z drugimi nalogami
na svojem delovnem mestu.
Tabela 45: Povprečno trajanje srečanja s kandidatom
Koliko časa povprečno traja eno srečanje s kandidatom?

N

%

1 uro

31

91,2

2 uri

2

5,9

3 ure

1

2,9

Skupaj

34

100,0
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Večina anketiranih svetovalcev, ki so odgovorili na vprašanje, koliko časa povprečno traja eno srečanje s
kandidatom, je odgovorila, da so ta srečanja v povprečju dolga eno uro. Le trije svetovalci so ocenili, da
v povprečju srečanja trajajo dlje.
Tabela 46: Povprečno trajanje srečanj s kandidatom glede na to, ali je svetovanje in informiranje o sistemu NPK del
rednih nalog svetovalca
Koliko časa povprečno traja eno srečanje
s kandidatom?

Ali je informiranje o sistemu NPK in svetovanje v
zvezi z njim del vaših rednih delovnih nalog?
To delo sodi med redne delovne naloge mojega
delovnega mesta in ga opravljam med svojim
delovnim časom.
To delo sodi med redne delovne naloge, vendar ni
direktno povezano z mojim delovnim mestom in
ga opravljam med svojim delovnim časom
To delo sodi med redne delovne naloge mojega
delovnega mesta, vendar ga opravljam zunaj
svojega delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog
svojega delovnega mesta in znotraj svojega
delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog
svojega delovnega mesta in zunaj svojega
delovnega časa
Drugo
Skupaj

Skupaj

1 uro

2 uri

3 ure

N

15

2

0

17

%

88,2 %

11,8 %

0,0 %

100,0 %

N

4

0

0

4

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

1

0

0

1

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

3

0

0

3

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

8

0

0

8

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

0

0

1

1

%

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

N

31

2

1

34

%

91,2 %

5,9 %

2,9 %

100,0 %

Med 17 svetovalci, pri katerih svetovanje spada med redne delovne naloge njihovega delovnega mesta
in ga opravljajo med svojim delovnim časom, jih 15 opravi srečanje s kandidati povprečno v eni uri,
dva porabita za to delo dve uri. Tudi štirje svetovalci, ki imajo v opisu del in nalog svetovanje, vendar
to ni neposredno povezano z njihovim delovnim mestom, svetovanje pa opravijo med svojim delovnim
časom, za svetovanje kandidatom porabijo v povprečju eno uro. Osem svetovalcev, ki svetovanje
opravljajo zunaj svojega delovnega časa in zunaj rednih delovnih nalog, prav tako porabi za svetovalno
delo s kandidati v povprečju eno uro.
Tabela 47: Povprečno število srečanj svetovalcev s kandidati
Koliko srečanj povprečno imate z enim kandidatom?

N

%

Eno srečanje

7

16,7

Dve srečanji

20

47,6

Tri srečanja

15

35,7

Skupaj

42

100,0
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Slaba polovica svetovalcev (skoraj 48 %) opravi s kandidati v povprečju dve srečanji, dobra tretjina
(skoraj 36 %) tri srečanja, le sedem svetovalcev je navedlo, da opravijo s kandidati v povprečju eno
srečanje.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H9: Na podlagi analiziranih podatkov zavrnemo hipotezo, da
svetovalci porabijo za informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape eno
uro na kandidata.

H10: Svetovalci večinoma opravljajo svetovanje o sistemu NPK v okviru rednih delovnih
nalog.
Tabela 48: Razporeditev delovnih nalog svetovalca glede na to, na katerem delovnem mestu je zaposlen

Učitelj
strokovnoteoretičnih
predmetov

Šolski
svetovalni
delavec

Pomočnik
ravnatelja

Organizator
izobraževanja
odraslih

Drugo

Delovno mesto, ki ga svetovalec zaseda

N

1

0

0

16

6

23

%

16,7 %

0,0 %

0,0 %

69,6 %

54,5 %

52,3 %

N

1

0

0

4

1

6

%

16,7 %

0,0 %

0,0 %

17,4 %

9,1 %

13,6 %

Ali je informiranje o sistemu NPK in svetovanje v
zvezi z njim del rednih delovnih nalog svetovalca?

To delo sodi med redne delovne naloge
mojega delovnega mesta in ga opravljam
med svojim delovnim časom
To delo sodi med redne delovne naloge,
vendar ni direktno povezano z mojim
delovnim mestom in ga opravljam med
svojim delovnim časom
To delo sodi med redne delovne naloge
mojega delovnega mesta, vendar ga
opravljam zunaj svojega delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih
nalog svojega delovnega mesta in znotraj
svojega delovnega časa
To delo opravljam zunaj rednih delovnih
nalog svojega delovnega mesta in zunaj
svojega delovnega časa
Drugo
Skupaj

Skupaj

N

0

0

0

1

0

1

%

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4,3 %

0,0 %

2,3 %

N

0

1

0

0

3

4

%

0,0 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

27,3 %

9,1 %

N

4

2

1

2

0

9

%

66,7 %

66,7 %

100,0 %

8,7 %

0,0 %

20,5 %

N

0

0

0

0

1

1

%

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

9,1 %

2,3 %

23

11

44

N

6

3

1

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

Iz tabele 48 je razvidno, da svetovalci, ki so zaposleni na delovnem mestu organizatorja izobraževanja,
odrasli, v največji meri svetovanje opravijo kot del rednih delovnih nalog in med delovnim časom, med
tem ko na primer štirje od šestih učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov svetovanje opravijo zunaj
svojega delovnega časa, ker to ni del njihovih rednih delovnih nalog.
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Tabela 49: Nagrajevanje izvajalca/svetovalca
Ali delodajalec za izvajanje svetovanja v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK kdaj nagradi izvajalca/svetovalca?

N

%

Da

11

25,0

Ne

33

75,0

Skupaj

44

100,0

Tri četrtine svetovalcev ni nikoli deležnih nagrade delodajalca za izvajanje dela svetovanja v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK, četrtina je odgovorila pritrdilno. Na vprašanje, kako jih delodajalec
nagradi, so svetovalci odgovarjali:
pp finančno, kot povečan obseg dela;
pp nagrada;
pp ob povečanem obsegu dela tega tudi izplača;
pp plačilo opravljenih ur svetovanja;
pp po pravilniku;
pp podjemna pogodba;
pp preko pogodbe;
pp stimulacija;
pp verbalno.
Med 11 svetovalci, ki so navedli, da jih delodajalec kdaj nagradi, jih je deset tudi odgovorilo, kako.
Na podlagi devetih odgovorov bi lahko sklepali, da gre za finančne nagrade, en svetovalec dobi
pohvalo. Štirje svetovalci, ki svetovanje opravljajo zunaj svojega delovnega časa, ker svetovanja ni
v opisu njihovih delovnih nalog, dobijo za svetovanje posebno plačilo. En svetovalec navaja, da mu
delodajalec dodeli stimulacijo, ker svetovanje opravlja zunaj svojih rednih delovnih nalog, vendar med
delovnim časom.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H10: Hipotezo, da svetovalci večinoma opravljajo svetovanje o sistemu
NPK v okviru rednih delovnih nalog na podlagi analiziranih podatkov, potrdimo.
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H11: Pogostost izvajanja priprav na preverjanje in potrjevanje je odvisna od področja, na
katerem se izvajajo NPK.
Tabela 50: Tip organizacije in povprečno število srečanj z enim kandidatom
Koliko srečanj ste imeli v povprečju z enim
kandidatom?

Tip organizacije

Srednja poklicna in strokovna šola
Ljudska univerza
Zasebna izobraževalna ustanova
Medpodjetniški izobraževalni center
Zbornica
Drugo
Skupaj

Skupaj

Eno srečanje

Dve srečanji

Tri srečanja

N

1

5

4

10

%

10,0 %

50,0 %

40,0 %

100,0 %

N

0

3

5

8

%

0,0 %

37,5 %

62,5 %

100,0 %

N

4

3

2

9

%

44,4 %

33,3 %

22,2 %

100,0 %

N

0

3

1

4

%

0,0 %

75,0 %

25,0 %

100,0 %

N

0

1

0

1

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

N

2

5

3

10

%

20,0 %

50,0 %

30,0 %

100,0 %

N

7

20

15

42

%

16,7 %

47,6 %

35,7 %

100,0 %

Več kot eno srečanje v povprečju opravijo svetovalci, zaposleni v srednjih poklicnih in strokovnih
šolah, podobno je na ljudskih univerzah. Od devetih svetovalcev, zaposlenih v zasebnih izobraževalnih
ustanovah, štirje opravijo v povprečju le eno srečanje.
Tabela 51: Področja in izvajanje priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
Ali izvajate priprave na preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij?

Področje

DA

NE

7

1

Skupaj

Izobraževanje

N

8

Novinarstvo

N

1

0

1

Računalništvo

N

13

2

15

Tehnika

N

15

1

16

Proizvodna tehnologija

N

3

0

3

Zdravstvo

N

7

/

7

Farmacija

N

1

/

1

Storitve za gospodinjstva

N

10

2

12

Transport

N

16

/

16
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Večinoma organizacije, vpisane v register kot izvajalci preverjanja in potrjevanja, tudi izvajajo priprave
na preverjanje in potrjevanje NPK. Priprav na področju izobraževanja za NPK varuh predšolskih otrok
ena od srednjih strokovnih in poklicnih šol ne izvaja, prav tako dve srednji strokovni in poklicni šoli ne
izvajata priprav na preverjanje in potrjevanje NPK s področja računalništva in ena s področja tehnike.
Na področju storitev za gospodinjstva dva izvajalca ne organizirata usposabljanja oziroma priprave na
potrjevanje NPK, in sicer gre za eno srednjo strokovno in poklicno šolo in eno zasebno izobraževalno
ustanovo.
Tabela 52: Postopki pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje
Kako ravnate pri vključevanju kandidatov v priprave na
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij?
Z vsakim kandidatom opravimo razgovor in ga glede na njegove
predhodne izkušnje vključujemo v posamezne module programa
Program priprav je celovita enota in kandidati se vključujejo v
celoten program

N

%

17

43,6

22

56,4

Skupaj

39

100,0

Večina izvajalcev (56,4 %) navaja, da se kandidati, ki želijo pridobiti NPK, vključujejo v celoten program
priprav, saj je program celovita enota in kandidatov ne vključujejo v posamezne module. Vključevanje
v posamezne module programa glede na predhodne izkušnje kandidatov je potrdilo slabih 44 %
vprašanih izvajalcev.
Tabela 53: Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev
Kako zagotavljate strokovno ustreznost predavateljev?

N

%

17

43,6

16

41,0

4

10,3

Drugo

2

5,1

Skupaj

39

100,0

Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in
pedagoško-andragoško izobrazbo
Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo,
vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo
pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim delom
Vsi predavatelji morajo imeti delovne izkušnje v stroki, ki jo
predavajo

Glede strokovne ustreznosti predavateljev so izvajalci v podobnem deležu izbrali odgovora, da morajo
imeti predavatelji ustrezno strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo (43,6 %) in imeti ustrezno
strokovno izobrazbo, nimajo pa pedagoško-andragoške izobrazbe (41 %). Desetina izvajalcev pravi, da
morajo imeti njihovi predavatelji delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo. Pri odgovoru »drugo« sta
dva izvajalca navedla, da morajo imeti predavatelji ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje, povezane s
tem, kar predavajo, ni pa potrebna pedagoško-andragoška izobrazba.
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Tabela 54: Oblikovanje program priprav na preverjanja in potrjevanja ter njegova dosegljivost kandidatom
Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje
NPK ter kako je dosegljiv kandidatom?
Program priprav je zapisan v standardizirani obliki in je
objavljen na spletni strani organizacije
Program priprav je zapisan v standardizirani obliki in na željo
kandidatov ga lahko dobijo na vpogled
Program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in ni
javno dosegljiv
Program priprav se oblikuje individualno glede na potrebe in
želje kandidatov in ni javno dosegljiv

N

%

11

28,2

16

41,0

5

12,8

4

10,3

Drugo

3

7,7

Skupaj

39

100,0

Nekaj več kot 40 % izvajalcev pravi, da je program priprav zapisan v standardizirani obliki in ga
kandidati na svojo željo lahko dobijo na vpogled, pri dobrih 28 % izvajalcev je program objavljen tudi
na spletu, pri slabih 13 % izvajalcev program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in je javno
dosegljiv, pri desetini pa se program priprav oblikuje individualno glede na potrebe in želje kandidatov.
Tak program ni javno objavljen. Pri odgovorih »drugo« so izvajalci navedli:
pp program je zapisan v standardizirani obliki in ga kandidat dobi v tiskani obliki;
pp program priprav je oblikovan na podlagi kataloga;
pp programi so razpisani in javno dostopni, kandidat si sam pregleda, kaj od znanj potrebuje in se
vključi.
Tabela 55: Načini zaključevanja programa priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
Na kakšen način se običajno zaključi program priprav?

N

%

7

17,9

4

10,3

12

30,8

Kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo/izdelek

2

5,1

Kandidati zaključijo program priprav, kot je predvideno v
posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti

7

17,9

Doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne preverjamo

5

12,8

Drugo

2

5,1

Skupaj

39

100,0

Kandidati zaključijo program priprav s pisnim preverjanjem
znanja
Kandidati zaključijo program priprav s praktičnim preverjanjem
znanja
Kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo pisnega in
praktičnega preverjanja znanja

Največ izvajalcev navaja (slabih 31 %), da kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo pisnega
in praktičnega preverjanja znanja, sledi način zaključka s pisnim preverjanjem, enak delež (slabih
18 %) svetovalcev je izbralo odgovor, da kandidati zaključijo program priprav, kot je predvideno
v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Slabih 13 % izvajalcev doseženih znanj
kandidatov ob zaključku priprav ne preverja, desetina pa znanje preverja s praktičnimi preizkusi.
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V nadaljevanju prikazujemo podatke o načinu zaključka programa priprav na preverjanje in potrjevanja
NPK glede na področje (tabela 56). Ker so številni izvajalci registrirani na več področjih, je skupno
število izvajalcev po področjih večje.
Tabela 56: Način, kako se zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK glede na področje

Pisno preverjanje

Praktično
preverjanje

Pisno in praktično
preverjanje

Projektna naloga/
izdelek

Kot je predvideno
v katalogu

Znanja ne
preverjamo

Drugo

Na kakšen način se običajno zaključi program priprav
na preverjanje in potrjevanje NPK?

Izobraževanja

N

/

3

2

1

/

1

/

Novinarstvo

N

/

/

/

/

/

1

/

1

Računalništvo

N

/

3

4

/

3

3

/

13

Tehnika

N

/

1

7

1

3

1

2

Proizvodna tehnologija

N

/

/

2

/

/

1

/

3

Zdravstvo

N

/

2

/

1

2

2

/

7

Farmacija

N

1

/

/

/

/

/

/

1

Storitve za gospodinjstvo

N

1

1

3

/

2

2

1

10

Transport

N

5

/

6

/

3

2

/

16

Področje

Skupaj

7

Izvajalci navajajo, da kandidati zaključijo program priprav s pisnim preverjanjem le na področju
farmacije, storitev za gospodinjstvo in transporta. Pogostejša je oblika praktičnega preverjanja
oziroma kombinacija pisnega in praktičnega preverjanja znanja. Da morajo kandidati med pripravami
izdelati projektno nalogo oziroma izdelek ter da se tako zaključi program priprav na preverjanje in
potrjevanje NPK, navajajo nekateri izvajalci s področja izobraževanja, tehnike in zdravstva. Pogosto
izvajalci doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne preverjajo. Pri odgovoru »drugo« je eden
od izvajalcev navedel, da »na željo kandidata izvedejo postopek certificiranja za pridobitev certifikata
varilca. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega preizkusa, vendar teorija ni obvezna. V primeru
uspešnega zaključka se izda certifikat.« Drugi izvajalec je napisal, da se pri njih program zaključi s
praktičnimi vajami.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H11: Hipotezo, da je pogostost izvajanja priprav na preverjanje in
potrjevanje odvisna od področja, na katerem se izvajajo NPK, zavrnemo.
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H12: Strokovna ustreznost predavateljev je odvisna od tipa organizacije.
Tabela 57: Kako različni tipi organizacije zagotavljajo strokovno ustreznost predavateljev?

Vsi predavatelji morajo imeti delovne izkušnje,
povezane s tem, kar predavajo
Drugo
Skupaj

Zasebna izobraževalna
ustanova

Medpodjetniški
izobraževalni center

Zbornica

Drugo

Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško
izobrazbo
Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo. Nimajo sicer formalne
PA-izobrazbe, imajo pa izkušnje s PA-delom

Ljudska univerza

Kako zagotavljate strokovno ustreznost predavateljev?

Srednja poklicna in
strokovna šola

Tip organizacije oziroma organizacijska oblika

6

1

2

3

1

4

N

Skupaj

%
N

2

6

3

1

0

4

0

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

%
N

4
10,3 %

%
N

16
41,0 %

%
N

17
43,6 %

2
5,1 %

8

8

8

4

1

10

%

39
100,0 %

Da morajo predavatelji imeti ustrezno strokovno in hkrati tudi pedagoško-andragoško izobrazbo,
je navedlo šest od osmih izvajalcev, ki preverjajo in potrjujejo NPK ter so zaposleni v srednjih
strokovnih in poklicnih šolah. Tako so navedli tudi trije od štirih izvajalcev, ki dejavnost opravljajo v
medpodjetniških izobraževalnih centrih. Šest od osmih izvajalcev na ljudskih univerzah pravi, da poleg
strokovne izobrazbe za predavatelje ni potrebna formalna pedagoško-andragoška izobrazba, imeti
pa morajo izkušnje s pedagoško- andragoškim delom, podobno trdijo tudi trije izvajalci iz zasebnih
izobraževalnih ustanov.
Tabela 58: Načini dokazovanja strokovne ustreznosti predavateljev
Na kakšen način morajo predavatelji dokazati svojo strokovno
ustreznost?

N

% veljavnih odgovorov
(N=39)

S formalnimi dokazili o doseženi strokovni izobrazbi

26

66,7

S formalnimi dokazili o večletnih delovnih izkušnjah v stroki

24

61,5

19

48,7

7

17,9

4

10,3

2

5,1

S formalnimi dokazili o delovnih izkušnjah s pedagoškoandragoškim delom
Predavatelja preverimo tako, da ga spremljamo na prvi uri
predavanja
Predavatelj mora dokazati, da se redno, vsako leto dodatno
usposablja v stroki
Drugo
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Formalna dokazila o doseženi strokovni izobrazbi so za dve tretjini izvajalcev tisti dokument, ki
dokazuje strokovno ustreznost predavateljev, za dobrih 61 % izvajalcev so to tudi formalna dokazila
o večletnih delovnih izkušnjah v stroki. Slaba polovica zahteva od predavateljev formalna dokazila o
delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom, slaba petina preveri predavatelja tudi tako, da ga
spremljajo na prvi uri predavanja. Desetina izvajalcev od predavateljev tudi zahteva, da se redno letno
usposabljajo v stroki. Pod »drugo« je en svetovalec navedel, da preverjajo strokovno usposobljenost
predavateljev na podlagi referenc, drugi pa, da so »predavatelji izvajalcu poznani, večina jih ima
pedagoško-andragoško izobrazbo«.
Podatki v tabeli 58 prikazujejo, da večina izvajalcev (61,5 %) od predavateljev zahteva tudi dokazila o
večletnih delovnih izkušnjah na ustreznem delovnem mestu, štirje izvajalci od predavateljev pričakujejo,
da bodo dokazovali svoje redno, vsakoletno dodatno usposabljanje v stroki.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H12: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da je
strokovna ustreznost predavateljev programa priprav na preverjanje in potrjevanje odvisna od tipa
organizacije.

H13: Institucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, imajo
večinoma razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev.
Tabela 59: Način, kako izvajalci preverjajo kakovost dela predavateljev
Ali imate razvit sistem preverjanja dela kakovosti predavateljev?

N

% veljavnih
odgovorov (N=38)

Predavatelji poročajo o svojem delu na tedenskih srečanjih

2

5,3

Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po opravljenih predavanjih

9

23,7

Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu predavanj

26

68,4

V organizaciji je zaposlena oseba, ki redno spremlja delo
predavateljev in mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave

14

36,8

Drugo

3

7,9

Izvajalci najpogosteje navajajo, da spremljajo kakovost dela predavateljev tako, da slušatelji ocenijo
njihovo delo ob koncu predavanj (več kot dve tretjini vprašanih). Slabih 37 % navaja, da je v
organizaciji, kjer se izvaja program priprav preverjanja in potrjevanja NPK, zaposlena oseba, ki redno
spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave. Slaba četrtina vprašanih pričakuje,
da bodo predavatelji o svojem delo pisno poročali, tedenska srečanja s predavatelji pa so redka. Pri
odgovoru »drugo« so trije izvajalci navedli:
pp predavatelji poročajo o svojem delu ustno – sproti;
pp s pogovori z udeleženci in predavatelji;
pp sistema preverjanja kakovosti dela predavateljev nimamo razvitega; imamo notranje (redno
zaposlene) predavatelje.
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Tabela 60: Načini, kako izvajalci preverjajo kakovost predavateljev glede na tip organizacije

Zasebna
izobraževalna
ustanova

Medpodjetniški
izobraževalni center

(N = 7)

(N = 8)

(N = 8)

(N = 4)

/

/

1

/

/

1

2

3

3

2

/

/

1

9

3

7

6

4

1

5

26

2

3

3

2

/

4

14

/

/

1

/

/

2

3

Predavatelji poročajo o svojem delu na
tedenskih srečanjih
Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po
opravljenih predavanjih
Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu
predavanj
V organizaciji je zaposlena oseba, ki redno
spremlja delo predavateljev in mnenja
slušateljev ter uvaja izboljšave.
Drugo

Skupaj
Drugo

Zbornica

Ljudska univerza

Ali imate razvit sistem preverjanja dela
kakovosti predavateljev?

Srednja poklicna in
strokovna šola

Tip organizacije oziroma organizacijska oblika

(N = 1) (N = 10)

Na tedenskih srečanjih predavatelji o svojem delu poročajo le v eni zasebni izobraževalni ustanovi in
eni od institucij, ki ne spada v nobeno od navedenih kategorij. Izvajalci, ki organizirajo programe za
potrjevanje NPK na srednjih in poklicnih šolah, navajajo, da predavatelji bodisi poročajo o svojem
delu po opravljenih predavanjih pisno ali/in njihovo delo ocenijo slušatelji ob koncu predavanj, v dveh
primerih imajo tudi zaposleno osebo, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev ter
uvaja izboljšave. Največ izvajalcev z ljudskih univerz poroča, da slušatelji ocenijo delo predavatelja ob
koncu predavanj, podobno je tudi v zasebnih izobraževalnih ustanovah, prav tako so ta odgovor izbrali
vsi vprašani, ki delujejo v medpodjetniških izobraževalnih centrih, in edini izvajalec, ki deluje pri
zbornici.
Tabela 61: Spremljanje uspešnosti slušateljev na preverjanju in potrjevanju za NPK
Ali izvajalci spremljajo, kako uspešni so slušatelji na
preverjanju in potrjevanju za NPK?

N

%

Da

37

94,9

Ne

2

5,1

Skupaj

39

100,0
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Tabela 62: Ocena odstotka slušateljev programov priprav na NPK, ki pridobijo certifikat
Koliko % slušateljev tudi pridobi certifikat?

N

%

Do 30 %

3

8,1

31–50%

7

18,9

51–70%

1

2,7

71–100%

26

70,3

Skupaj

37

100,0

Večina izvajalcev spremlja uspešnost kandidatov (slabih 95 %), le dva sta navedla, da tega ne počneta.
Glede uspešnosti kandidatov, ki so se v programih pripravljali na pridobitev NPK, dobrih 70 %
izvajalcev ocenjuje, da so njihovi kandidati zelo uspešni (takih, ki pridobijo certifikat, bi naj bilo med 71
% in 100 %), slaba petina pa ocenjuje, da je uspešna polovica njihovih kandidatov ali manj.
Tabela 63: Mnenje svetovalcev o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidatov
Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost kandidatov na
preverjanju?

N

% veljavnih odgovorov
(N=44)

Podatek, kje so opravljali usposabljanje

2

4,5

Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za
zaposlovanje

1

2,3

Podatek, kje so bili do zdaj zaposleni

3

6,8

Dobro pripravljena osebna zbirna mapa

24

54,5

Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na
preverjanju

40

90,9

Drugo

4

9,1

Po pričakovanjih je to, kar najbolj vpliva na uspešnost kandidatov, po mnenju svetovalcev/izvajalcev,
strokovno znanje in spretnosti, ki jih kandidati izkažejo na preverjanju (skoraj 91 %), dobra polovica
vprašanih je izpostavila tudi pomen dobro pripravljene osebne zbirne mape. Štirje svetovalci/izvajalci
so pri odgovoru »drugo« navedli, da sta za uspešnost kandidatov pomembna predvsem dobro podajanje
snovi s strani predavatelja ter predavateljeva in svetovalčeva dobra organiziranost (1x), dva sta
izpostavila predvsem motiviranost kandidatov (2x), eden pa seznanjenost s katalogom (1x). Kot najmanj
pomemben razlog za uspešnost kandidatov na preverjanju se je pokazala napotitev za pridobitev NPK s
strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H13: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da imajo
institucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, večinoma razvit sistem
preverjanja kakovosti dela predavateljev.

98

H14: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od tipa organizacije.
Tabela 64: Obiski inšpektorjev pri izvajalcih
Ali so izvajalci/svetovalci že imeli obisk inšpektorjev?

N

%

Da

15

35,7

Ne

27

64,3

Skupaj

42

100,0

Med 42 izvajalci, ki so odgovorili na to vprašanje, jih je dobra tretjina (15 oz. 35,7 %) že imela pregled s
strani inšpektorjev, skoraj dve tretjini svetovalcev pa inšpektorji še niso obiskali.
Če pogledamo še razlike med izvajalci, ki delujejo v različnih tipih organizacij, dobimo naslednjo sliko
(tabela 65):
Tabela 65: Ali so izvajalci/svetovalci že imeli obisk inšpektorjev glede na tip organizacije
Ali ste že imeli obisk inšpektorjev?

Tip organizacije

DA

NE

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna šola

N

3

8

11

Ljudska univerza

N

2

6

8

Zasebna izobraževalna ustanova

N

5

4

9

Medpodjetniški izobraževalni center

N

2

2

4

Zbornica

N

0

1

1

Drugo

N

3

6

9

N

15

27

42

%

35,7 %

64,3 %

100,0 %

Skupaj

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so se inšpektorji pogosteje oglasili v zasebnih izobraževalnih
ustanovah, najredkeje pa v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter ljudskih univerzah. Tudi edini
izvajalec/svetovalec, ki deluje v okviru ene od zbornic, ni navedel nobenega obiska inšpektorjev.
Na odprto vprašanje, kaj so inšpektorji obravnavali na pregledu, je 11 izvajalcev/svetovalcev navedlo:
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

arhivirane osebne mape kandidatov, administrativno dokumentacijo;
obvezno dokumentacijo + zapisnik;
postopek;
pregled portfolia, izvedbo postopka od začetka do konca;
potek svetovanja, potek preverjanja in potrjevanja;
pregledali so npr. pogodbe zaposlenih, licence za izvajanje programov;
prišli so na preverjanje in potrjevanje, pregledali so materialne pogoje, zbirne mape;
zbirne mape;
zbirne mape, način izdajanja odločb kandidatom, sklepe o imenovanju komisije;
zbirne mape, pravilnost postopka, odločbe o komisiji …;
zbirne mape, sklepe RIC, obveščanje kandidatov.
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Iz odgovorov lahko razberemo, da so inšpektorji najpogosteje pregledovali zbirne mape (7), pa tudi
celoten postopek izvajanja preverjanja in potrjevanja NPK, eden od vprašanih je navedel, da so
pregledali tudi, ali izpolnjujejo materialne pogoje.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H14: Na podlagi analiziranih podatkov ne potrdimo hipoteze, da je
pogostost obiska inšpektorjev odvisna od tipa organizacije.

H15: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od težav, s katerimi se srečujejo izvajalci.
Na odgovor, ali so že imeli težave s člani komisije, je pritrdilno odgovorilo devet izvajalcev/svetovalcev.
Od teh devetih so trije tudi imeli obisk inšpektorjev. Ko smo pogledali, s kakšnimi težavami so se srečali
pri delu s komisijo, sta dva navedla, da so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po
metodologiji, eden pa je izpostavil, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi
premajhnega števila kandidatov.
Na vprašanje, ali so že imeli pritožbe na postopek preverjanja in potrjevanja s strani kandidatov, sta
pritrdilno odgovorila le dva izvajalca/svetovalca. Oba sta navedla, da je šlo za pritožbo kandidatov
zaradi neuspešnega rezultata pri preverjanju, in v obeh primerih je bilo pritožbi ugodeno.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H15: Na podlagi analiziranih podatkov hipotezo, da je pogostost
obiska inšpektorjev odvisna od težav, s katerimi se izvajalci srečujejo, potrdimo.

H16: Izvajalci večinoma sodelujejo s podjetji v postopkih preverjanja in potrjevanja.
Tabela 66: Sodelovanje izvajalcev s podjetji/delodajalci pri izvedbi programa priprav na NPK
Ali pri izvedbi programa priprav sodelujete s podjetji/
delodajalci?

N

% veljavnih odgovorov
(N=38)

Praktični del usposabljanja se izvaja v samem podjetju

10

26,3

Predavatelji so zaposleni v podjetju, s katerim izvajalci
sodelujejo

3

7,9

Preverjanje ob zaključku usposabljanja se izvaja v podjetju

3

7,9

Vsebino usposabljanja izvajalci načrtujejo skupaj s podjetjem

7

18,4

Podjetje k izvajalcem napotuje kandidate na usposabljanje

11

28,9

Izvajalci s podjetji ne sodelujejo

15

39,5

Drugo

1

2,6

Dobra četrtina (26,3 %) izvajalcev, ki so odgovorili na vprašanje, ali pri izvedbi programa priprav
sodelujejo s podjetji oziroma delodajalci, je navedla, da praktični del usposabljanja izvajajo v podjetju.
Le trije izvajalci so navedli tudi, da so njihovi predavatelji zaposleni v podjetju, s katerim sodelujejo,
prav tako trije pravijo, da se preverjanje ob zaključku usposabljanja izvaja v podjetju. Večji je delež
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izvajalcev (skoraj 29 %), ki pravijo, da podjetje k njim napotuje kandidate na usposabljanje. Največji
delež izvajalcev (skoraj 40 %) navaja, da s podjetji ne sodelujejo.

Izobraževanje

Novinarstvo

Računalništvo

Tehnika

Proizvodna
tehnologija

Zdravstvo

Farmacija

Storitve za
gospodinjstva

Transport

Tabela 67: Oblike sodelovanja med izvajalci in podjetji glede na področje

2

1

3

3

/

1

/

4

7

1

/

1

1

/

/

/

2

2

/

/

/

/

/

/

/

1

3

3

/

2

4

1

/

/

1

1

1

/

2

5

1

1

/

4

4

Izvajalci s podjetji ne sodelujejo

3

/

7

5

1

4

/

4

5

Skupaj vseh izvajalcev po posameznih področjih

8

1

15

16

3

8

1

12

16

Ali pri izvedbi programa priprav sodelujete
s podjetji/delodajalci?
Praktični del usposabljanja se izvaja v samem
podjetju
Predavatelji so zaposleni v podjetju, s katerim
izvajalci sodelujejo
Preverjanje ob zaključku usposabljanja se izvaja
v podjetju
Vsebino usposabljanja izvajalci načrtujejo skupaj
s podjetjem
Podjetje k izvajalcem napotuje kandidate na
usposabljanje

Podatki v tabeli 67 prikazujejo frekvence izbranih odgovorov po posameznih področjih. Pri
vprašanju, ali pri izvedbi programa priprav sodelujejo s podjetji oziroma delodajalci, so izvajalci/
svetovalci lahko izbrali več odgovorov. Izvajalci za potrjevanje NPK s področja transporta v sedmih
primerih pravijo, da praktični del usposabljanja izvajajo v samem podjetju, prav tako navajajo tudi
štirje izvajalci s področja storitev za gospodinjstvo, po trije s področij tehnike in računalništva, dva
s področja izobraževanja ter po eden s področja novinarstva in zdravstva. Štirje izvajalci s področja
tehnike vsebino usposabljanj načrtujejo skupaj s podjetjem, podobno tudi trije izvajalci s področja
izobraževanja, dva s področja računalništva ter po eden s področij proizvodne tehnologije, storitev
in transporta. Pet izvajalcev s področja tehnike navaja, da podjetja k njim napotujejo kandidate na
usposabljanje, štirje so taki izvajalci s področij storitev za gospodinjstvo in transporta. Polovica
izvajalcev s področja zdravstva navaja, da s podjetji ne sodeluje, prav tako s podjetji ne sodeluje skoraj
polovica izvajalcev s področja računalništva. Pri izvajalcih z drugih področij je delež tistih, ki s podjetji
ne sodelujejo, približno tretjina.
Med 45 izvajalci/svetovalci, zajetimi v raziskavo, jih je na vprašanje, zakaj si želijo kandidati
pridobiti NPK, odgovorilo 35. Na vprašanje, zakaj so se odločili za pridobitev NPK, so kandidati kot
najpomembnejše razloge navajali boljše zaposlitvene možnosti (19), pridobitev formalno priznanega
dokumenta (4), med odgovori pa so tudi širjenje znanj, pridobitev izkušenj in novega poklica ipd.
Nekatere odgovore izvajalcev o tem, kaj so kandidati navajali kot razlog za pridobitev NPK, navajamo v
nadaljevanju.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H16: Hipotezo, da izvajalci večinoma sodelujejo s podjetji v postopkih
preverjanja in potrjevanja, potrdimo.
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H17: Svetovalci se srečujejo s kandidati, ki ne razumejo slovenščine in jim prilagajajo
svetovanje.
Tabela 68: Svetovanje kandidatom, ki ne govorijo slovenskega jezika
Na kakšen način so svetovalci izpeljali svetovanje pri kandidatu, ki ni govoril slovenskega jezika?

N

Pogovor je potekal s pomočjo prevajalca

7

Pogovor je potekal v maternem jeziku kandidata

2

Pogovor je potekal v angleškem jeziku

3

Drugo

1

Skupaj

13

Trinajst izvajalcev/svetovalcev je odgovorilo, da so že imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega
jezika. Med odgovori, kako so izvedli svetovanje, je najpogosteje izstopal odgovor, da so si pomagali s
prevajalcem (7), trije izvajalci/svetovalci so za sporazumevanje s kandidatom uporabili angleščino, dva
sta svetovanje izvedla v maternem jeziku kandidata (hrvaščini), eden pa je navedel, da so svetovanje
prilagodili, ni pa pojasnil, kako:
pp delodajalec želi, da opravi NPK;
pp NPK mora imeti zaradi izvajanja dela; omogoča varovanje otrok na domu;
pp da dobijo formalno priznan dokument;
pp delovno dovoljenje, potrdilo za pridobitev izkušenj – pridobitev uradnega »potrdila«;
pp dodaten poklic, odprtje s.p.-ja;
pp ohranitev delovnega mesta …;
pp pridobil bom vizum;
pp potrebe na trgu dela, zaposlitev v tujini, pridobitev novih znanj;
pp potrebujejo potrdilo o usposabljanju;
pp povečanje možnosti zaposlitve;
pp pridobitev novega poklica, ker že vse življenje želijo delati prav to;
pp pridobitev novega poklica, napredovanje, brezposelnost;
pp pridobitev novih znanj, pridobitev novega poklica;
pp strokovno napredovanje;
pp za lastno potrditev poznavanja področja, za službo;
pp zaposlitev doma in v tujini, želja po dodatnih znanjih;
pp zaradi možnosti napredovanja, potrditve znanja;
pp zaradi potrebe dela;
pp znanja za točno določena dela, možnost zaposlitve za nedoločen čas, motivacija za nova znanja.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H17: Na podlagi analiziranih podatkov potrdimo hipotezo, da večina
svetovalcev prilagodi svetovanje v primerih, ko se srečajo s kandidatom, ki ne govori slovensko.
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H18: Za večino svetovalcev so vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK,
najpogostejši element uporabe v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Tabela 69: Elementi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu
Katere elemente kataloga uporabljate pri svetovanju?

N

Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK
Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe
Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
Merila preverjanja
Kadrovski in materialni pogoje
Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami
Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje
Poklicni standard

41
14
34
22
18
6
29
14

% veljavnih odgovorov
(N = 44)
93,2
31,8
77,3
50,0
40,9
13,6
65,9
31,8

Iz tabele 61 razberemo, da izvajalci/svetovalci katalog standardov in strokovnih znanj in spretnosti
najpogosteje uporabljajo za preverjanje vstopnih pogojev za kandidate, ki želijo pridobiti NPK, sledi odgovor
o načinih preverjanja strokovnih znanj in spretnosti (dobrih 77 %), dve tretjini svetovalcev katalog uporablja
za preverjanje standarda strokovnih znanj in nalog za preverjanje, polovici je v pomoč pri pregledovanju
meril preverjanja, slabim 41 % za informiranje o kadrovskih in materialnih pogojih, slaba tretjina ga
uporablja tudi za vpogled o povezanosti s programi za pridobitev izobrazbe in informacije o poklicnih
standardih. Najmanjši je delež odgovorov o tem, da katalog uporabljajo za pregled prilagoditev za osebe s
posebnimi potrebami.
Med 13 odgovori izvajalcev/svetovalcev, ki so izpostavili uporabnost posameznih elementov kataloga, se
najpogosteje pojavljajo kot uporabni del kataloga poklicni standardi (ker lažje presodijo ustreznost dokazil)
in vstopni pogoji. Eden od izvajalcev navaja, da se mu zdijo uporabni vsi elementi kataloga. V nadaljevanju
navajamo nekatere odgovore o uporabnosti posameznih elementov kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti:
pp povezanost s programi – nakaže izkušnje, ki jih oseba ima;
pp prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami;
pp standard – pri svetovanju glede vsebine dokazil;
pp standard strokovnih znanj – lažje presodim dokazila kandidata;
pp standardi strokovnih znanj in spretnosti zaradi natančnih opredelitev;
pp vstopni pogoji, pogoj za pravilno informiranje, merila za preverjanje, PS (v povezavi s predhodno
izobrazbo).
V nadaljevanju smo izvajalcem/svetovalcem postavili vprašanje o tistih elementih kataloga, ki se jim zdijo
popolnoma neuporabni pri pregledu zbirne mape. Odgovor na to vprašanje sta dala dva izvajalca/svetovalca,
navedla sta: »rojstni list« in »vstopni pogoj obvezne izobrazbe izničuje osnovni namen NPK«.
Štirje izvajalci/svetovalci so pri odprtem vprašanju, ali bi za svoje delo potrebovali še kakšne informacije,
navedli, da bi potrebovali »informacije o možnostih nadaljnje zaposlitve in o tem, kako znan je NPK pri
delodajalcih«, »popolnoma enotne kriterije in standarde za vsako komisijo«, »kontinuirana srečanja za
izmenjavo izkušenj (npr. 1x na 3 mesece)« in »informacije na spletni strani, pri kolegih, pri drugih izvajalcih«.
Potrditev/zavrnitev hipoteze H18: Hipotezo, da večina svetovalcev največkrat uporablja katalog
standardov strokovnih znanj in spretnosti pri preverjanju vstopnih pogojev za kandidate, potrdimo.
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4.2

Člani komisije v postopku preverjanja in potrjevanja
NPK

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 01/2007– uradno
prečiščeno besedilo in 85/2009) poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca
imenuje Državni izpitni center (RIC). Državni izpitni center članom komisije podeli licenco, ki so jo
dolžni obnavljati vsaka štiri leta.
Naloge komisije določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007 –
uradno prečiščeno besedilo in 85/2009), natančneje pa jih določata Pravilnik o sestavi komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev
in izgubo licence (Uradni list RS, št. 01/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 85/2009) in Pravilnik o
načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS,
št. 37/2010).
V raziskavo Spremljava certifikatnega sistema je bilo vključenih 96 članov komisij.
V uvodnem delu predstavitve članov komisij prikazujemo splošne podatke, ki se nanašajo na tip
organizacije, v kateri so zaposleni člani komisij, število let delovnih izkušenj, ki jih imajo na področju
NPK, način opravljanja dela članov komisij, nazadnje pa predstavljamo podatek, ali so bili anketirani
že imenovani v komisijo, in število njihovih imenovanj. V spodnji tabeli prikazujemo tip organizacije, v
kateri so zaposleni člani komisije.
Tabela 70: Tip organizacije, v kateri so zaposleni člani komisije
Tip organizacije

N

%

Izobraževalna ustanova

31

32,3

Samozaposlen na področju kvalifikacije

5

5,2

Zaposlen v podjetju

49

51,0

Drugo

11

11,5

Skupaj

96

100,0

Največ članov komisije, kar 49 (51,0 %), je zaposlenih v podjetju. 31 (32,3 %) jih je zaposlenih v
izobraževalni ustanovi, 11 (11,5 %) jih je odgovorilo z »drugo«, kjer jih je največ odgovorilo, da so
zaposleni v javnem zavodu. Pet (5,2 %) članov komisije je samozaposlenih na področju kvalifikacije.
Tabela 71: Število let delovnih izkušenj članov komisij za NPK
Število let delovnih izkušenj

N

%

1–9 let delovne dobe

24

25,53

10–19 let delovne dobe

25

26,59

20–29 let delovne dobe

23

24,47

Več kot 30 let delovne dobe

22

23,40

Skupaj

94

100,0
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Največ članov komisije (25 oz. 26,59 %) ima delovno dobo med 10 in 19 leti, 24 (25,53 %) članov
komisije ima 1 do 9 let delovne dobe, 23 (24,27 %) članov komisije ima 20 do 29 let delovne dobe in
22 (23,40 %) članov komisije ima 30 let ali več delovne dobe.
Tabela 72: Način opravljanja dela članov komisij
Člani komisije opravljajo delo kot del svojih rednih zadolžitev
ali kot dodatno delo
Delo člana komisije opravljam kot del rednih delovnih
zadolžitev

N

%

1

1,2

Delo člana komisije opravljam kot dodatno delo

82

96,5

Drugo

2

2,4

Skupaj

85

100,0

Velika večina (82 oz. 96,5 %) članov komisije delo člana komisije opravlja kot dodatno delo. En član
komisije to delo opravlja kot del rednih delovnih zadolžitev. Dva člana sta odgovorila z »drugo«, kjer sta
odgovorila, da delo člana komisije opravljata v okviru samozaposlitve.
Tabela 73: Način opravljanja dela člana komisije glede na tip organizacije, v kateri je član komisije zaposlen
Ali je delo člana komisije del vaših rednih delovnih
zadolžitev ali je to za vas dodatno delo?
Delo člana komisije
opravljam kot del
rednih delovnih
zadolžitev

Delo člana komisije
opravljam kot
dodatno delo

Drugo

N

1

25

0

26

%

3,8 %

96,2 %

0,0 %

100,0 %

N

0

3

2

5

%

0,0 %

60,0 %

40,0 %

100,0 %

N

0

42

0

42

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

N

0

11

0

11

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Tip organizacije

Izobraževalna ustanova
Samozaposlen na
področju kvalifikacije
Zaposlen v podjetju
Drugo
Skupaj

Skupaj

N

1

81

2

84

%

1,2 %

96,4 %

2,4 %

100,0 %

Pri primerjavi tipa organizacije, v kateri so člani komisije zaposleni, z vprašanjem, ali delo člana
komisije opravljajo kot del rednih delovnih zadolžitev ali kot dodatno delo, je večina tistih (25), ki so
zaposleni v izobraževalni ustanovi, odgovorila, da opravljajo delo člana komisije kot dodatno delo, le en
član komisije, zaposlen v izobraževalni ustanovi, to delo opravlja v okviru rednih delovnih zadolžitev.
Prav tako člani komisije (3), ki so samozaposleni na področju kvalifikacije, v večini delo člana komisije
opravljajo kot dodatno delo, dva samozaposlena sta tu izbrala odgovor »drugo«. Da delo člana komisije
opravljajo kot dodatno delo, so odgovorili vsi (42) člani komisije, ki so zaposleni v podjetju.
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Tudi člani komisije, ki smo jih pri vrsti organizacije uvrstili v kategorijo »drugo«, so vsi (11) odgovarjali,
da delo člana komisije opravljajo kot dodatno delo.
V nadaljevanju nas je zanimalo, kolikokrat so bili člani komisij imenovani v komisijo za preverjanje in
potrjevanje.
Tabela 74: Imenovanje članov v komisijo za preverjanje in potrjevanje
Ali ste bili imenovani v komisijo?

N

%

Da

85

88,5

Ne

11

11,5

Skupaj

96

100,0

85 (88,5 %) članov komisije je odgovorilo, da so že bili imenovani v komisijo, 11 (11,5 %) jih je
odgovorilo, da v komisijo še niso bili imenovani. Člane komisije, ki so že bili imenovani v komisijo,
smo tudi prosili, da zapišejo, kolikokrat so bili že imenovani v komisijo. Odgovorilo je 78 članov
komisije, njihovi odgovori pa se gibljejo od 1 do 70 imenovanj. 11 članov komisije je bilo v komisijo
imenovanih petkrat, 10 članov komisije dvakrat in osem članov komisije 20-krat. Sedem članov komisije
je odgovorilo, da so bili v komisijo imenovani desetkrat, šest članov komisije pa trikrat. Pet članov
komisije je bilo v komisijo imenovanih enkrat, prav tako pet jih je bilo v komisijo imenovanih 15-krat.
Štirje člani komisije so bili v komisijo imenovani štirikrat, prav tako štirje so bili v komisijo imenovani
30-krat. Po trije člani komisije so odgovorili, da so bili v komisijo imenovani šestkrat, sedemkrat in
osemkrat. Po en član komisije je bil v komisijo imenovan 11-krat, 16-krat, 17-krat, 18-krat, 25-krat, 40krat, 50-krat oziroma 70-krat.
V nadaljevanju se osredotočamo na aktivnost članov komisij, ki se kaže skozi njihovo obnavljanje
licenc. V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 14/2011) morajo člani komisij
obnavljati licenco na vsake štiri leta. Pravilnik določa tudi pogoje za podaljševanje licence, vezane
predvsem na tekoče delo članov komisij v stroki oziroma na njihovo stalno usposabljanje s strokovnega
področja kvalifikacije, ki jo preverjajo.

H1: Večina evidentiranih članov komisij je aktivna na področju sistema NPK.
Tabela 75: Obnova licence članov komisij
Ali ste že obnavljali licenco?

N

%

Da

68

70,1

Ne

29

29,9

Skupaj

97

100,0

68 (70,1 %) članov komisije je licenco že obnavljalo, 29 (29,9 %) pa še ne.
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Tabela 76: Način obnove licenc članov komisij
Na kakšen način ste obnavljali licenco?

N

%

Delam v stroki

58

87,9

Dodatno sem se izobraževal v stroki

36

54,5

Udeležil sem se strokovnih srečanj

44

66,7

Udeležil sem se študijskega obiska

4

6,1

Državnega izpitnega centra

41

62,1

Centra RS za poklicno izobraževanje

16

24,2

Andragoškega centra Slovenije

11

16,7

Objavljam strokovne članke

7

10,6

Prejel sem nagrado relevantnih institucij …

0

0,0

Udeležil sem se usposabljanja v okviru:

Največ članov komisije, ki so odgovorili na vprašanje, je licenco obnovilo z delom v stroki. Odgovor je
bil izbran 58-krat. 44-krat je bil izbran odgovor, da so se udeležili strokovnih srečanj, 41-krat odgovor,
da so se udeležili usposabljanj v okviru Državnega izpitnega centra. 36-krat je bil izbran odgovor, da so
se dodatno izobraževali v stroki.
16-krat je bil izbran odgovor, da so se za potrebe obnove licence udeležili usposabljanja v okviru Centra
RS za poklicno izobraževanje, in 11-krat, da so se z istim namenom udeležili usposabljanja v okviru
Andragoškega centra Slovenije. Sedemkrat so člani komisije izbrali odgovor, da objavljajo strokovne
članke, in štirikrat odgovor, da so se udeležili študijskega obiska. Nihče od tistih, ki so odgovorili na
vprašanje, ni prejel nagrade relevantnih institucij za dosežek, ki je neposredno povezan s standardi
znanja in spretnosti ter s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc.
Tabela 77: Način obnavljanja strokovnih znanj članov komisij
Kako ste obnavljali strokovna znanja?

N

%

Dodatno sem se izobraževal v stroki

60

64,5

Udeležil sem se strokovnih srečanj

57

61,3

Udeležil sem se študijskega obiska

8

8,6

Objavljam strokovne članke

13

14,0

Prejel sem nagrado relevantnih institucij

0

0,0

Strokovnega znanja ne obnavljam, saj dnevno delujem v stroki

18

19,4

Med načini obnavljanja strokovnih znanj so člani komisije največkrat izbrali odgovora, da so se dodatno
izobraževali v stroki (60-krat) ter da so se udeležili strokovnih srečanj (57-krat). 18-krat je bil izbran
odgovor, da strokovnega znanja zaradi dnevnega delovanja v stroki, ne obnavljajo, 13-krat odgovor, da
objavljajo strokovne članke, ter osemkrat odgovor, da so se udeležili študijskega obiska.
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Tabela 78: Sodelovanje z RIC pri pripravi navodil za preverjanje
Ali ste sodelovali z RIC pri pripravi navodil za preverjanje?

N

%

Da

27

27,8

Ne

70

72,2

Skupaj

97

100,0

Večina članov komisije (70 oz. 72,2 %) je odgovorila, da z RIC ne sodelujejo pri pripravi navodil za
preverjanje in potrjevanje. 27 (27,8 %) članov komisije pa z RIC pri pripravi navodil sodeluje. Slednji
so sodelovali pri pripravi naslednjih NPK: izvajalec zidanja in ometavanja, maser, NPK ortopedski
tehnolog, PL, TIG, RO, MAG, pomočnik čistilke, prometnik, refleksoterapevt, talilec, utopni kovač, varilec
(4 kvalifikacije), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga, varuh predšolskih otrok na domu,
vzdrževalec tekstilij, za gradbene poklice, zdravstveni reševalec in zobozdravstveni asistent.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H1: Hipotezo potrdimo, saj je večina članov komisij obnovila licenco.
Najpogostejši način obnove licence je delo v stroki. Člani komisije se na svojem strokovnem
področju usposabljajo večinoma z dodatnim izobraževanji v stroki in udeležbo na strokovnih
srečanjih. Aktivnost na področju sistema NPK člani komisij kažejo tudi s sodelovanjem pri pripravi
navodil za preverjanje na RIC.

H2: Člani komisij večinoma predavajo v programih priprav na preverjanje in potrjevanje.
V tabeli 79 prikazujemo strokovno usposobljenost članov komisij za delo z odraslimi.
Tabela 79: Strokovna usposobljenost članov komisij za delo z odraslimi (možnih več odgovorov)
Ali ste strokovno usposobljeni za delo z odraslimi?

N

%

Imam pedagoško-andragoško izobrazbo

36

37,9

Imam več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi

42

44,2

Imam več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z mladino

27

28,4

Sem mentor dijakom v podjetju

35

36,8

Drugo

35

36,8

Pri vprašanju o pedagoško-andragoški usposobljenosti članov komisije je bil največkrat (42-krat)
izbran odgovor, da imajo člani komisije več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi.
36-krat je bil izbran odgovor, da imajo člani komisije pedagoško-andragoško izobrazbo, 35-krat,
da so mentorji dijakom v podjetju. 27-krat je bil izbran odgovor, da imajo člani komisije več kot
pet let izkušenj s pedagoškim delom z mladino. 35-krat je bil izbran odgovor »drugo«, kjer so člani
komisije navajali zelo raznolike odgovore, npr. »10 let praktičnih izkušenj; 28 let dela s starejšimi; bila
sem mentor, izvajala izobraževanja iz stroke ter na področju varnega dela z nevarnimi kemikalijami;
delam v timu, mentor pripravnikom; delo z ljudmi 15 let v stroki; delovne izkušnje na delovnem mestu;
imam opravljen pedagoško-andragoški tečaj v okviru Sekcije reševalcev v zdravstvu; izobraževanje v
okviru NPK, interno usposabljanje za predavatelja, interno opravljena šola vodenja; izobraževanje v
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sklopu pridobitve licence člana komisije; interno organizirano izobraževanje za predavatelje; izvajam
usposabljanja za NPK in CNC operaterja; mentor v službi; ne; pedagoško-andragoško usposabljanje v
tehniškem šolskem centru Kranj; po poklicu sem psihologinja; potrjevanje in preverjanje NPK varuh
predšolskih otrok; poučujem odrasle 18 let; poučujem praktični pouk in strok. teorijo že 23 let; predavatelj
višje šole Log; sem kadrovski direktor in trener za usposabljanje odraslih; sem mentor za nove kandidate
na Radiu Koper italijanski program; sem neuradni mentor za dijake in študente iz stroke mavčenje že več
kot 30 let; strokovni sodelavec zdravstvene fakultete Ljubljana; tečaji na ACS, RIC, CPI; usposabljanje na
and. centru, ope. šola vodenja (interna); usposabljanje na CPI, šola vodenja; usposabljanje za licenco;
uvajanje delavcev na novo delovno mesto; vodenje v proizvodnji, team building; vodja 80 ljudi v podjetju;
začetno usposabljanje na CPI«.
Tabela 80: Predavanje članov komisij v programih priprav na preverjanje in potrjevanje
Ali predavate v programih priprav na preverjanje in potrjevanje?

N

%

Da

24

25,0

Ne

72

75,0

Skupaj

96

100,0

Večina članov komisije (72 oz. 75,0 %) ne predava v programu za preverjanje in potrjevanje. 24 (25,0 %)
članov komisije je odgovorilo, da v omenjenem programu predava.
Tabela 81: Način obnavljanja licence članov komisij, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja
Predavajo v programu preverjanja

Način obnove licence
Delam v stroki
Dodatno sem se izobraževal v stroki
Udeležil sem se strokovnih srečanj
Udeležil sem se študijskega obiska

DA

NE

N

16

41

%

80 %

91,1 %

N

12

23

%

60,0 %

51,1 %

N

14

29

%

70,0 %

64,4 %

N

3

1

%

15,0 %

2,2 %

Udeležil sem se usposabljanja v okviru:
Državnega izpitnega centra
Centra RS za poklicno izobraževanje
Andragoškega centra Slovenije
Objavljam strokovne članke
Prejel sem nagrado …

N

13

27

%

65,0 %

60,0 %

N

10

6

%

50,0 %

13,3 %

N

6

5

%

30,0 %

11,1 %

N

3

4

%

15,0 %

8,9 %

N

0

0

%

0,0 %

0,0 %
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Tudi člani komisije, ki ne predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, so na vprašanje, na kakšen
način obnavljajo licenco, največkrat izbrali odgovor »delam v stroki«, ki je bil izbran 41-krat. 29-krat
so člani komisije, ki ne predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, na vprašanje o načinu obnove
licence izbrali odgovor, da so se udeležili strokovnih srečanj, in 27-krat odgovor, da so se udeležili
usposabljanja v okviru Državnega izpitnega centra. 23-krat pa so člani komisije, ki ne predavajo v
programu preverjanja in potrjevanja, izbrali odgovor, da so se za potrebe obnove licence dodatno
izobraževali v stroki.
Ostali odgovori so bili izbrani manjkrat. Šestkrat so člani komisije, ki ne predavajo, na vprašanje o
načinu obnove licence izbrali odgovor, da so se udeležili usposabljanja v okviru Centra RS za poklicno
izobraževanje, petkrat odgovor, da so se udeležili usposabljanja v okviru Andragoškega centra Slovenije.
Štirikrat so člani komisije, ki ne predavajo, izbrali odgovor, da objavljajo strokovne članke. Enkrat pa je
bil izbran odgovor, da je član komisije licenco obnovil z udeležbo na študijskem obisku.
Člani komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, so na vprašanje, na kakšen način
obnavljajo licenco največkrat izbrali odgovor »delam v stroki«, ki je bil izbran 16-krat. 14-krat so člani
komisije izbrali odgovor »udeležil sem se strokovnih srečanj« in 13-krat odgovor, da so se usposabljali
v okviru Državnega izpitnega centra. 12-krat je bil izbran odgovor, da so se člani komisije dodatno
izobraževali v stroki, in 10-krat, da so se udeležili usposabljanja v okviru Centra RS za poklicno
izobraževanje.
Šestkrat so člani komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, pri načinu obnove licence
izbrali odgovor, da so se usposabljali v okviru Andragoškega centra Slovenije. Po trikrat sta bila izbrana
odgovora, da so se udeležili študijskega obiska in da objavljajo strokovne članke.
Tabela 82: Sodelovanje članov komisij, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, pri pripravi nalog/skripte za
preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra
Ali predavate v programih priprav na preverjanje in potrjevanje?

N

%

Da

11

45,8

Ne

13

54,2

Skupaj

24

100,0

24 članov komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, je sodelovalo pri pripravi nalog/
skript v okviru Državnega izpitnega centra, in sicer za naslednje NPK: izvajalec zidanja in ometavanja;
maser; pomočnik čistilke; prometnik; refleksoterapevt; talilec; varjenje, vsi postopki; varnostni
svetovalec za prevoz nevarnega blaga; vzdrževalec/pomožni vzdrževalec tekstilij.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H2: Večina članov komisij ne predava v programih priprav na
preverjanje in potrjevanje, zato hipotezo zavrnemo. Za člane komisij, za katere smo preverjali
hipotezo, je značilno, da imajo več kot pet let delovnih izkušenj. Najpogostejši način obnove licenc
za te člane komisij je delo v stroki, udeležba na strokovnih srečanjih in usposabljanjih v okviru RIC.
Večinoma ne sodelujejo pri pripravi nalog/skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra.
Predhodno hipotezo smo dodatno preverjali še z vprašanjem, ali leta delovnih izkušenj vplivajo na to,
ali člani komisij predavajo v programu priprav za preverjanje in potrjevanje.
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H3: Predavajo tisti člani komisije, ki imajo nad pet let delovnih izkušenj na strokovnem
področju NPK.
Tabela 83: Predavanje članov komisij v programu priprav za preverjanje in potrjevanje glede na leta delovnih izkušenj
na strokovnem področju NPK
Ali predavate v programu priprav za
preverjanje in potrjevanje?

Leta delovnih izkušenj

1–4 leta
5 ali več let
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

N

1

9

10

%

10,0 %

90,0 %

100,0 %

N

22

61

83

%

26,5 %

73,5 %

100,0 %

N

23

70

93

%

24,7 %

75,3 %

100,0 %

Večina članov komisij ne predava v programu priprave za preverjanje in potrjevanje. Ugotovitev velja za
tiste člane komisij, ki imajo manj kot pet let delovnih izkušenj (90 %), in tudi za člane komisij, ki imajo
nad pet let delovnih izkušenj (73,5 %).
Potrditev/zavrnitev hipoteze H3: Hipoteza, da člani komisije, ki imajo nad pet let delovnih izkušenj,
predavajo v programih priprav na preverjanje in potrjevanje, se zavrne. Med člani, ki imajo nad
pet let delovnih izkušenj, prevladujejo tisti, ki ne predavajo v programih priprav na preverjanje in
potrjevanje.
V naslednjem sklopu smo preverjali kakovost postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK za
člane izpitnih komisij.

H4: Postopki preverjanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Tabela 84: Uporaba spletne strani NRP
Ali uporabljate spletno stran NRP?

N

%

Da

49

58,3

Ne

35

41,7

Skupaj

84

100,0

Dobra polovica (49 oz. 58,3 %) članov komisije je odgovorila, da pri svojem delu uporablja spletno stran
NRP. 35 (41,7 %) članov komisije iste spletne strani pri svojem delu ne uporablja. Tisti, ki so na vprašanje
odgovorili pritrdilno, so med razlogi za uporabo strani navajali naslednje: »ažuriranje postopkov in
vsebine NPK; berem napotke za presojo zbirnih map, Katalog znanj ter poklicni standardi; če potrebujem
kakšne informacije, pogledam na to stran; da se seznanim z novostmi v postopkih preverjanj; informacije
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na področju standarda – novosti, navodila za presojo dokumentov; informacije o NPK; informacije, izpis
obrazcev, preverjanje terminov; katalogi, pravilniki, novosti …; ko iščem informacije glede izvajanja
postopkov (pravilniki, obrazci, katalog); ko pregledam standarde; ko sem imenovana, vedno preverim, če
se dokumentacija ni kaj spremenila in sam postopek; ko sem v dilemi; občasno pogledam poglavje; občasno
preverim novosti; občasno za pregled standarda; pred izvajanjem preverim novosti o zakonodaji; pred
terminom preverjanja preverim morebitne novosti; pred vsakim imenovanjem v komisijo in kdaj tudi vmes;
predvsem me; zanimajo novosti na področju zakonodaje in na splošno v zvezi usposabljanjem svetovalcev,
članov komisij …; pregled dokumentov (katalogov), izobraževanja, razpise preverjanj; pregled veljavnih
standardov NPK; pri oblikovanju zapisnikov; pri pripravi na delo komisije; pri razčiščevanju nejasnosti;
redko; redno – sproti spremljam novosti in sledim posodobitvam ter imam vpogled v informacije; spremljam
spremembe; če sem v dvomih, pogledam dotične zadeve; če pride do nejasnosti oziroma težav; vsaj enkrat
mesečno jo obiščem, drugače vedno, ko dobim vabilo za članstvo v komisiji; za pregled kataloga, spremljanje
novosti, pregled pravilnikov; za pregled morebitnih novosti, če že dlje nisem v komisiji«.
Tabela 85: Poznavanje, kako je formalno predpisana vsebina osebne zbirne mape
Kako je predpisana vsebina osebne zbirne mape?

N

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji

9

9,4

Vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec

19

19,8

Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije

3

3,1

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP

58

60,4

Drugo

7

7,3

Skupaj

96

100,0

Največ (58 oz. 60,4 %) članov komisije je odgovorilo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na
spletni strani NRP. Na drugem mestu je odgovor, da vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec,
ki ga je izbralo 19 (19,8 %) članov komisije. 9 (9,4 %) članov komisije je izbralo odgovor, da osebno
zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji, sedem (7,3 %) jih je odgovorilo z drugo, kjer so navajali
odgovore: »kandidat in svetovalec sodelujeta; okvirno vsebino določi svetovalec, kandidat lahko doda še
dodatna poglavja po svoji presoji; Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK; sestavi
kandidat s pomočjo svetovalca; svetovalec pomaga in svetuje pri sestavi; vsebino o kandidatu predstavi
svetovalec, kandidat ima možnost dopolnitev«. Trije (3,1 %) člani pa so pri vprašanju izbrali odgovor, da
vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije.
Tabela 86: Uporaba navodil za presojo dokumentov, ki so predpisana na spletni strani NRP pri pregledu osebne zbirne mape
Ali pri pregledu osebne zbirne mape uporabljate navodila za
presojo dokumentov, predpisana na spletni strani NRP?
Da, navodila za presojo dokumentov pripravi svetovalec pred
srečanjem komisije
Da, navodila za presojo dokumentov si sam natisnem s spletne
strani NRP

N

%

21

24,7

50

58,8

Da, navodila poznam, a jih ne uporabljam

6

7,1

Ne, navodil ne poznam

2

2,4

Drugo

6

7,1

Skupaj

85

100,0
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Dobra polovica članov komisije (50 oz. 58,8 %) je odgovorila, da si navodila za presojo dokumentov
sami natisnejo s spletne strani NRP. 21 (24,7 %) jih je odgovorilo, da navodila za presojo dokumentov
pripravi svetovalec pred srečanjem komisije. Šest (7,1 %) jih je odgovorilo, da navodila poznajo, a jih
ne uporabljajo, prav tako šest jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so zapisali: »navodila hranim med
svojimi dokumenti; navodila imam natisnjena, a niso izključno ta merodajna; navodila imam vedno pri
sebi; navodila poznam in jih uporabljam; navodila poznam, jih uporabljam, vendar jih ne tiskam sproti s
spletne strani«. Dva (2,4 %) člana komisije pa sta odgovorila, da navodil ne poznata.
Tabela 87: Izvajalčevo vrednotenje dela članov komisij
Kako izvajalec vrednoti vaše delo?

f

%

48

58,5

13

15,9

Drugo

21

25,6

Skupaj

82

100,0

Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji
za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja
in preverjanja, tudi prevozne stroške mi krijejo v skladu z
metodologijo
Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji
za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja in
preverjanja, pri prevoznih stroških pa mi povrnejo kilometrino

Dobra polovica članov komisije (48 oz. 58,5 %) je odgovorila, da jim strošek dela izvajalec obračuna
po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja. 21 (25,6 %) jih je
izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali: »ne uporabi predpisane metodologije, stroške obračuna kot za
predavatelja (mentorstvo); ne vem; nimam izkušenj; nisem prepričana, kakšna je metodologija izračuna;
obračun po internem pravilniku; odvisno od izvajalca; po metodologiji, potnih stroškov mi ni povrnil
še noben izvajalec; po pravilih izvajalca; po pravilniku izvajalca; po pravilniku o izplačilih, ki velja za
podjetje; sem sodelovala v komisiji v rednem delavnem času; skladno s pravili nagrajevanja izvajalca;
skladno s pravilnikom izvajalca (Krka d.d.); skladno s pravilnikom o nagrajevanju (Krka d.d.); strošek dela
mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji; v skladu s predpisanim pravilnikom; v skladu z internim
pravilnikom«. 13 (15,9 %) članov komisije pa je izbralo odgovor, da jim strošek dela izvajalec obračuna
po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanj. Niti en član komisije
pa ni izbral odgovora, da mu stroške dela obračunajo v skladu s pogoji, ki jih postavijo člani komisije.
Tabela 88: Najpomembnejša opravila članov komisije
Katera so najpogostejša opravila, ki jih imate kot član komisije?

N

%

Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape

83

97,6

Izvedba preverjanja

73

85,9

Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije

58

68,2

Sodelovanje s svetovalcem

34

40,0

Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za
preverjanje

8

9,4

Predavanje na pripravah za preverjanje in potrjevanje

9

10,6

Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja

7

8,2
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Med petimi najpogostejšimi opravili, ki jih opravljajo člani komisije, so anketiranci kot najpogostejše
opravilo izbrali »Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape«, odgovor je bil izbran 83-krat. Na drugem
mestu je odgovor »Izvedba preverjanja«, ki so ga člani komisije izbrali 73-krat, in na tretjem mestu
odgovor »Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije«, kar so člani komisije izbrali 34-krat. Ostali odgovori
se pojavijo manjkrat, in sicer so člani komisije devetkrat izbrali odgovor »Predavanje na pripravah za
preverjanje in potrjevanje«, osemkrat odgovor »Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi
nalog za preverjanje« ter sedemkrat odgovor »Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega
usposabljanja«.
Tabela 89: Najpomembnejša opravila članov komisije
Ali je delo člana komisije del vaših rednih delovnih
zadolžitev ali je to za vas dodatno delo?

Katera so najpogostejša opravila, ki jih imate kot član
komisije?

Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape
Izvedba preverjanja
Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije
Sodelovanje s svetovalcem
Sodelovanje z RIC pri pripravi nalog za preverjanje
Predavanje na pripravah za preverjanje in potrjevanje
Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega
usposabljanja

Delo člana komisije
opravljam kot del rednih
delovnih zadolžitev

Delo člana komisije
opravljam kot dodatno
delo

N

1

80

%

100,0 %

97,6 %

N

0

71

%

0,0 %

86,6 %

N

0

56

%

0,0 %

68,3 %

N

1

32

%

100,0 %

39,0 %

N

0

7

%

0,0 %

8,5 %

N

0

9

%

0,0 %

11,0 %

N

1

6

%

100,0 %

7,3 %

Član komisije, ki delo člana komisije opravlja kot del rednih delovnih zadolžitev, je kot najpomembnejša
opravila izbral pregled in vrednotenje osebne zbirne mape, sodelovanje s svetovalcem in svetovanje
kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja.
Člani komisije (82), ki delo člana komisije opravljajo kot dodatno delo, so kot najpomembnejša opravila
navajali pregled in vrednotenje osebne zbirne mape (odgovor je bil izbran 80-krat), izvedbo preverjanja
(odgovor je bil izbran 71-krat), izpolnjevanje zahtevane dokumentacije (odgovor je bil izbran 56-krat)
in sodelovanje s svetovalcem (odgovor je bil izbran 32-krat).
Ostali odgovori so se pojavljali v manjši meri: devetkrat se je pojavil odgovor »Predavanje na pripravah
za preverjanje in potrjevanje«, sedemkrat odgovor »Sodelovanje z RIC pri pripravi nalog za preverjanje«
in šestkrat odgovor »Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja«.
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Tabela 90: Odklonitev sodelovanja članov komisij na preverjanju in potrjevanju
Ali ste že kdaj odklonili sodelovanje v komisiji?

N

%

Da, z nekaterimi izvajalci ne želim sodelovati

1

1,2

Da, z nekaterimi člani komisije ne želim sodelovati

0

0,0

Da

16

18,8

Ne, še nikoli nisem odklonil sodelovanja v komisiji, v katero sem
bil imenovan

69

81,2

Pri odgovorih na vprašanje, ali so člani komisije že kdaj odklonili sodelovanje v komisiji, prevladuje
odgovor, da sodelovanja še niso odklonili; izbran je bil 69-krat.
16-krat je bil izbran odgovor »Da«. Enkrat pa odgovor »Da, z nekaterimi izvajalci ne želim sodelovati«.
Na vprašanje, ali z nekaterimi izvajalci ne želite sodelovati, je pritrdilno odgovoril en član komisije in v
utemeljitvi odgovora zapisal »Nekorektnost v smislu nepriznavanja lastne napake oziroma nedoslednost
pri pripravi zbirne mape«.
84 članov komisije pa tega odgovora pri vprašanju, ali se jim je zgodilo, da bi zavrnili sodelovanje v
komisiji, ni izbralo.
Član komisije, ki je na vprašanje o odklonitvi sodelovanja v komisiji odgovoril, da z nekaterimi izvajalci
ne želi sodelovati, je na vprašanje o vrednotenju dela s strani izvajalca odgovoril, da mu stroške dela
izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja.
Tabela 91: Dogovarjanje članov komisij o sodelovanju z izvajalcem postopka
Ali ste se dogovarjali z izvajalcem o sodelovanju v komisiji pred
uradnim imenovanjem?
Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se vedno
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v več
kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem
Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se
vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v
več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem
Ne, z izvajalcem se pred imenovanjem ne dogovarjam o
sodelovanju

N

%

18

21,4

6

7,1

2

2,4

2

2,4

51

60,7

Drugo

5

6,0

Skupaj

84

100,0

51 (60,7 %) članov komisije je odgovorilo, da se z izvajalcem pred imenovanjem ne dogovarjajo o
sodelovanju. 18 (21,4 %) jih je odgovorilo, da so se vedno z vsemi izvajalci, s katerimi so sodelovali,
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
Šest (7,1 %) jih je odgovorilo, da so se z vsemi izvajalci, s katerimi sodelujejo v več kot polovici
primerov dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem. Pet (6,0 %) jih je odgovorilo z »drugo«,
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kjer so navedli naslednje odgovore: »izvajalcem sem dal soglasje in predlagani termin; načeloma se
nisem dogovarjala samo v primerih, če obstaja možnost, da že določeni član komisije morda ne bo prišel;
pred uradnim imenovanjem samo usklajujemo termine pregledovanja zbirnih map; predhodno sem bil
obveščen samo o terminu za uskladitev; svetovalka je pred imenovanjem preverila, ali sem v predvidenem
terminu prosta«.
Po dva (2,4 %) člana komisije sta odgovorila, da sta se z nekaterimi izvajalci, s katerimi sta sodelovala,
vedno oziroma v več kot polovici preverjanj dogovarjala o sodelovanju še pred imenovanjem.
Tabela 92: Dogovarjanje članov komisij, ki jim izvajalec ovrednoti delo po predpisani metodologiji o sodelovanju, z
izvajalcem postopka pred uradnim imenovanjem
Ali se vam je zgodilo, da ste se z izvajalcem postopka dogovarjali
o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem?
Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se vedno
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v več
kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem
Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se
vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v
več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem
Ne, z izvajalcem se pred imenovanjem ne dogovarjam o
sodelovanju

N

%

12

25,5

4

8,5

1

2,1

2

4,3

26

55,3

Drugo

2

4,3

Skupaj

47

100,0

Člani komisije, ki so na vprašanje o tem, kako izvajalec vrednoti njihovo delo, odgovorili, da jim
izvajalec stroške dela obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine
potrjevanja, tudi prevozne stroške jim krijejo skladno z metodologijo, so na vprašanje o tem, ali so se z
izvajalcem dogovarjali o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem, odgovarjali:
26 (55,3 %) članov komisije je odgovorilo, da se z izvajalcem pred imenovanjem ne dogovarjajo o
sodelovanju. 12 (25,5 %) jih je odgovorilo, da so se z vsemi izvajalci, s katerimi so sodelovali, vedno
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem, štirje (8,5 %) so izbrali odgovor, da so se z vsemi
izvajalci, s katerimi so sodelovali, v več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem. Dva člana (4,3 %) sta izbrala odgovor »drugo« oziroma odgovorila, da sta se z nekaterimi
izvajalci v več kot polovici preverjanj dogovarjala o sodelovanju še pred imenovanjem, en član komisije
pa je odgovoril, da se je z nekaterimi izvajalci vedno dogovarjal o sodelovanju še pred imenovanjem.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H4: Člani komisij uporabljajo spletno stran NRP, vendar ne vsi. Večina
ve, da je osebna zbirna mapa predpisana in uporablja navodila za presojo dokumentov. Vrednotenje
dela članov komisij poteka pri večini skladno s predpisano metodologijo. Hipoteze, da postopki
preverjanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno zakonodajo, ne moremo
potrditi, saj vsi ne upoštevajo postopkov, ki jih predpisujejo zakoni in pravilniki.

116

H5: Intenzivnost sodelovanja članov komisije s svetovalci je odvisna od kakovosti
pripravljene zbirne mape.
Tabela 93: Sodelovanje članov komisije s svetovalcem kandidata
Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?

N

%

S svetovalcem ne sodelujem

4

4,7

S svetovalcem sodelujem dobro in stalno, ves čas postopka

26

30,6

S svetovalcem sodelujem po potrebi

48

56,5

S svetovalcem ne sodelujem, a bi si to želel

3

3,5

Drugo

4

4,7

Skupaj

85

100,0

Dobra polovica članov komisije (48 oz. 56,5 %) je odgovorila, da s svetovalcem sodeluje po potrebi. 26
(30,6 %) jih s svetovalcem sodeluje dobro in stalno, ves čas postopka. Štirje (4,7 %) so odgovorili, da s
svetovalcem ne sodelujejo, prav tako so štirje izbrali odgovor »drugo«, kjer so navedli: »nimam izkušenj;
odvisno od svetovalca, z nekaterimi odlično, z drugimi slabše; v pripravi kandidata ne sodelujem, zelo
dobro pa svetovalec pripravi postopek in pripravi mape; zadnja leta sem manj sodelovala, ker v našem
programu ni bilo kandidatov za preverjanje«. Trije (3,5 %) člani komisije so odgovorili, da s svetovalcem
ne sodelujejo, a bi si sodelovanja želeli.
Tabela 94: Sodelovanje članov komisij s svetovalcem kandidata in teme posveta
Kako ocenjujete svoje sodelovanje
s svetovalcem kandidata?

V katerih primerih se posvetujete s svetovalcem?

Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih,
podatkih
Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o avtentičnosti
Pri oblikovanju mnenja o kandidatu
Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene
uspešnosti kandidata na preverjanju
Na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge
ali zagovora
Drugo

S svetovalcem
S svetovalcem sodelujem
sodelujem dobro in
po potrebi
stalno, ves čas postopka
N

22

42

%

84,6 %

87,5 %

N

13

22

%

50,0 %

45,8 %

N

2

3

%

7,7 %

6,3 %

N

3

3

%

11,5 %

6,3 %

N

0

0

%

0,0 %

0,0 %

N

2

0

%

7,7 %

0,0 %
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Člani komisije, ki so odgovorili, da s svetovalcem sodelujejo dobro in stalno ves čas postopka, so v
največji meri izbrali odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih
dokumentih, podatkih (22 oz. 84,6 %), temu sledi odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu
dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti, ki ga je izbralo 13 (50,0 %) članov komisije, ki s svetovalcem
sodelujejo dobro in stalno. Trije (11,5 %) člani komisije so izbrali odgovor, da se s svetovalcem o
ustreznosti opravljene naloge ali zagovora posvetujejo na samem preverjanju, dva (7,7 %) pa odgovor,
da se posvetujejo pri oblikovanju mnenja o kandidatu, oziroma odgovor drugo, kjer sta navedla, da se
s svetovalcem posvetujeta, »če se pojavi kakšno vprašanje o izpolnjevanju dokumentacije in svetovalca
seznanim s področjem, ki je pri kandidatih, ki so pri preverjanju neuspešni, pomanjkljivo«.
Tisti člani komisije, ki so na vprašanje o sodelovanju s svetovalcem izbrali odgovor, da s svetovalcem
sodelujejo po potrebi, so pri vprašanju, o katerih stvareh se posvetujejo s svetovalcem, prav tako
kot njihovi kolegi, največkrat izbrali odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil
o manjkajočih dokumentih, podatkih (42 oz. 87,5 %). 22 (45,8 %) jih je izbralo odgovor, da se s
svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti. Po trije (6,3 %) člani
komisije so izbrali odgovor, da se posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali
zagovora oziroma da se posvetujejo pri oblikovanju mnenja o kandidatu.
Potrditev/zavrnitev hipoteze H5: Hipotezo, da je intenzivnost sodelovanja članov komisij s
svetovalci odvisna od kakovosti priprave zbirne mape, potrdimo, saj večina članov komisij s
svetovalci največkrat sodeluje v primeru pomanjkljivih dokazil v zbirni mapi.

H6: Člani komisije dobro sodelujejo z izvajalci/svetovalci v postopkih preverjanja in
potrjevanja za NPK.
Tabela 95: Sodelovanje članov komisij z izvajalcem postopka ugotavljanja in preverjanj
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem postopka
ugotavljanja in potrjevanja?

N

%

Zelo dobro

39

47,6

Dobro

40

48,8

Niti dobro, niti slabo

3

3,7

Skupaj

82

100,0

Največ članov komisije, kar 40 (48,8 %), ocenjuje svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ugotavljanja
in potrjevanja kot dobro. 39 (47,6 %) jih svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ugotavljanja in
potrjevanja ocenjuje kot zelo dobro, trije (3,7 %) člani komisije pa so svoje sodelovanje z izvajalcem
ocenili kot niti dobro niti slabo.
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Tabela 96: Povezanost med izvajalčevim vrednotenjem dela komisije z oceno sodelovanja članov komisij z izvajalcem
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja?

Kako izvajalec vrednoti vaše delo?
Strošek dela mi izvajalec obračuna po
predpisani metodologiji za oblikovanje
cene glede na izbrane načine potrjevanja
Strošek dela mi izvajalec obračuna po
predpisani metodologiji za oblikovanje
cene glede na izbrane načine potrjevanja
Drugo
Skupaj

Zelo dobro

Dobro

Skupaj

Niti dobro,
niti slabo

N

24

18

3

45

%

53,3 %

40,0 %

6,7 %

100,0 %

N

4

9

0

13

%

30,8 %

69,2 %

0,0 %

100,0 %

N

11

10

0

21

%

52,4 %

47,6 %

0,0 %

100,0 %

N

39

37

3

79

%

49,4 %

46,8 %

3,8 %

100,0 %

Polovica tistih članov komisije (24 oz. 53,3 %), katerim izvajalec stroške dela in prevozne stroške
obračuna po predpisani metodologiji, je svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ugotavljanja in
preverjanja ocenilo kot zelo dobro, 18 (40,0 %) članov komisije, katerim izvajalec stroške dela in prevoza
obračuna po predpisani metodologiji, je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenilo kot dobro, trije (6,7 %)
iz iste skupine članov komisije pa so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot niti dobro niti slabo.
Devet (69,2 %) članov komisije, katerim izvajalec stroške dela obračuna po predpisani metodologiji, pri
prevoznih stroških pa jim povrne kilometrino, je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenilo kot dobro, štirje
člani (30,8 %) komisije iz iste skupine pa so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro.
Polovica članov komisije (11 oz. 52,4 %), ki so na vprašanje, kako izvajalec vrednoti njihovo delo,
odgovorili z »drugo«, je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenilo kot zelo dobro, 10 (47,6 %) članov
komisije, ki so na vprašanje, kako izvajalec vrednoti njihovo delo, odgovorili z »drugo, pa je svoje
sodelovanje z izvajalcem postopka ocenilo kot dobro.
Tabela 97: Sodelovanje članov komisij pri pripravi dokumentacije
Ali sodelujete pri pripravi dokumentacije?
Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri
svojem delu, pripravi in s podatki opremi kandidatov svetovalec
Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri
svojem delu, pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba,
zaposlena v administraciji pri izvajalcu
Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri
svojem delu, pripravim z uporabo spletne aplikacije za izdajanje
certifikatov že pred srečanjem komisije
Vso dokumentacijo pripravimo člani komisije na prvem srečanju

N

%

57

67,1

17

20,0

3

3,5

6

7,1

Drugo

2

2,4

Skupaj

85

100,0

119

57 (67,1 %) članov komisije je odgovorilo, da vso dokumentacijo, ki jo kot člani komisije potrebujejo pri
svojem delu, pripravi in s podatki opremi kandidatov svetovalec.
17 (20,0 %) članov komisije je odgovorilo, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo pri svojem delu,
pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu.
Šest (7,1 %) članov komisije je odgovorilo, da vso dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem
srečanju, trije (3,5 %) člani komisije pa so odgovorili, da dokumentacijo pripravijo z uporabo spletne
aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
Dva (2,4 %) člana komisije sta odgovorila z »drugo« in navedla odgovora: »ne sodelujem in nimam
izkušenj«.
Tabela 98: Posvetovanje članov komisije s svetovalcem
Kdaj se člani komisij posvetujejo s svetovalcem?

N

%

Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih

66

79,5

Pri pregledu dokazil, ob dvomu o avtentičnosti

37

44,6

Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

6

7,2

6

7,2

1

1,2

6

7,2

Na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali
zagovora
Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju
Drugo

Večina članov komisije (66 oz. 79,5 %) je odgovorila, da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu
dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih. 37 (44,6 %) se jih s svetovalcem posvetuje pri pregledu
dokazil o avtentičnosti. Šest (7,2 %) članov komisije je izbralo odgovore, da se s svetovalcem posvetujejo
pri oblikovanju mnenja o kandidatu oziroma na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge
ali zagovora oziroma so izbrali možnost »drugo«, kjer so navajali naslednje odgovore: »če se pojavi
kakšno vprašanje o izpolnjevanju dokumentacije; ne sodelujem; nimam izkušenj; svetovalca seznanim s
področjem, ki je pri kandidatih, ki so pri preverjanju neuspešni, pomanjkljivo; še nisem sodelovala«.
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Tabela 99: Ocena sodelovanja članov komisij z izvajalci v povezavi s temami posvetovanja
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja?

Kdaj in o katerih stvareh se posvetuje z
izvajalci?

Zelo dobro

Dobro

Niti dobro,
niti slabo

Skupaj

N

30

30

3

63

%

47,6 %

47,6 %

4,8 %

100,0 %

N

14

19

2

35

%

40,0 %

54,3 %

5,7 %

100,0 %

N

3

3

0

6

%

50,0 %

50,0 %

0,0 %

100,0 %

Na samem preverjanju o ustreznosti
opravljene naloge ali zagovora

N

4

2

0

6

%

66,7 %

33,3 %

0,0 %

100,0 %

Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju

N

0

1

0

1

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Pri pregledu dokazil o manjkajočih
dokumentih, podatkih
Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o
avtentičnosti
Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

Drugo

N

3

3

0

6

%

50,0 %

50,0 %

0,0 %

100,0 %

30 (47,6 %) članov komisije, ki se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih
dokumentih, podatkih, je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenilo kot zelo dobro oziroma dobro. Trije
(4,8 %) člani komisije, ki se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih,
podatkih, so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot niti dobro niti slabo.
Polovica (19 oz. 54,3 %) članov komisije, ki se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar
dvomijo o avtentičnosti, ocenjuje svoje sodelovanje z izvajalcem kot dobro in 14 (40,0 %) članov
komisije iz iste skupine ocenjuje svoje sodelovanje z izvajalcem kot zelo dobro. Dva (5,7 %) člana
komisije, ki se s svetovalcem posvetujeta pri pregledu dokazil, kadar dvomita o avtentičnosti, pa sta
svoje sodelovanje z izvajalcem ocenila kot niti dobro niti slabo.
Po trije člani komisije, ki so odgovorili, da se s svetovalcem posvetujejo pri oblikovanju mnenja o
kandidatu, so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro oziroma kot dobro.
Štirje člani komisije, ki se s svetovalcem posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene
naloge ali zagovora, so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro, dva člana komisije iz iste
skupine pa sta svoje sodelovanje z izvajalcem ocenila kot dobro.
En član komisije, ki je odgovoril, da se s svetovalcem posvetuje pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju, je ocenil svoje sodelovanje z izvajalcem kot dobro.
Trije člani komisije, ki so na vprašanje, o čem se posvetujejo s svetovalcem, izbrali možnost »drugo«, so
svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro oziroma kot dobro.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H6: Večina članov komisij dobro oziroma zelo dobro sodeluje z
izvajalci/svetovalci. Izvajalci ustrezno vrednotijo njihovo delo ter dobro opravljajo vlogo svetovalca
pri pripravi dokumentacije, ki jo kot člani komisije potrebujejo pri svojem delu.
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H7: Večina članov komisije se pri svojem delu srečuje s težavami.
Tabela 100: Težave, s katerimi se srečujejo člani komisij pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za presojo osebne zbirne
mape glede na leta delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK
Leta delovnih izkušenj

S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju
obrazcev, predpisanih za presojo osebne zbirne mape?
Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa
Vprašanje avtentičnosti dokazil
Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil
Prezahtevni obrazci za presojo dokumentov ter celotne
osebne zbirne mape
Nimam težav
Drugo

1–4 leta

5 let ali več

N

3

20

%

37,5 %

27,0 %

N

4

20

%

50,0 %

27,0 %

N

0

12

%

0,0 %

16,2 %

N

0

5

%

0,0 %

6,8 %

N

5

44

%

62,5 %

59,5 %

N

0

6

%

0,0 %

8,1 %

44 članov komisije, ki imajo več kot pet let delovnih izkušenj, je na vprašanje, kje se srečujejo s težavami
pri izpolnjevanju obrazcev, odgovorilo, da težav nimajo. Po 20 članov komisije s petimi leti ali več
delovne dobe je odgovorilo, da se pri izpolnjevanju obrazcev srečujejo s pomanjkljivo pripravljeno
osebno zbirno mapo in vprašanjem avtentičnosti dokazil. 12 članov komisije, ki imajo več kot pet let
delovne dobe, je odgovorilo, da se srečujejo s pomanjkljivimi kriteriji za presojo dokazil, šest jih je
izbralo odgovor »drugo«, pet članov komisije s petimi leti ali več delovne dobe pa je odgovorilo, da se
srečujejo s prezahtevnimi obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape.
Pet članov komisije, ki imajo od eno do štiri leta delovnih izkušenj, je na vprašanje, kje se srečujejo s
težavami pri izpolnjevanju obrazcev, odgovorilo, da težav nimajo. Štirje člani komisije iz iste skupine
so odgovorili, da imajo težave pri vprašanju avtentičnosti dokazil, trije člani, ki imajo manj kot pet let
delovnih izkušenj, pa so odgovorili, da se srečujejo s pomanjkljivo pripravljeno osebno zbirno mapo.
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Tabela 101: Težave, s katerimi se srečujejo člani komisij pri kandidatih v postopku preverjanja glede na njihova leta
delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK
Leta delovnih izkušenj

S katerimi težavami se srečujete pri kandidatih v
postopku preverjanja ?
Neinformiranost o načinu in postopku preverjanja
Slaba strokovna usposobljenost
Na voljo je premalo časa za preverjanje
Kandidat ne razume slovenskega jezika
Nimam težav s kandidati v postopku preverjanja
Drugo

1–4 leta

5 let ali več

N

1

2

%

12,5 %

2,7 %

N

2

26

%

25,0 %

35,1 %

N

1

2

%

12,5 %

2,7 %

N

1

8

%

12,5 %

10,8 %

N

5

44

%

62,5 %

59,5 %

N

1

5

%

12,5 %

6,8 %

Tako pri članih komisije, ki imajo več kot pet let delovnih izkušenj, kot v skupini članov komisije, ki
imajo manj kot pet let delovnih izkušenj, je pri vprašanju, s katerimi težavami se pri kandidatih srečujejo
v postopku preverjanja, prevladoval odgovor, da težav nimajo. Pri članih komisije z več kot petimi leti
delovne dobe je na drugem mestu odgovor, da se srečujejo s slabo strokovno usposobljenostjo. Osemkrat
je bil v isti skupini izbran odgovor, da so težave takrat, kadar kandidat ne razume slovenskega jezika, po
dvakrat pa so člani komisije s petimi leti ali več delovne dobe izbrali odgovora, da se pri kandidatih v
postopku preverjanja srečujejo z neinformiranostjo o načinu in poteku preverjanja ter s premalo časa, ki je
na voljo za preverjanje. Petkrat so člani komisije s petimi leti ali več delovne dobe izbrali odgovor drugo.
Pri članih komisije, ki imajo manj kot pet let delovne dobe, je na drugem mestu odgovor, da se srečujejo
s slabo strokovno usposobljenostjo, ki je bil izbran dvakrat. Po enkrat pa so člani komisije, ki imajo manj
kot pet let delovne dobe, na vprašanje, s katerimi težavami se srečujejo v postopku preverjanja, izbrali
naslednje odgovore: »Neinformiranost o načinu in postopku preverjanja«, »Na voljo je premalo časa za
preverjanje«, »Kandidat ne razume slovenskega jezika« in odgovor »drugo«.
Tabela 102: Druge težave, s katerimi se še srečujejo člani komisije
S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije?

N

Nimam težav

55

Pomanjkljivo pripravljeni življenjepisi, referenčna pisma, osebne zbirne mape

9

Težave s plačilom

6

Neusklajenost članov komisije

4

Pomanjkljivo znanje kandidatov

4

Težave s kandidati

2

Birokracija

2

Drugo

4
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Največ članov komisije (55) je zapisalo, da pri svojem delu nimajo težav. Med težavami, ki so jih člani
komisije navajali, se je devetkrat pojavil odgovor pomanjkljivo pripravljeni življenjepisi, referenčna
pisma in osebne zbirne mape. Šestkrat se je pojavil odgovor, v katerem so člani komisije pisali o težavah
s plačilom za opravljeno delo, štirikrat se je pojavil zapis, ki govori o neusklajenosti članov komisije, ter
prav tako štirikrat zapis, ki nakazuje na pomanjkljivo znanje kandidatov. Dva člana komisije sta pisala o
drugih težavah s kandidati, dva sta kot težavo navajala birokracijo, štiri odgovore članov komisije smo
združili v kategorijo »drugo« in vanjo uvrstili naslednje odgovore: težave z roki izpitov; niso vsi izvajalci
NPK ustrezno pripravljeni za izvedbo postopka; nedorečenost vprašanj in kriterijev za preverjanje; časovne
prilagoditve.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H7: Hipotezo, da se večina članov komisij srečuje s težavami pri
svojem delu, zavrnemo. Večina težav nima, pri tistih pa, ki se s težavami srečajo, se te navezujejo
na pomanjkljivo pripravljeno zbirno mapo ali na vprašanja avtentičnosti dokazil. Težave članom
komisij povzroča tudi slaba strokovna usposobljenost kandidatov.

H8: Večina članov komisije prilagodi postopek preverjanja in potrjevanja potrebam
kandidata.
Tabela 103: Izpeljava postopka preverjanja, ko kandidat ni govoril slovenskega jezika
Ste že kdaj imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega jezika? Opišite, prosimo, kako ste
izpeljali preverjanje

N

Nisem imel kandidata, ki ni govoril slovensko

21

S prevajalcem

7

Preverjanje je potekalo v kandidatovem jeziku, vsaj en član komisije se je lahko z njim
sporazumeval

7

V tujem jeziku

1

Največ članov komisije (21) je odgovorilo, da se pri preverjanju še niso srečali s situacijo, v kateri kandidat
ne bi govoril slovenskega jezika. Od tistih, ki pa so se že znašli v taki situaciji, jih je največ (7) odgovorilo,
da so preverjanje izpeljali s prisotnostjo prevajalca, prav tako sedem jih je odgovorilo, da je preverjanje
potekalo v kandidatovem jeziku (povečini gre za jezike držav nekdanje Jugoslavije), pri čemer je vsaj en
član komisije znal govoriti kandidatov jezik.
En član komisije je na to vprašanje odgovoril, da so preverjanje izpeljali v tujem jeziku.
Tabela 104: Presojanje osebne zbirne mape z dokazili v tujem jeziku
Ali ste že kdaj presojali osebno zbirno mapo z dokazili v tujem
jeziku?

N

%

Da

8

9,5

Ne

76

90,5

Skupaj

84

100,0
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Večina članov komisije (76 oz. 90,5 %) je odgovorila, da še niso presojali osebne zbirne mape z dokazili
v tujem jeziku. Osem (9,5 %) članov komisije se je s tako situacijo že srečalo, pri čemer so presojo
izvedli na naslednje načine (povzemamo dobesedne odgovore članov komisije): »Če je bilo dokazilo
sodno prevedeno oz. nostrificirano, smo ga sprejeli, sicer ne; dokazila v tujem jeziku, preverjanje v
tujem jeziku; dokazilo je bilo potrjeno, da je enako izvirniku. Jezik, v katerem je bilo napisano, pa sem
dobro razumel; kandidat je poskrbel za prevajalca v sodelovanju s svetovalcem; s pomočjo prevajalcev;
srbohrvaški jezik razumem; z znanjem tujega jezika.«
Tabela 105: Izpeljava postopka preverjanja in potrjevanja s kandidati s posebnimi potrebami
Ali ste v postopku že imeli kandidata s posebnimi potrebami?

N

%

Da

4

4,7

Ne

81

95,3

Skupaj

85

100,0

Štirje člani komisije so v postopku že imeli kandidata s posebnimi potrebami.
Tabela 106: Način izpeljave postopka preverjanja s kandidatom s posebnimi potrebami
Kako ste izvedli preverjanje za to osebo?

N

%

Praktično preverjanje

1

25,0

1

25,0

1

25,0

Z njim smo tudi individualno izpeljali postopek

1

25,0

Skupaj

4

100,0

Praktično preverjanje v obsegu znanj v katalogu (v glavnem s
pomočniki)
Prej sem se pozanimala, kakšne zdravstvene ovire ima ta oseba.
Običajno je bil to razgovor z njegovim svetovalcem

Člani komisije, ki so odgovorili na vprašanje, so navedli štiri različne odgovore, kako so izvedli
preverjanje za osebo s posebnimi potrebami. Navedli so naslednje odgovore: »praktično preverjanje;
praktično preverjanje v obsegu znanj v katalogu (v glavnem pomočniki); prej sem se pozanimala, kakšne
zdravstvene ovire ima ta oseba. Običajno je to bil razgovor z njegovim svetovalcem; z njim smo tudi
individualno izpeljali postopek.«

Potrditev/zavrnitev hipoteze H8: Člani komisije se srečujejo s kandidati, ki ne razumejo
slovenskega jezika, vendar je teh kandidatov malo. Malo je tudi kandidatov s posebnimi potrebami.
V obeh primerih se preverjanje prilagodi.
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H9: Večina članov komisij je seznanjena z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK,
in to vpliva na njihovo odločitev o načinu preverjanja.
Tabela 107: Seznanjenje članov komisij z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK
Ali ste seznanjeni z načinom oblikovanja cene?

N

%

Da

40

41,7

Ne

56

58,3

Skupaj

96

100,0

40 (41,7 %) članov komisije je seznanjenih z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK. Več
kot polovica (56 oz. 58,3 %) članov komisije pa z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK ni
seznanjena.
Tabela 108: Način pridobitve NPK in vpliv na ceno postopka
Ali odločitev članov komisije o načinu, kako bo kandidat
pridobil NPK, vpliva na ceno, ki jo plača kandidat?

N

%

Da

24

61,5

Ne

15

38,5

Skupaj

39

100,0

24 (61,5 %) članov komisije je odgovorilo, da odločitev članov komisije o tem, kako bo kandidat
pridobil NPK (potrjevanje na podlagi dokazil ali kombinacija potrjevanja in preverjanja ali pregled
osebne zbirne mape in preverjanje), vpliva na ceno, ki jo plača kandidat. 15 (38,5 %) članov komisije je
odgovorilo, da odločitev članov komisije o tem, kako bo kandidat pridobil NPK, ne vpliva na ceno, ki jo
plača kandidat.
Tabela 109: Mnenje članov komisij glede poenotenja cene celotnega postopka pridobitve NPK
Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene
preverjanja in potrjevanja NPK poenotiti ceno celotnega
postopka pridobitve NPK?
Ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora
ostati tako, kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno
in strokovno manj zahtevno
Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišemo tudi preverjanje
Da, oblikovanje cene postopka bi lahko bilo enotno, saj je
postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno
zahteven
Da, oblikovanje cene postopka naj bi bilo enotno, vendar bi za
potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s
kandidatom

N

%

10

26,3

4

10,5

9

23,7

10

26,3

Drugo

5

13,2

Skupaj

38

100,0
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Na vprašanja, ali člani komisije menijo, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene preverjanja
in potrjevanja NPK poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK, je 10 (26,3 %) članov komisije
odgovorilo, da ne in da mora oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil ostati tako, kot je,
saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno in strokovno manj zahtevno. Prav tako 10 (26,3 %) članov
komisije je odgovorilo, da naj bi bilo oblikovanje cene postopka enotno, vendar bi za potrjevanje NPK
na podlagi listin morali imeti še razgovor s kandidatom. Devet (23,7 %) članov komisije je odgovorilo,
da bi oblikovanje cene postopka lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape
časovno in strokovno zahteven. Pet (13,2 %) članov komisije je odgovorilo z »drugo« in pri tem navedlo
naslednje odgovore: »cena naj bo enotna; ker na podlagi zbirne mape ne moremo oceniti praktičnega
znanja kandidata, je praktično preverjanje za ta NPK nujno; o tem naj odločajo za to pristojni;
oblikovanje cene postopka je ustrezno; obstoječa metodologija je ustrezno pripravljena«. Štirje (10,5 %)
člani komisije so na to vprašanje odgovorili, da bi oblikovanje cene postopka moralo biti enotno, saj jih
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da se kandidatu predpiše tudi preverjanje.
Tabela 110: Mnenje članov komisij o metodologiji za oblikovanje cene preverjanja in potrjevanja za NPK
Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene
preverjanja in potrjevanja NPK poenotiti ceno celotnega
postopka pridobitve NPK?
Ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora
ostati tako, kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno
in strokovno manj zahtevno
Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišemo tudi preverjanje
Da, oblikovanje cene postopka bi lahko bilo enotno, saj je
postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno
zahteven
Da, oblikovanje cene postopka naj bi bilo enotno, vendar bi za
potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s
kandidatom

N

%

7

21,9

4

12,5

8

25,0

9

28,1

Drugo

4

12,5

Skupaj

32

100,0

Člani komisije, ki svoje delo opravljajo kot del rednih delovnih nalog oziroma kot dodatno delo, so na
vprašanje, ali menijo, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene preverjanja in potrjevanja NPK
poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK, dali naslednje odgovore.
Devet (28,1 %) jih je odgovorilo, da naj bi bilo oblikovanje cene postopka enotno, vendar bi za
potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s kandidatom. Osem (25,0 %) jih je navedlo,
da bi oblikovanje cene postopka lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape
časovno in strokovno zahteven. Sedem (21,9 %) članov komisije je odgovorilo, da mora oblikovanje
cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil ostati tako, kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil
časovno in strokovno manj zahtevno. Štirje (12,5 %) člani komisije so odgovorili, da bi oblikovanje
cene postopka moralo biti enotno, saj jih obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišejo tudi preverjanje. Prav tako štirje (12,5 %) člani komisije pa so izbrali možnost »drugo«, pri
čemer so navedli naslednje odgovore: »cena naj bo enotna; o tem naj odločajo za to pristojni; oblikovanje
cene postopka je ustrezno; obstoječa metodologija je ustrezno pripravljena«.
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Tabela 111: Mnenje članov komisij, ki so že podelili certifikat na podlagi zbirne mape, o metodologiji za oblikovanje cene
preverjanja in potrjevanja za NPK
Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene
preverjanja in potrjevanja NPK poenotiti ceno celotnega
postopka pridobitve NPK?
Ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora
ostati tako, kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno
in strokovno manj zahtevno
Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišemo tudi preverjanje
Da, oblikovanje cene postopka bi bilo lahko enotno, saj je
postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno
zahteven
Da, oblikovanje cene postopka naj bi bilo enotno, vendar bi za
potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s
kandidatom

N

%

5

18,5

4

14,8

8

29,6

8

29,6

Drugo

2

7,4

Skupaj

27

100,0

Osem (29,6 %) članov komisije, ki so kandidatu že podelili certifikat na podlagi njegove zbirne mape,
je na vprašanje o ceni postopka odgovorilo, da bi oblikovanje cene postopka lahko bilo enotno, saj je
postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno zahteven. Prav tako osem (29,6 %) članov
komisije je odgovorilo, da naj bi oblikovanje cene postopka bilo enotno, vendar bi za potrjevanje NPK
na podlagi listin morali imeti še razgovor s kandidatom. Štirje (14,8 %) člani komisije so izbrali odgovor
»Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas obstoječi sistem oblikovanja trenutno
spodbuja, da kandidatu predpišemo tudi preverjanje«, dva (7,4 %) člana komisije, ki sta že podelila
certifikat kandidatu na podlagi njegove zbirne mape, pa sta pri tem vprašanju izbrala možnost »drugo«
in zapisala: »cena naj bo enotna; o tem naj odločajo za to pristojni«.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H9: Večina članov komisij ni seznanjena z načinom oblikovanja cene
za pridobitev NPK. Tisti člani komisij, ki pa so seznanjeni, menijo, da odločitev komisije, kako bo
kandidat pridobil NPK, vpliva na ceno, ki jo kandidat plača. Hipotezo le delno potrdimo.
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H10: Člani komisije ocenjujejo kot najustreznejša dokazila tista, ki se nanašajo na
organizirana usposabljanja in izobraževanja.
Tabela 112: Najustreznejša dokazila v osebni zbirni mapi po mnenju članov komisij
Katera dokazila so najustreznejša v osebni zbirni mapi?

N

x

Spričevalo, diplome

94

3,36

Potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica)

95

3,41

Potrdila o usposabljanju na delovnem mestu

94

4,07

Potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih

94

4,12

Referenčna pisma delodajalcev

95

5,06

Življenjepis

95

5,91

Izdelki

93

6,01

Referenčna pisma strank

95

6,37

Priznanja s tekmovanj in podobno

90

6,72

Člani komisije so po pomembnosti z oceno od 1 do 9 ocenjevali dokazila v osebni zbirni mapi, pri
čemer je 1 pomenilo najbolj ustrezno dokazilo in 9 najmanj ustrezno dokazilo. V prvi koloni je
prikazano število ocen, v drugi pa povprečje vseh ocen za posamezno dokazilo. Kot najustreznejša so
ocenili spričevala, diplome (x = 3,36), sledijo potrdila o delovnih izkušnjah (x = 3,41) in potrdila o
usposabljanju na delovnem mestu (x = 4,07).
Najnižje po pomembnosti so člani komisije razvrščali izdelke (x = 6,01), referenčna pisma strank
(x = 6,37) in priznanja s tekmovanj (x =6,72).
Tabela 113: Ustreznost referenčnih pisem delodajalcev ali strank
V katerem primeru bi bila lahko referenčna pisma delodajalcev
ali strank ustrezna?

N

%

Če bi poznal delodajalca, ki je pismo napisal

20

20,8

30

31,3

68

70,8

Drugo

7

7,3

Referenčno pismo ne more biti ustrezno dokazilo o kandidatovih
kompetencah

14

14,6

Če bi lahko o vsebini pisma vprašal kandidata in tako preveril
verodostojnost zapisanega
Če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne
naloge kandidata

Na vprašanje, v katerem primeru bi bila lahko referenčna pisma delodajalcev ali strank ustrezna, je
največ 68 (70,8 %) članov komisije izbralo odgovor »Če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence
in delovne naloge kandidata«. Temu sledi odgovor »Če bi lahko o vsebini pisma vprašal kandidata
in tako preveril verodostojnost zapisanega«, ki ga je izbralo 30 (31,3 %) članov komisije. 20 (20,8 %)
članov komisije je izbralo odgovor »Če bi poznal delodajalca, ki je pismo napisal«, 14 (14,6 %) jih je
odgovorilo, da referenčno pismo ne more biti ustrezno dokazilo o kandidatovih kompetencah. Sedem
(7,3 %) članov komisije je izbralo možnost »drugo«, kjer so navedli naslednje odgovore: »če bi lahko
vsebino pisma preverila pri njegovem izdajatelju; če je avtentičnost pisma nesporna; če je možno preveriti
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stranko ali delodajalca (zgolj niso sorodne zveze ali prijateljstva); če je referenčno pismo izdala uradna
oseba, iz VIZ ustanove; če je relevantno – dokazuje zahtevana znanja; mora vsebovati še podpis, datum in
štampiljko podjetja; zapisan kontakt (tel. št. mail naslov, žig)«.
Tabela 114: Povabilo kandidata k pregledu zbirne mape
Ali bi bilo po vašem mnenju dobro k pregledu zbirne mape
povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil?

N

%

Da, ker …

43

44,8

Ne, ker …

53

55,2

Skupaj

96

100,0

53 (55,2 %) članov komisije meni, da ni potrebe, da bi k pregledu zbirne mape povabili tudi kandidata,
ki je mapo pripravil. 43 (44,8 %) pa jih meni, da bi bilo k pregledu zbirne mape smiselno povabiti tudi
kandidata, ki je pripravil zbirno mapo.
Tabela 115: Sodelovanje članov komisij s svetovalcem kandidata
Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?

N

%

S svetovalcem ne sodelujem

2

4,0

S svetovalcem sodelujem dobro in stalno, ves čas postopka

15

30,0

S svetovalcem sodelujem po potrebi

29

58,0

S svetovalcem ne sodelujem, a bi si to želel

2

4,0

Drugo

2

4,0

Skupaj

50

100,0

Člani komisije, ki so na vprašanje »Ali bi bilo k pregledu zbirne mape dobro povabiti tudi kandidata,
ki je zbirno mapo pripravil«, odgovorili z ne, pri vprašanju, kako ocenjujejo svoje sodelovanje s
svetovalcem kandidata, so najpogosteje izbrali odgovor, da s svetovalcem sodelujejo po potrebi (29
oz. 58,0 %), na drugem mestu je odgovor, da s svetovalcem sodelujejo dobro in stalno ter ves čas
postopka, ki ga je izbralo 15 (30,0 %) članov komisije, po dva člana komisije pa sta izbrala odgovore, da
s svetovalcem ne sodelujejo; da s svetovalcem ne sodelujejo, a bi si to želeli, ter možnost »drugo«, kjer
so navedli naslednje svoje odgovore: »nimam izkušenj; odvisno od svetovalca, z nekaterimi odlično, z
drugimi slabše«.
Tabela 116: Posvetovanje članov komisij s svetovalcem
Kdaj se posvetujete s svetovalcem?

N

%

Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o avtentičnosti

24

49,0

Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

3

6,1

4

8,2

Na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali
zagovora
Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju
Drugo

0
4

8,2
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Člani komisije, ki so na vprašanje »Ali bi bilo dobro k pregledu zbirne mape povabiti tudi kandidata,
ki je zbirno mapo pripravil«, odgovorili z ne, so na vprašanje, o katerih stvareh se posvetujejo s
svetovalcem, izbirali naslednje odgovore: največkrat (24-krat) je bil izbran odgovor, da se s svetovalcem
posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti.
Ostali odgovori se pojavljajo v bistveno manjšem številu. In sicer so po štirikrat člani komisije izbrali
odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali
zagovora, in možnost »drugo«, kjer so navedli: »nimam izkušenj; svetovalca seznanim s področjem, ki je
pri kandidatih, ki so pri preverjanju neuspešni, pomanjkljivo; še nisem sodelovala«.
Trikrat so člani komisije, ki so na vprašanje »Ali bi bilo dobro k pregledu zbirne mape povabiti tudi
kandidata, ki je zbirno mapo pripravil« odgovorili z ne, na vprašanje, o katerih stvareh se posvetujejo s
svetovalcem, izbrali odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo pri oblikovanju mnenja o kandidatu.
Tabela 117: Poznavanje, kako je formalno predpisana osebna zbirna mapa
Kako je predpisana vsebina osebne zbirne mape?

N

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji

4

7,7

Vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec

9

17,3

Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije

2

3,8

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP

33

63,5

Drugo

4

7,7

Skupaj

52

100,0

Člani komisije, ki so na vprašanje »Ali bi bilo dobro k pregledu zbirne mape povabiti tudi kandidata, ki
je zbirno mapo pripravil«, odgovorili z ne, so na vprašanje, kako je predpisana vsebina osebne zbirne
mape, v največji meri izbrali odgovor, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani
NRP, odgovor je izbralo 33 (63,5 %) članov komisije.
Na drugem mestu je odgovor, da vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec, ki ga je izbralo devet
(17,3 %) članov komisije, na tretjem odgovora »Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji«
in možnost »drugo«, kjer so navedli naslednje odgovore: »kandidat in svetovalec sodelujeta; okvirno
vsebino določi svetovalec, kandidat lahko doda še dodatna poglavja po svoji presoji; vsebino o kandidatu
predstavi svetovalec, kandidat ima možne dopolnitve«.
Dva člana komisije, ki sta na vprašanje »Ali bi bilo dobro k pregledu zbirne mape povabiti tudi
kandidata, ki je zbirno mapo pripravil«, odgovorila z ne, pa sta na vprašanje, kako je predpisana vsebina
osebne zbirne mape, odgovorila, da vsebino zbirne mape določijo člani komisije.
Tabela 118: Podelitev certifikata na podlagi zbirne mape
Ali se vam je že zgodilo, da ste kandidatu podelili certifikat na
podlagi njegove zbirne mape?

N

%

Da

50

58,8

Ne

35

41,2

Skupaj

85

100,0

50 (58,8 %) članov komisije je odgovorilo, da so kandidatu podelili certifikat na podlagi njegove zbirne
mape. 35 (41,2 %) članov komisije je odgovorilo, da tega še niso storili.
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Tabela 119: Ustreznost dokazil v zbirni mapi
Kaj v osebni zbirni mapi vas je prepričalo, da je kandidat razvil vse zahtevane kompetence
za izbrani NPK?

N

Ustrezna in verodostojna dokazila

31

Delovne izkušnje

13

Izobrazba

8

Reference

8

Izdelek

5

Drugo

3

Pri vprašanju, kaj je člane komisije prepričalo, da je kandidat razvil vse zahtevane kompetence, se je
največkrat (31-krat) pojavil odgovor, da so bila to ustrezna in verodostojna dokazila. 13-krat so člani
komisije zapisali, da so jih prepričale delovne izkušnje kandidata, osemkrat sta se pojavila odgovora
izobrazba oziroma reference, petkrat pa so člani komisije zapisali, da jih je prepričal izdelek. Tri
odgovore, in sicer »zbrane točke; avtentična mapa je vsebovala vse elemente iz vprašanja 13 te ankete;
celoten zbor dokumentacije«, smo uvrstili v kategorijo »drugo«.
Tabela 120: Ocena dokazil v osebni zbirni mapi
Ali ste že kandidatu podelili certifikat
na podlagi njegove osebne zbirne mape?

Kako bi ocenili ustreznost dokazil v osebni zbirni mapi?
Življenjepis
Referenčna pisma delodajalcev
Referenčna pisma strank
Potrdila o delovnih izkušnjah
Potrdila o usposabljanju na delovnem mestu
Potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih
Spričevalo, diplome …
Izdelki
Priznanja s tekmovanj in podobno

DA

NE

N

49

35

x

5,37

6,31

N

49

35

x

5,27

5,20

N

49

35

x

6,61

6,60

N

9

35

x

3,84

2,97

N

49

34
3,94

x

4,02

N

48

35

x

4,17

3,57

N

48

35

x

3,58

2,54

N

48

34
6,35

x

5,54

N

48

33

x

6,27

7,48

Člani komisije, ki so kandidatu podelili certifikat na podlagi njegove zbirne mape, so od kolegov, ki
certifikata na podlagi osebne zbirne mape še niso podelili, kot ustreznejše ocenili naslednja dokazila:
življenjepis, izdelki in priznanja s tekmovanj ipd.
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Ostala dokazila (referenčna pisma delodajalcev, referenčna pisma strank, potrdila o delovnih izkušnjah,
potrdila o usposabljanju na delovnem mestu, potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih in spričevalo,
diplome) pa so kot ustreznejša ocenili člani komisije, ki so odgovorili, da še niso podelili certifikata
na podlagi kandidatove zbirne mape. Do največjih razlik je prišlo pri naslednjih dokazilih: spričevalo,
diploma ter potrdila o delovnih izkušnjah, ki so jih kot ustreznejša navajali člani komisije, ki certifikata na
podlagi kandidatove zbirne mape še niso podelili.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H 10: Člani komisije ocenjujejo kot najustreznejša dokazila tista, ki se
nanašajo na organizirana usposabljanja in izobraževanja. Če se pojavljajo dvomi o dokazilih, je to
večkrat povezano z avtentičnostjo dokazil, kar po navadi rešujejo skupaj s svetovalcem.

H11: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično
preverjanje.
Tabela 121: Najbolj učinkovit način preverjanja znanja po mnenju članov komisij
S katerim načinom preverjanja znanja po vašem mnenju
najbolje preverite usposobljenost in kompetentnost kandidata?

N

%

Pisno preverjanje

1

1,1

Ustno preverjanje

1

1,1

Praktično preverjanje

8

8,7

Kombinacija pisnega in ustnega preverjanja

14

15,2

Praktično preverjanje z zagovorom

62

67,4

Vodeni intervju

1

1,1

Drugo

5

5,4

Skupaj

92

100,0

Na vprašanje, s katerim načinom preverjanja znanja se po mnenju članov komisije najbolje preverita
usposobljenost in kompetentnost kandidata, je največ članov komisije odgovorilo praktično preverjanje
z zagovorom (62 oz. 67,4 %). Sledi odgovor kombinacija pisnega in ustnega preverjanja, ki ga je izbralo
14 (15,2 %) članov komisije. Osem (8,7 %) članov komisije je izbralo odgovor praktično preverjanje, pet
(5,4 %) jih je izbralo možnost »drugo«, kjer so navedli: »glede na to, za katero vrsto NPK gre, je možnih
več odgovorov; pisno, ustno preverjanje s praktičnim preverjanjem in zagovorom tega; storitev z zagovorom
(ustno in praktično); ustno in praktično na delovnem mestu; ustno in praktično preverjanje na delovnem
mestu!«. Po en (1,1 % ) član komisije pa je na vprašanje, s katerim načinom preverjanja znanja po
mnenju članov komisije najbolje preverijo usposobljenost in kompetentnost kandidata, izbrali odgovore
pisno preverjanje, ustno preverjanje in vodeni intervju.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H11: Hipotezo, da člani komisije ocenjujejo kot najbolj učinkovit
način preverjanja znanja praktično preverjanje, zavrnemo. Večina članov komisij je kot najbolj
učinkovit način preverjanja ocenila praktično preverjanje z zagovorom.
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H12: Člani komisije, ki prihajajo iz podjetij, imajo višje postavljen kriterij pri oceni
uspešnosti kandidata pri preverjanju od drugih članov komisije.
Tabela 122: Kriterij uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge po mnenju članov komisij
Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri
opravljanju praktične naloge?
Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil
80-odstotno
Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil
50-odstotno

N

%

44

52,4

8

9,5

Drugo

32

38,1

Skupaj

84

100,0

Polovica članov komisije (44 oz. 52,4 %) je odgovorila, da je kandidat pri opravljanju praktične naloge
uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 80-odstotno. Osem (9,5 %) članov komisije je
odgovorilo, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50-odstotno. 32 (38,1
%) članov komisije je izbralo možnost »drugo«, kjer so navedli naslednje odgovore: »če je opravil več
kot 70 %; če je preizkus opravil več kot 50 %; če je preizkus opravil vsaj 60 %; funkcionalen izdelek (za
NPK CNC-operater); izdelek mora biti izdelan v celoti, pri zagovoru so lahko manjše napake; kandidat
mora opraviti več kot 50 % naloge. Potrudimo se in znanje tudi 'izvlečemo'; kot zahteva katalog; ni možna
ocena v %. Kandidat opravi ali ne opravi naloge; ni naredil nobene usodne napake, ki bi škodila otrokom;
nimam te izkušnje; nisem se še udeležila prak. preverjanja; nisem sodelovala pri preverjanju s praktično
nalogo; ocenjujem osebno mapo in ustni zagovor; odvisno od vrste in težavnosti naloge 50, ali 60 %; pisno
preverjanje mora biti najmanj 70 % uspešno; praktična naloga 40 % – zagovor 60 %; pri nas ni % ali je
ali pa ni; skupaj se dogovorimo z drugimi člani skupine; upoštevam poklicni standard in katalog znanja;
uspešnost 70 %; ustrezne delovne izkušnje s področja; včasih se postavi dodatno podvprašanje, iz katerega
se razbere, ali kandidat obvlada snov iz predpisane naloge; več kot 50 %; vsa področja ocenjevanja morajo
biti pozitivna; vsaj 60 % (in večina kritičnih točk procesa, iz katerega je praktični prikaz); vsaj 75 %«.
Tabela 123: Kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge glede na tip organizacije, v kateri je
član komisije zaposlen
Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti kandidata
pri opravljanju praktične naloge?

Tip organizacije

Izobraževalna ustanova
Samozaposlen na področju
kvalifikacije
Zaposlen v podjetju
Drugo

Kandidat je uspešen, Kandidat je uspešen,
če je preizkus opravil če je preizkus opravil
v 80 %
v 50 %

Drugo

Skupaj

N

12

2

12

26

%

46,2 %

7,7 %

46,2 %

100,0 %

N

2

1

2

5

%

40,0 %

20,0 %

40,0 %

100,0 %

N

24

3

15

42

%

57,1 %

7,1 %

35,7 %

100,0 %

N

5

2

3

10

%

50,0 %

20,0 %

30,0 %

100,0 %
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Člani komisije, ki so zaposleni v izobraževalni ustanovi, so kot kriterij za oceno uspešnosti kandidata
pri opravljanju praktične naloge v največji meri izbrali možnosti »Kandidat je uspešen, če je preizkus
opravil v 80 %« in »drugo«. Za oboje se je odločilo 12 (46,2 %) članov komisije. Dva člana komisije,
zaposlena v izobraževalni ustanovi, sta kot kriterij za oceno uspešnosti kandidata izbrala možnost
»Kandidat je uspešen, če je preizkus opravil v 50 %«.
Dva člana komisije (40,0 %), ki sta samozaposlena na področju kvalifikacije, sta izbrala možnosti
»Kandidat je uspešen, če je preizkus opravil v 80 %« ter »drugo«.
Člani komisije, zaposleni v podjetju, so pri vprašanju, kakšen je kriterij za oceno uspešnosti kandidata
pri opravljanju praktične naloge, v največji meri (24 oz. 57,1 %) izbrali možnost »Kandidat je uspešen,
če je preizkus opravil v 80 %«, trije (30,0 %) so se odločili za možnost »drugo«, dva (20,0 %) pa za
odgovor »Kandidat je uspešen, če je preizkus opravil v 50 %«.
Tabela 124: Razhajanja med člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju
Ali je prišlo med imenovano komisijo kdaj do razhajanj v
mnenjih o uspešnosti kandidata?

N

%

Da, razhajamo se v več kot polovici preverjanj

2

2,4

Da, razhajamo se včasih pri nekaterih kandidatih

28

33,7

Ne, ni razhajanj

51

61,4

Drugo

2

2,4

Skupaj

83

100,0

Največ članov komisije (51 oz. 61,4 %) je odgovorilo, da pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na
preverjanju med člani komisije ne prihaja do razhajanj.
28 (33,7 %) jih je odgovorilo, da se razhajajo včasih pri nekaterih kandidatih, po dva člana komisije (2,4
%) pa sta odgovorila, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj, oziroma izbrala možnost »drugo«,
kjer sta navedla: »ni bistvenih razhajanj; razhajamo se zelo redko«.
Tabela 125: Razhajanja med člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju glede na tip
organizacije, kjer so člani komisije zaposleni
Ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju razhajate?
Da, razhajamo
se v več kot
polovici
preverjanj

Tip organizacije

Izobraževalna ustanova
Samozaposlen na
področju kvalifikacije
Zaposlen v podjetju
Drugo

Da, razhajamo
se včasih pri
nekaterih
kandidatih

Ne, ni razhajanj

Drugo

Skupaj

N

0

10

15

1

26

%

0,0%

38,5%

57,7%

3,8%

100,0%

N

0

3

2

0

5

%

0,0 %

60,0 %

40,0 %

0,0 %

100,0%

N

2

13

27

0

42

%

4,8 %

31,0 %

64,3 %

0,0 %

100,0%

N

0

1

7

1

9

%

0,0 %

11,1 %

77,8 %

11,1 %

100,0 %
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Člani komisije, zaposleni v izobraževalni ustanovi, so na vprašanje, ali se člani komisije pri usklajevanju
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju razhajajo, povečini odgovorili, da med njimi ne prihaja
do razhajanj. Ta odgovor je izbralo 15 (57,7 %), 10 (38,5 %) članov komisije je izbralo odgovor, da se
razhajajo včasih pri nekaterih kandidatih, en (3,8 %) član komisije pa je izbral možnost »drugo«.
Trije (60,0 %) člani komisije samozaposlenih na področju kvalifikacije so na isto vprašanje, odgovorili,
da se razhajajo včasih pri nekaterih kandidatih, dva (40,0 %) pa sta izbrala odgovor, da med člani
komisije ne prihaja do razhajanj.
Člani komisije, zaposleni v podjetju, so v največji meri (27 oz. 64,3 %) izbrali odgovor, da pri
usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju med njimi ne prihaja do razhajanj, 13 (31,0 %)
jih je odgovorilo, da se razhajajo včasih pri nekaterih kandidatih, dva (4,8 %) pa, da se člani komisije
razhajajo v več kot polovici preverjanj.
Sedem (77,8 %) članov komisije, ki so pri tipu organizacije, v kateri so zaposleni, izbrali možnost
»drugo«, je odgovorilo, da med člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na
preverjanju ne prihaja do razhajanj, po en član komisije (11,1 %) pa je izbral odgovor, da se razhajajo
včasih pri nekaterih kandidatih, oziroma možnost »drugo«.
Tabela 126: Mnenje članov komisij o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidata na preverjanju
Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost kandidatov na
preverjanju?

N

%

Podatek, kje so opravljali usposabljanje

14

16,5

Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za
zaposlovanje

0

0,0

Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni

17

20,0

Dobro pripravljena osebna zbirna mapa

42

49,4

Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na
preverjanju

84

98,8

Drugo

2

2,4

Na vprašanje, kaj po mnenju članov komisije vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju, je bil
največkrat (84-krat) izbran odgovor, da predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na
preverjanju. 42-krat je bil izbran odgovor dobro pripravljena osebna zbirna mapa, 17-krat odgovor
podatek, kje so bili do tedaj zaposleni, in 14-krat je na vprašanje, kaj po mnenju članov komisije vpliva
na uspešnost kandidatov na preverjanju, izbran odgovor podatek, kje so opravili usposabljanje. Dvakrat
je bil izbran odgovor »drugo«, kjer sta člana komisije navedla svoja odgovora: »osebna angažiranost
kandidata; ustrezen postopek usposabljanja s strani izvajalca«.
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Tabela 127: Mnenje članov komisij o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidata na preverjanju glede na njihov kriterij
ocene uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge
Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti
kandidata
pri opravljanju praktične naloge?

Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost
kandidatov na preverjanju?

Podatek, kje so opravljali usposabljanje
Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK
Zavod RS za zaposlovanje
Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni
Dobro pripravljena osebna zbirna mapa
Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih
izkažejo na preverjanju
Drugo

Kandidat je uspešen, Kandidat je uspešen,
če je preizkus opravil če je preizkus opravil
v 80 %
v 50 %

Skupaj

N

5

2

7

%

71,4 %

28,6 %

100,0 %

N

0

0

0

%

0,0

0,0

0,0

N

7

3

10

%

70,0 %

30,0 %

100,0 %

N

18

4

22

%

81,8 %

18,2 %

100,0 %

N

44

8

52

%

84,6 %

15,4 %

100,0 %

N

0

0

0

%

0,0

0,0

0,0

Pet (71,4 %) članov komisije, ki so na vprašanje, kaj po njihovem mnenju vpliva na uspešnost
kandidatov na preverjanju, odgovorili, da je to podatek, kje so opravljali usposabljanje, je na vprašanje,
kakšen je njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, odgovorilo,
da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 80 %. Dva člana komisije (28,6 %) iz iste skupine sta na
vprašanje o uspešnosti kandidata odgovorila, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 50 %.
Sedem (70,0 %) članov komisije, ki so na vprašanje, kaj po njihovem mnenju vpliva na uspešnost
kandidatov na preverjanju, odgovorili, da je to podatek, kje so bili do tedaj zaposleni, je na vprašanje,
kakšen je njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, odgovorilo,
da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 80 %. Trije člani komisije (30,0 %) iz iste skupine so na
vprašanje o uspešnosti kandidata odgovorili, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 50 %.
Osemnajst (81,8 %) članov komisije, ki so na vprašanje, kaj po njihovem mnenju vpliva na uspešnost
kandidatov na preverjanju, odgovorili, da je to dobro pripravljena zbirna mapa, je na vprašanje, kakšen
je njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, odgovorilo, da je
kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 80 %. Štirje člani komisije (18,2 %) iz iste skupine so na
vprašanje o uspešnosti kandidata odgovorili, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 50 %.
Največ članov komisije, ki so na vprašanje, kaj po njihovem mnenju vpliva na uspešnost kandidatov na
preverjanju, odgovorili, da so to predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju,
je na vprašanje, kakšen je njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge,
odgovorilo, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 80 %. Ta odgovor je izbralo 44 (84,6 %)
članov komisije. Osem (15,4 %) članov komisije iz iste skupine je na vprašanje o uspešnosti kandidata
pri opravljanju praktične naloge, odgovorilo, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil v 50 %.

137

Odgovora »Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za zaposlovanje« in možnosti
»drugo« pri tem vprašanju ni izbral noben član komisije.

Potrditev/zavrnitev hipoteze H12: Hipotezo, da imajo člani komisije, ki prihajajo iz podjetij, višje
postavljen kriterij uspešnosti preverjanja od drugih članov komisije, potrdimo.

H13: Večina članov komisije je pri svojem delu zadovoljna z elementi poklicnega
standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Tabela 128: Uporaba poklicnega standarda pri delu članov komisij
Kdaj člani komisij pri svojem delu uporabljajo poklicni
standard?
Ob pregledu dokazil v osebni zbirni mapi v poklicnem
standardu poiščem znanja in spretnosti, ki bi jih lahko priznal
Z njim si pomagam pri oblikovanju kriterijev za podelitev NPK
na podlagi listin

N

%

67

78,8

30

35,3

Pri določanju nalog za preverjanje

59

69,4

Poklicnega standarda ne uporabljam

5

5,9

Drugo

0

0,0

Na vprašanje, kdaj člani komisije uporabljajo poklicni standard, je bil največkrat (67-krat) izbran odgovor
»Ob pregledu dokazil v osebni zbirni mapi v poklicnem standardu poiščem znanja in spretnosti, ki bi jih
lahko priznal«, 59-krat so člani komisije izbrali odgovor »Pri določanju nalog za preverjanje« in 30-krat
odgovor »Z njim si pomagam pri oblikovanju kriterijev za podelitev NPK na podlagi listin«.
Petkrat so člani komisije izbrali odgovor, da poklicnega standarda ne uporabljajo.
Tabela 129: Najbolj uporabni elementi kataloga pri pregledu zbirne mape
Katere elemente kataloga uporabljate pri pregledu zbirne mape?

N

%

Vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK

78

91,8

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

29

34,1

Načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

44

51,8

Merila preverjanja

49

57,6

Kadrovske in materialne pogoje

13

15,3

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

8

9,4

Standarde strokovnih znanj in naloge za preverjanje

63

74,1

Poklicni standard

46

54,1

Literaturo in strokovno gradivo

12

14,1
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Pri odgovorih na vprašanje, katere elemente člani komisije uporabljajo pri pregledu zbirne mape, je bil
največkrat (78-krat) izbran odgovor »Vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK«. 63-krat so
člani komisije izbrali odgovor »Standarde strokovnih znanj in naloge za preverjanje«, 49-krat odgovor
»Merila preverjanja«, 46-krat »Poklicni standard« in 44-krat odgovor »Načine preverjanja strokovnih
znanj in spretnosti«.
29-krat je bil izbran odgovor »Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe«, 13-krat odgovor
»Kadrovske in materialne pogoje«, 12-krat odgovor »Literaturo in strokovno gradivo« ter 8-krat odgovor
»Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami«.
Tabela 130: Elementi kataloga, ki so še zlasti uporabni pri pregledu zbirne mape
Kateri od elementov se zdi članom komisije še zlasti uporaben pri pregledu osebne
zbirne mape?

N

Poklicni standardi

6

Standardi strokovnih znanj

5

Dokazila

4

Vstopni pogoji za kandidata

3

Delovne izkušnje

3

Ni posebnih elementov

3

Izobrazba

2

Drugo

4

Članom komisije, ki so odgovorili na vprašanje, se zdi pri pregledu osebne zbirne mape še zlasti uporaben
element poklicni standardi, ki ga je izbralo šest članov komisije, pet jih je izbralo standarde strokovnih
znanj, štirje so zapisali dokazila, po trije člani komisije pa so kot posebej uporaben element navedli
vstopne pogoje za kandidata in delovne izkušnje. Dva člana komisije sta navedla izobrazbo kot posebej
uporabno pri pregledu osebne zbirne mape, štiri odgovore smo združili v kategorijo »drugo«, trije člani
komisije pa so zapisali, da ni posebnih elementov, ki bi bili še zlasti uporabni pri pregledu osebne zbirne
mape.
Člane komisij smo vprašali tudi, ali se jim zdi kateri od elementov pri pregledu osebne zbirne mape
popolnoma neuporaben, pri čemer je večina (14) odgovorila, da so vsi elementi kataloga uporabni.
Po en član komisije pa je zapisal naslednje odgovore: »kadrovske pogoje preverja RIC pri izbiri določitvi
komisije; bi jih bilo treba spremeniti NUJNO. Lahko se zgodi, da v komisiji ni predstavnika stroke; literatura
in strokovno gradivo; merila preverjanja; vrednotenje posameznih dokazil; zdravniško spričevalo (če slabo
vidi, alkohol … kandidat že ima omejitve), ampak je primeren; življenjepis in drugi pogoji, ker niso vstopni
pogoj«.
Poleg tega je velika večina (77 oz. 92,8 %) članov komisije na vprašanje, ali bi za pregled osebne mape
potrebovali še kakšne dodatne informacije, odgovorila, da dodatnih informacij ne potrebujejo.
Šest (7,2 %) članov komisije je na vprašanje odgovorilo pritrdilno in navedlo, da bi jim bile v pomoč
naslednje informacije: »kakšno dodatno pojasnilo; natančno dokazilo o usposabljanjih (trajanje, program,
morebitno preverjanje); pogovor s kandidatom v primeru, kadar je osebna mapa pomanjkljiva; zavod, ki
opravlja usposabljanje kandidatov, bi moral predložiti plan in program usposabljanja vsaj za del, ki se nanaša
na vstopne pogoje. Iz programa mora biti razvidno, ali je program ustrezen za priznanja vstopnih pogojev«.
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Tabela 131: Uporabnost elementov kataloga pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja
Katere elemente kataloga uporabljate pri načrtovanju in
izpeljavi preverjanja?

N

%

Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK

45

55,6

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

21

25,9

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

56

69,1

Merila preverjanja

47

58,0

Kadrovski in materialni pogoji

15

18,5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

10

12,3

Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje

62

76,5

Poklicni standard

35

43,2

Člani komisije pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja najpogosteje uporabljajo naslednje elemente
kataloga: »Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje« je bil izbran največkrat (62-krat), 56krat je bil izbran odgovor »Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti«, 47-krat odgovor »Merila
preverjanja«, 45-krat odgovor »Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK« in 35-krat odgovor
»Poklicni standard«.
21-krat so člani komisije izbrali odgovor, da pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja najpogosteje
uporabljajo povezanost s programi za pridobitev izobrazbe, 15-krat odgovor »Kadrovski in materialni
pogoji« ter 10-krat odgovor »Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami«.
Tabela 132: Ocena uporabnosti elementov kataloga za člane komisij
Kateri od elementov kataloga se zdi članom komisije še zlasti uporaben pri načrtovanju in
izpeljavi preverjanja?

N

Vsi so uporabni

8

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

2

Praktično preverjanje z zagovorom

2

Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje

2

Vstopni pogoji

2

Merila preverjanja, ocena znanj, kompetenc

1

Poklicni standard – in pa lastna strokovna presoja – ocena kandidatovega znanja na ustnem
nastopu z zagovorom

1

Strokovna znanja in delovne izkušnje

1

Uporaba strokovne literature pri pisnem preverjanju pomeni, da se kandidat ne uči na
pamet, temveč zna uporabljati strokovno literaturo

1

Na vprašanje, kateri od elementov kataloga se zdi članom komisije še zlasti uporaben pri načrtovanju
in izpeljavi preverjanja, je največ (osem) članov komisije odgovorilo, da so vsi elementi uporabni. Po
dva člana komisije sta zapisala naslednje odgovore: »načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti,
praktično preverjanje z zagovorom, standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje in vstopni pogoji«.
Po en član komisije pa je kot posebej uporaben element pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja
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navedel: »merila preverjanja, ocena znanj, kompetenc; poklicni standard – in pa lastna strokovna presoja
– ocena kandidatovega znanja na ustnem nastopu z zagovorom; strokovna znanja in delovne izkušnje;
uporaba strokovne literature pri pisnem preverjanju pomeni, da se kandidat ne uči na pamet, temveč zna
uporabljati strokovno literaturo«.
Tabela 133: Morebitne dodatne informacije za člane komisij v postopku preverjanja za NPK
Ali bi za načrtovanje in izpeljavo preverjanja potrebovali še
kakšne dodatne informacije?

N

%

Da

4

5,0

Ne

76

95,0

Skupaj

80

100,0

Na vprašanje, ali bi za načrtovanje in izpeljavo preverjanja člani komisije potrebovali še kakšne dodatne
informacije, so ti v visokem deležu (76 oz. 95,0 %) navajali, da ne potrebujejo dodatnih informacij, tisti,
ki pa informacije potrebujejo (4 oz. 5,0 %), pa so navajali, da bi jim koristile naslednje informacije: »da,
kako izvajam preverjanja s kandidati s Tajske, Kitajske, Kosova; dokazila o praktičnih izkušnjah, poročila
o terapijah. V zbirnih mapah jih je premalo, ker nimajo zadostne teže pri presoji dokumentov; pogovor s
kandidatom; včasih ne vemo natančno, kdaj lahko priznamo vstopne pogoje (primer kandidata s končano
srednjo kozmetično šolo).«
Potrditev/zavrnitev hipoteze H13: Hipoteza, da je večina članov komisije pri svojem delu
zadovoljna z elementi poklicnega standarda in kataloga strokovnih znanj in spretnosti, se potrdi.
Vsi elementi so za člane komisij uporabni, kot najpomembnejši element kataloga so izpostavili
vstopni pogoj za kandidata, ki želi pridobiti NPK.
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5

Zaključki
spremljave
certifikatnega
sistema

143

5.1

Skupne ugotovitve analize podatkov iz baze NRP

Iz pregleda števila podeljenih certifikatov po posameznih področij ni mogoče zaznati izrazitejših
trendov podeljevanja certifikatov. Število zelo niha od področja do področja, pri čemer je treba
poudariti, da se analizirana področja precej razlikujejo po obsegu in številu izdanih certifikatov.
Vzroki variacij končnih vrednosti izdanih certifikatov za celotno opazovano obdobje med področji so
različni. Obdobja izvajanja posameznega NPK so različno dolga, odvisna od tega, kdaj se je posamezna
kvalifikacija začela izvajati. Pri nekaterih NPK je mogoče opaziti konstantno število izdanih certifikatov
skozi celotno obdobje, pri drugih je opazen trend podeljevanja certifikatov na začetku izvajanja, ki z leti
počasi ugaša, nekje drugje pa se podeljevanje certifikatov pojavlja v časovnih valovih. Na vseh področjih
je mogoče opaziti tudi NPK-je, ki niso nikoli zaživeli. Tudi tu najdemo različne vzroke, najpogostejši
je nezadostno število članov komisij za preverjanje in potrjevanje, pa tudi to, da izvajalci niso vpisani v
register. Celotna analiza je pokazala, da se na vseh analiziranih področjih pojavljajo v povprečju po ena
ali dve nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki izstopata po večjem številu preverjanj in potrjevanj (z izjemo
področja tehnike), ter na drugi strani večina ostalih, ki beležijo manjše število izdanih certifikatov.
Prvi del spremljave se je osredotočil na število podeljenih certifikatov od začetka njihovega izvajanja,
zato poglejmo najprej, kaj nam povedo številke po posameznih področjih, ki so zabeležile največje
število podeljenih certifikatov.
pp Najbolj izstopa področje tehnike, ki je po pripravljenih, vsega skupaj 22 katalogih za NPK, daleč
najobsežnejše. Podeljenih je bilo 2.592 certifikatov, največ podeljenih certifikatov beleži NPK
operater/operaterka na CNC-strojih, vsega skupaj 804 certifikate ter preglednik manj zahtevnih
električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, za katerega je od začetka izvajanja
in samo v obdobju zadnjih treh letih dobilo certifikat kar 419 oseb. Večje število certifikatov beleži
tudi MIG-/MAG-varilec z 251 podeljenimi certifikati.
pp Naslednje obsežno področje podeljenih certifikatov je področje transporta, ki pa po številu
pripravljenih katalogov za NPK ne izstopa. Vsega skupaj je bilo pripravljenih devet katalogov, vseh
izdanih certifikatov v obdobju 2001–2015 pa je bilo več kot 30.000. Največje število certifikatov
je bilo podeljenih za NPK voznik v cestnem prometu (številka se giblje približno okrog 28.976
certifikatov), ki pa se je v letu 2009 prenehal izvajati, saj ta NPK ni več pogoj za opravljanje cestnih
prevozov blaga ali potnikov. Glede števila podeljenih certifikatov sta v ospredju še kvalifikaciji
operater za prevoz nevarnega blaga (911) in varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga (577).
pp Področje farmacije je tretje področje, ki izstopa po večjem številu podeljenih certifikatov, to je
1.505 izdanih certifikatov v obdobju 2004–2015. Področje farmacije je nekoliko specifično, saj je
izvajalec eden in edini, in sicer farmacevtsko podjetje Krka. Največ podeljenih certifikatov je bilo za
NPK proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji z 940 podeljenimi
certifikati.
pp Zadnje področje, ki ga v povzetku izpostavljamo po podeljenih certifikatih, je področje zdravstva.
Od drugih se razlikuje po tem, da za razliko od treh zgoraj omenjenih ne sodi v gospodarski, temveč
v javni sektor. Na področju zdravstva je bilo pripravljenih le pet katalogov, v obdobju 2006–2015 pa
je bilo podeljenih 1.210 certifikatov. Največ podeljenih certifikatov je bilo za NPK refleksoterapevt/
refleksoterapevta (633) in zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (357).
Naslednji sklop splošnega dela spremljave je obravnaval podatke o izvajanju nacionalnih poklicnih
kvalifikacij; povzeli bomo le ugotovitve iz posameznih področij, ki obravnavajo način pridobitve
certifikata, torej, ali s potrjevanjem ali preverjanjem.
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Analiza je pokazala, da med možnimi načini pridobitve certifikata prevladuje postopek preverjanja. V
sami analizi nismo ugotavljali, kolikšen delež znanj in spretnosti iz kataloga je bil preverjen, temveč le,
koliko kandidatov je šlo skozi postopek preverjanja. Preverjanje je značilno za vsa področja, kjer je večje
število podeljenih certifikatov. Preverjanje kot način pridobitve certifikata se je izkazalo za prevladujoče
na področjih farmacije, računalništva, storitev za gospodinjstvo, tehnike, transporta ter zdravstva,
torej na tistih področjih, ki po številu podeljenih certifikatov dosegajo višje vrednosti izmed vseh
obravnavanih področij.
Za vsa analizirana področja je značilno tudi, da so izvajalci razpisali več rokov za preverjanje in
potrjevanje, kot so jih dejansko realizirali.
Zadnji sklop splošnega dela spremljave je obravnaval demografske značilnosti imetnikov certifikatov.
V tem delu je pri interpretaciji prišla do izraza pomanjkljivost manjkajočih podatkov. Med podatki o
državljanstvu in spolu se je znašlo precejšnje število kategoriziranih odgovorov »neopredeljeno«. Kljub
tej pomanjkljivosti lahko za državljanstvo trdimo, da med prejemniki certifikatov prevladujejo tisti, ki
so se opredelili za slovenske državljane, saj manjkajoče vrednosti bistveno ne spreminjajo razmerja med
slovenskimi in drugimi državljani. Ta ugotovitev ne velja za spol kandidatov. Manjkajočih vrednosti
oziroma neopredeljenih po spolu je precej visoko število, tako da pravega razmerja med imetniki
certifikatov glede na spolno dihotomijo ne moremo ugotoviti.
V tem sklopu je bil najbolj verodostojen podatek o starosti prejemnikov certifikatov, saj se manjkajoče
vrednosti niso pojavile. Najpogosteje se med prejemniki certifikatov pojavljata dve starostni skupini:
26–40 let in 41–55 let, najmanjše število kandidatov pa prihaja iz starostne skupine 18–25 let.

1.2

Izvajanje zakonskih določil v postopkih preverjanja in
potrjevanja

1.2.1

Zagotavljanje materialnih pogojev

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 1/2007 - uradno prečiščeno besedilo in
85/09) določa, da lahko postopke za ugotavljanje in potrjevanje izvajajo medpodjetniški izobraževalni
centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti. Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v prej omenjenih organizacijah,
izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na
podlagi javnega razpisa. Na podlagi Pravilnika o vodenju registrov izvajalcev postopkov za ugotavljanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 13/2001, 8. člen) se lahko v register
izvajalcev vpišejo tisti izvajalci, ki jih uradna oseba po prejemu popolnega predloga za vpis v register
preveri. Izvajalec mora izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij. Uradna oseba, ki odloča v postopku, nato izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi
vpisa. Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva potrebno posebno znanje, s katerim uradna oseba
ne razpolaga, odgovorna oseba Državnega izpitnega centra s sklepom imenuje komisijo, ki presodi, ali
izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. Vpis izvajalca v register (na podlagi 10. člena zgoraj omenjenega
pravilnika) se opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
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Večina izvajalcev (68,2 %), ki smo jih anketirali, zagotavlja materialne pogoje za preverjanje in
potrjevanje NPK za posamezni katalog v okviru lastne institucije, 22,7 % pa materialne pogoje
zagotavlja kombinirano: v okviru lastne institucije in s pogodbo z zunanjim izvajalcem. Le 4 izvajalci
(9,1 %) zagotavljajo materialne pogoje, s pogodbo z zunanjim izvajalci.

1.2.2

Osebna zbirna mapa

Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ((Ur.
l. RS št. 67/2015) v 2. členu določa, da Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje objavi
dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja, na spletni strani nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (NRP). Ti so: vloga za pridobitev certifikata, osebna
zbirna mapa, zapisnik o svetovanju, zapisnik o potrjevanju nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi
listin in zapisnik oziroma zapisnike o neposrednem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije.
Pravilnik (prav tam) v 15. členu določa, da se dokumentacija hrani v fizični ali elektronski obliki
najmanj pet let po zaključku postopka ugotavljanja in potrjevanja.
V analizi smo ugotovili, da imajo vsi svetovalci opravljeno usposabljanje za pripravo osebne zbirne
mape razen enega. Večina vprašanih (77,3 %) v arhivu hrani obvezni sestavni del osebne zbirne mape,
skoraj 23 % jih osebno zbirno mapo vrne kandidatu, vendar le na njegovo željo, 21 % jih osebno zbirno
mapo vrne kandidatu po zaključenem roku za pritožbo.
Na vprašanje ali so že izvedli postopek uničenja osebnih zbirnih map, je pritrdilno odgovoril en
svetovalec, vendar ni opisal, kako to izpeljejo.
Sestava osebne zbirne mape je predpisana s strani Centra RS za poklicno izobraževanje in je objavljena
na spletnih straneh NRP. Na vprašanje, kako oblikujejo osebno zbirno mapo je 46 % anketiranih
odgovorilo, da jo oblikujejo, kot je v predlogi, ki je na spletni strani NRP, druge dele pa prilagodijo,
nekaj manj vprašanih (43 %) je odgovorilo, da osebno zbirno mapo v celoti oblikujejo po predlogi, ki je
na spletni strani NRP.
Pri članih komisij smo preverjali tudi, ali so seznanjeni, kako je uradno predpisana osebna zbirna mapa
Dobrih 60 % jih je odgovorilo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani NRP.
Odgovori ostalih vprašanih pa kažejo na to, da člani komisij niso dovolj seznanjeni, kako je osebna
izbirna mapa uradno predpisana.

1.2.3

Postopek določitve članov komisij

19. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 1/07, 85/09) predpisuje postopek
določitve liste članov komisij za vsak katalog posebej ter za vsako preverjanje posebej. 3. člen Pravilnika
o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in
postopku za pridobitev in izgubo licence (Ur. l. RS št. 37/10) določa, da izvajalec ne sme vplivati na
imenovanje članov komisij in mora s komisijo sodelovati. V spremljavi smo ugotavljali, kako poteka
postopek imenovanja komisij.
73 % vprašanih izvajalcev preverjanja in potrjevanja izvede postopek imenovanja komisije v skladu
z zakonodajo, ostali vprašani pa so navedli, da imenovanje komisije poteka v skladu s postopkom,
določenim na CPI (11 %), enak odstotek vprašanih je odgovoril, da komisijo oblikuje Državni
izpitni center na podlagi njihovega predloga. Tudi odgovori, navedeni pod »drugo« kažejo na to, da
imenovanje komisij ne poteka dosledno z zakonodajo.
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Na vprašanje, ali se izvajalci s člani komisije dogovarjajo o sodelovanju še pred uradnim imenovanjem,
je 61 % vprašanih odgovorilo, da ne, ostali pa so odgovorili, da so se z vsemi ali z nekaterimi
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem komisije. Enako vprašanje smo postavili tudi članom
komisij. Da se člani komisij ne dogovarjajo o sodelovanju z izvajalci postopka je odgovorilo 61 %
vprašanih. Ostali člani komisij pa so odgovorili, da se dogovarjajo o sodelovanju, še pred uradnim
imenovanjem.
Analiza odgovorov svetovalcev/izvajalcev in članov komisij kaže na to, da se ne dosledno upošteva
zakonodajne določbe glede imenovanju komisije, saj se je tako pri izvajalcih/svetovalcih kot pri članih
komisij izkazalo, da do dogovarjanja prihaja.
S sprejetjem novega Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Ur. list RS, št. 67/15) se je uredil način imenovanja komisij. V skladu s pravilnikom izvajalec
prek sistema nrp.org zaprosi Državni izpitni center za imenovanje komisije. Državni izpitni center na
podlagi zahtevka uskladi komisijo in imenovane člane posreduje izvajalcu, tako, da se komisija ne more
oblikovati brez sprožitve uradnega postopka.

1.2.4

Metodologija oblikovanja cene ugotavljanja in potrjevanja

Stroške postopka pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije plača kandidat izvajalcu v skladu z
Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je kot
priloga 1 sestavni del Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Ur. list RS, št. 67/15).
V spremljavi smo najprej izvajalce vprašali, kako vrednotijo delo članov komisij. 41 % izvajalcev
stroške dela članov komisij obračuna po predpisani metodologiji, prevozne stroške krijejo v skladu
z metodologijo. Enak delež izvajalcev je odgovoril, da stroške dela članov komisij obračuna po
metodologiji, pri prevoznih stroških pa povrnejo kilometrino. Slabih 7 % izvajalcev je odgovorilo,
da strošek dela članov komisij obračunajo glede na pogoje, ki jih postavi komisija, 11 % vprašanih
je izbralo odgovor »drugo«. Nova metodologija natančno določa vrednotenje dela članov komisij,
ne definira pa višine zneska povračila potnih stroškov. Dosedanja praksa je pokazala, da je z novo
metodologijo višina potnih stroškov stvar dogovora med izvajalcem in člani komisij.
Kako se oblikuje cena za pridobitev NPK, smo povprašali tudi člane komisij. Na podlagi dobljenih
podatkov ugotavljamo, da večina članov komisij ni seznanjena z načinom oblikovanja cene za pridobitev
NPK (58 %). Tisti člani komisij, ki pa so seznanjeni z načinom oblikovanja cene, menijo, da odločitev
komisije, kako bo kandidat pridobil NPK, vpliva na ceno, ki jo kandidat plača.
Mnenje članov komisij o poenotenju cene celotnega postopka pridobitve NPK je precej razdeljeno. 26 %
respondentov je mnenja, da ni potrebe po poenotenju cene celotnega postopka pridobitve NPK, enak
delež respondentov pa meni, da naj bi bilo oblikovanje cene postopka enotno. 24 % vprašanih meni, da
bi oblikovanje cene postopka lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in
strokovno zahteven. 11 % odstotkov vprašanih je mnenja, da bi oblikovanje cene postopka moralo biti
enotno, saj obstoječi sistem oblikovanja cene spodbuja, da kandidatu predpišemo tudi preverjanje. 13 %
vprašanih je označilo odgovor »drugo«. Iz podanih odgovorov je mogoče razbrati, da so člani komisij
bolj naklonjeni enotnemu načinu oblikovanja cene postopka.
V prihodnosti bi bilo smiselno obstoječo metodologijo dopolniti v tistem delu, ki se nanaša na
vrednotenje potnih stroškov. Zdaj je odločitev predvsem na strani posameznih izvajalcev, smiselno pa bi
bilo vračilo potnih stroškov poenotiti za vse izvajalce.
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1.2.5

Uporaba spletne aplikacije NRP in spletnih strani nrp.org ter npk.si

Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. št.
67/15) predpisuje uporabo spletne aplikacije NRP pri izvajanju postopka preverjanja in potrjevanja.
Večini svetovalcem (dobrih 91 %) spletna aplikacija NRP olajša izvedbo vseh administrativnih
postopkov. Najpogosteje jo uporabljajo pri pripravi letnega poročila, za pripravo certifikatov ter za
vodenje registra izdanih certifikatov. Večina (70 %) izvajalcev/svetovalcev pripravi vso dokumentacijo,
ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred
srečanjem komisije.
Uporabo spletne strani NRP smo preverjali tudi pri članih komisij. 58 % članov komisij spletno stran
NRP uporablja, medtem ko 42 % članov komisij spletne strani ne uporablja.
Svetovalce smo tudi povprašali »Za kaj uporabljate spletno stran nrp.org?«. Najpogosteje so odgovorili,
da za iskanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter za spremljanje novosti na
področju sistema NPK.
Zanimalo nas je tudi, kdaj svetovalci uporabljajo spletno stran npk.si. Najpogosteje si svetovalci
pomagajo s spletno stranjo npk.si pri svetovanju kandidatu (61 %), dobrih 45 % svetovalcev jo uporablja
za predstavljanje sistema NPK potencialnim kandidatom ter pri iskanju poklicnih standardov in
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (42 %).

1.2.6

Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Svetovalci katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti najpogosteje uporabljajo za preverjanje
vstopnih pogojev za kandidate, ki želijo pridobiti NPK. Za svetovalce so zlasti uporabni še naslednji
elementi kataloga: način preverjanja strokovnih znanj in spretnost ter standard strokovnih znanj in
naloge za preverjanje.
Tudi za člane komisij so pri pregledu osebne zbirne mape najbolj uporaben element kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti vstopni pogoji (92 %), kot drugi najbolj uporaben element pa so označili
standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje (74 %). Zanimivo pa je, da so člani komisij kot zlasti
uporaben element kataloga označili poklicni standard, medtem ko pa so pri načrtovanju in izpeljavi
preverjanja za najbolj uporaben element standard strokovnih znanj označili naloge za preverjanje. Člani
komisij pri svojem delu uporabljajo poklicni standard najbolj pogosto ob pregledu dokazil v osebni
zbirni mapi, kjer poiščejo znanja in spretnosti, ki jih lahko priznajo kandidatu. Poklicni standard jim
je tudi najbolj v pomoč pri določanju nalog za preverjanje. Na splošno ocenjujejo člani komisij vse
elemente kataloga za uporabne, tudi potrebe po dodatnih informacijah niso posebej izpostavljali.
Za pripravljavce katalogov strokovnih znanj in spretnosti še naprej ostaja izziv, kako jasno zapisati
vstopne pogoje, saj so ta element kataloga izpostavili za zelo pomembnega tako izvajalci/svetovalci ter
kot tudi člani komisij.
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1.3

Informacije o kakovosti postopkov v sistemu preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

1.3.1

Izvajanje programov priprav na preverjanje in potrjevanje NPK in
spremljanje kandidata v postopku pridobitve certifikata

Največ svetovalcev, ki smo jih anketirali, je zaposlenih v srednjih poklicnih in strokovnih šolah (27 %),
na drugem mestu so zasebne izobraževalne ustanove (22 %), na tretjem mestu so ljudske univerze
(18 %), sledijo medpodjetniški izobraževalni centri (9 %) ter ena zbornica (2 %). 10 (22 %) svetovalcev,
ki so pod zaposlitev označili »drugo«, je navedlo naslednje organizacije: organizacije z izobraževalno
dejavnostjo, invalidsko podjetje, podjetje, zavod, en pa je navedel, da je samozaposlen.
Večinoma organizacije, ki so vpisane v register kot izvajalci preverjanja in potrjevanja NPK, izvajajo
tudi priprave na preverjanje in potrjevanje NPK.
Zanimalo nas je tudi, kako izvajalci oblikujejo programe priprav na preverjanje in potrjevanje ter
kako so ti programi dosegljivi kandidatom. Največ (41 %) izvajalcev je odgovorilo, da je program
priprav zapisan v standardizirani obliki in kandidat ga lahko po želji dobi na vpogled. 28 % izvajalcev
je odgovorilo, da je program priprav zapisan v standardizirani obliki in je objavljen na spletni strani
organizacije. Večina torej pripravlja program v standardizirani obliki in le 10 % izvajalcev prilagaja
program potrebam kandidata. Programi priprav se od izvajalca do izvajalca različno zaključujejo,
najbolj prevladujoč način med anketiranimi izvajalci je kombinacija pisnega in praktičnega preverjanja
znanja. Ta način je prevladujoč na vseh anketiranih področjih, razen na področju izobraževanja.
Izvajalci od predavateljev največkrat zahtevajo, da imajo ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoškoandragoško izobrazbo (44 %) ali ustrezno izobrazbo in pedagoško-andragoške izkušnje (41 %).
Strokovno ustreznost predavatelji dokazujejo predvsem s formalnimi dokazili o doseženi izobrazbi in o
pridobljenih delovnih izkušnjah v stroki in na področju pedagoško-andragoškega dela.
Kakovost dela predavateljev izvajalci preverjajo predvsem tako, da slušatelji ocenijo delo predavatelja ob
koncu predavanj. Kakovost dela predavateljev se preverja torej v standardizirani obliki, le z vprašalniki.

1.3.2

Postopek presoje dokazil v osebni zbirni mapi in potrjevanje NPK na
podlagi osebne zbirne mape

Komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma izdelane osebne zbirne mape
ugotavlja, ali pridobljena znanja in spretnosti dosegajo standard znanj in spretnosti, ki je zapisan v
katalogu, ter pogoje za pridobitev želenega NPK. Kot najustreznejša dokazila v osebni zbirni mapi so
člani komisij ocenili spričevala in diplome ter potrdila o delovnih izkušnjah. Člani komisij so ocenili, da
so referenčna pisma delodajalcev ali strank najbolj ustrezna, če vsebujejo jasno napisane kompetence in
delovne naloge kandidata. Ta odgovor je podalo kar 71 % vprašanih.
Na vprašanje, ali so člani komisij že podelili certifikat na podlagi osebne zbirne mape, je pritrdilno
odgovorilo 60 %, negativno pa 40 % vprašanih. Da je kandidat razvil vse zahtevane kompetence za
izbrani NPK, so člane komisij prepričala ustrezna in verodostojna dokazila. Člani komisij, ki so
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kandidatu podelili certifikat na podlagi njegove osebne zbirne mape, so kot ustreznejša dokazila
ocenili življenjepis, izdelke ter priznanja s tekmovanj in podobno. Tisti člani komisij, ki še niso podelili
certifikat kandidatu na podlagi njegove osebne zbirne mape, pa so kot ustreznejša ocenili naslednja
dokazila: referenčna pisma delodajalcev, referenčna pisma strank, potrdila o delovnih izkušnjah,
potrdila o usposabljanju na delovnem mestu, potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih ter
spričevala in diplome.
Večinoma se člani komisij na preverjanju in potrjevanju ne srečujejo s kandidati s posebnimi potrebami
(95 %). Tudi presojanje osebne zbirne mape z dokazili v tujem jeziku ni pogosto, tako izkušnjo ima 10 %
članov komisij.

1.3.3

Postopek preverjanja znanja in spretnosti kandidatov

Člane komisij smo vprašali, kateri način preverjanja znanja najbolje preveri usposobljenost kandidata.
Največkrat so odgovorili, da praktično preverjanje z zagovorom (67 %), v manjšem deležu (15 %) so
odgovorili »kombinacija pisnega in ustnega preverjanja«, 9 % vprašanih je odgovorilo, da je praktično
preverjanje ustrezno za preverjanje usposobljenosti kandidata. Ostale oblike preverjanja, ki so jih
kandidati ocenjevali (le pisno preverjanje, ustno preverjanje, praktično preverjanje, vodeni intervjuji ter
druge oblike), pa po mnenju članov komisij niso dovolj ustrezne za preverjanje kandidatovih znanj in
spretnosti.
Zanimalo nas je tudi, kakšen je kriterij uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge na splošno
pri članih komisij ter glede na tip organizacije, kjer so člani komisij zaposleni. Člani komisij večinoma
menijo, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 80-ostotno. Visok kriterij
uspešnosti imajo predvsem člani komisij, ki so zaposleni v podjetjih. Pri večini članov komisij ne prihaja
do razhajanj v mnenjih o uspešnosti kandidata (63 %). Da včasih pride do razhajanj, je odgovorilo 35 %
članov komisij. 2 % članov komisij je odgovorilo, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj. Najmanj
razhajanj pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju prihaja pri članih komisij, ki
so zaposleni v podjetjih (64 %) ter pri zaposlenih v izobraževalnih ustanovah (58 %). Razhajanja pri
usklajevanju ocene uspešnosti kandidata so bolj prisotna pri članih komisij, ki so samozaposleni na
področju kvalifikacije. Med člani komisij prevladuje mnenje, da na uspešnost kandidatov na preverjanju
vpliva predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju.

1.4

Informacije o svetovalcu in članih komisije

1.4.1

Svetovalci za pripravo osebne zbirne mape

V raziskavi je sodelovalo 45 svetovalcev. Največ svetovalcev je zaposlenih v srednji poklicni in strokovni
šoli, zasebni izobraževalni ustanovi ali na ljudski univerzi. Večina anketiranih svetovalcev torej prihaja
iz organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Nekateri svetovalci, ki smo jih vključili v spremljavo
izvajajo svetovanja na več različnih področjih. Največje število svetovalcev izvaja svetovanje na področju
tehnike, transporta, računalništva ter storitev za gospodinjstva. Na teh področjih je sicer bilo izdanih
tudi največ certifikatov. Večinoma so svetovalci zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, le dva
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svetovalca sta navedla, da svetovanje opravljata kot zunanja sodelavca, po pogodbi. Večina je osnovno
usposabljanje za delo svetovalca opravila na Centru za poklicno izobraževanje (87 %), 13 % pa na
Andragoškem centru RS. Vsi svetovalci razen enega so zaposleni v ustanovi, kjer izvajajo svetovanje.
Dobra polovica svetovalcev opravi svetovanje med svojim rednim delovnim časom, kjer svetovanje sodi
med njihove redne naloge delovnega mesta. Med svetovalci, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo
svetovanje, jih je največ zaposlenih na delovnem mestu organizatorja izobraževanja. Večina izvajalcev
organizira tečaje in krajša usposabljanja, dobra polovica jih hkrati izvaja izredno izobraževanje, manj
kot pol (44 %) pa jih izvaja redno izobraževanje.
Svetovalci so kot tri najpogostejša opravila, ki jih opravljajo v postopku preverjanja in potrjevanja,
označili pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape, informiranje kandidata o sistemu NPK ter
opravljanje administrativnih del, povezanih s postopkom. Dve tretjini anketiranih svetovalcev vso
dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravita z uporabo spletne aplikacije NRP.
Da svetovanje opravljajo le svetovalci, je odgovorilo 49 % vprašanih. Poleg njih opravljajo svetovanje še
drugi zaposleni v organizaciji, najpogosteje so to organizatorji izobraževanja.

1.4.2

Člani komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij

V tokratni spremljavi je sodelovalo 97 članov komisij. 88,5 % članov komisij je že bilo imenovanih v
komisijo, medtem ko jih 11,5 % v komisijo še ni bilo imenovanih.
Dobra polovica je zaposlena v podjetju (51 %), 32 % v izobraževalni ustanovi, 12 % v javnem zavodu,
5 % ima status samozaposlenega. Večina članov komisij opravlja delo člana komisije kot dodatno delo
(97 %).
Dve tretjini članov komisij sta že obnovilo licenco, medtem ko ena tretjina licence še ni obnovila.
Največ jih je licenco obnovilo z delom v stroki. Strokovna znanja si največkrat obnovijo z dodatnim
izobraževanjem v stroki. Večina članov komisij ne sodeluje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi
navodil za preverjanje, saj je le slaba tretjina vprašanih odgovorila pritrdilno. Prav tako je le tretjina
članov komisij pritrdila, da predava v programih priprav na preverjanje in potrjevanje.
Najpogostejša opravila, ki jih opravljajo člani komisij, so: pregled in vrednotenje osebne zbirne
mape, izvedba preverjanja ter izpolnjevanje zahtevane dokumentacije. Včasih člani komisij odklonijo
sodelovanje na preverjanju in potrjevanju. Od vseh članov komisij, ki smo jih zajeli v spremljavo, je
sodelovanje odklonilo 16 članov (19 %). Sicer je 49 % članov komisij sodelovanje z izvajalci/svetovalci
ocenilo kot dobro, malenkost manj pa zelo dobro. Večina članov komisij se s svetovalcem posvetuje pri
pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih (80 %).
Med člani komisij prevladuje mnenje, da jim izpolnjevanje obrazcev ne povzroča težav, enakega mnenja
so tudi v zvezi s kandidati, saj večinoma nimajo težav s kandidati v postopku preverjanja.
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5.5

Zaključek

Izboljšav na kompleksnem področju priprave katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
ter izvedbe preverjanja in potrjevanja v praksi ne bi mogli izpeljati brez obširne analize podatkov, ki
smo jih pridobili s pomočjo anketiranja ključnih akterjev certifikatnega sistema. S četrto in hkrati
zadnjo spremljavo, v katero smo vključili enajst strokovnih področij, smo zaokrožili analize in pregled
delovanja certifikatnega sistema. Anketiranje smo izvedli v letu 2015, v tem letu pa se je že realiziralo
nekaj sistemskih izboljšav, na katere so opozorile prejšnje spremljave. Sprejet je bil Pravilnik o načinu
in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. št. 67/15), ki je uredil
način imenovanja komisij. Hkrati s sprejetjem pravilnika je bila postavljena tudi nova Metodologija
oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
K izboljševanju kakovosti sistema prispevajo tudi srečanja s člani komisij in svetovalci na vsakoletnih
posvetih, kjer skupaj iščemo možnosti za uveljavljanje dobrih rešitev. Z analizo vseh področij, kjer se
izvajajo NPK pa so tako postavljene smernice za nadaljnje vzdrževanje kakovosti certifikatnega sistema.
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Priloge
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6.1

Priloga 1

Vprašalnik za svetovalce/izvajalce v postopku ugotavljanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
področja: FARMACIJA, IZOBRAŽEVANJE, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE,
NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE, RAČUNALNIŠTVO, STORITVE ZA
GOSPODINJSTVA, TEHNIKA, TRANSPORTNE STORITVE, ZDRAVSTVO,
VARSTVO OKOLJA, KAMNARSTVO
A INFORMACIJE O ORGANIZACIJI IN IZPOLNJEVANJU MATERIALNIH POGOJEV ZA
POSAMEZNI NPK
1. Navedite tip vaše organizacije oziroma njeno organizacijsko obliko (označite en odgovor):
a. Srednja poklicna in strokovna šola.
b. Višja strokovna šola.
c. Ljudska univerza.
d. Zasebna izobraževalna ustanova.
e. Medpodjetniški izobraževalni center.
f. Drugo (navedite): _________________________________________________________
2. Katere oblike izobraževanja in usposabljanja izvajate v vaši organizaciji? (možnih je več
odgovorov)
a. Redno izobraževanje.
b. Izredno izobraževanje.
c. Tečaji in krajša usposabljanja.
d. Ne izvajamo izobraževanj ali usposabljanj.
3. V tabeli označite tiste NPK, za katere ste vpisani v register kot izvajalec postopka ugotavljanja in
potrjevanja NPK.
Izobraževanje
Varuh/varuhinja predšolskih otrok
Romski koordinator/romska koordinatorica
Romski pomočnik/romska pomočnica
Novinarstvo
Radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka
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Računalništvo
Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
Koder/koderka algoritmov (PRETEKLI)
Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov
Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov
Programer/programerka
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
Tehnika
Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji
Utopni kovač/utopna kovačica
MIG-/MAG-varilec/varilka
Plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
Ročno obločni/obločna varilec/varilka
TIG-varilec/varilka
Kovač/kovačica
Talilec/talilka
Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin
Valjavec/valjavka
Livar/livarka
Graver / graverka
Urar/urarka
Skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik/mehatroničarka
Vodja delovne skupine v proizvodnji
Operater/operaterka na CNC-stroju
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki
Dispečer/dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema (ES)
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Proizvodne tehnologije
Kletar/kletarka
Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev
Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav
Kamnarstvo
Montažer kamna/montažerka kamna
Kamnolomec/kamnolomka
Strojni obdelovalec kamna/strojna obdelovalka kamna
Zdravstvo
Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka
Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka
Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja
Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
Farmacija
Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije
Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih
Operativni tehnolog/operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji
Storitve za gospodinjstva
Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov
Čistilec/čistilka prostorov
Pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilij
Postrešček
Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica
Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij
Hišnik/hišnica
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Transport
Viličarist/viličaristka
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
Voznik/voznica v cestnem prometu
Prometnik/prometnica v cestnem prometu
Špediter/špediterka
Upravljalec/upravljalka dvigal
Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal
Odgovorna oseba v cestnem prometu
Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
Varstvo okolja
Manipulant/manipulantka odpadkov
Upravljavec/upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki
Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov
4. Kako zagotavljate materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, določene v točki 9.1 v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti?
(Prosimo, opišite.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B INFORMACIJE O SVETOVALCU
5. V kakšni obliki kandidate informirate ali jim svetujete pri oblikovanju osebne zbirne mape?
(Označite en odgovor.)
a) Zaposlen sem v instituciji, kjer izvajam svetovanje.
b) Svetovanje izvajam kot zunanji sodelavec, po pogodbi.
6. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni v organizaciji? (Označite en odgovor.)
a) Sem učitelj splošnoizobraževalnih predmetov.
b) Sem učitelj strokovnoteoretičnih predmetov.
c) Sem šolski svetovalni delavec.
d) Sem organizator praktičnega izobraževanja.
e) Sem pomočnik ravnatelja šole.
f) Sem organizator izobraževanja odraslih.
g) Drugo (napišite): ___________________________________________________________

157

7. Ali je informiranje o sistemu NPK in svetovanje v zvezi z njim del vaših rednih delovnih nalog?
(Označite en odgovor.)
a) To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta in ga opravljam med
svojim delovnim časom.
b) To delo sodi med redne delovne naloge, vendar ni direktno povezano z mojim delovnim
mestom. opravljam ga med svojim delovnim časom.
c) To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta, vendar ga opravljam zunaj
svojega delovnega časa.
d) To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog svojega delovnega mesta in znotraj svojega
delovnega časa.
e) To delo opravljam zunaj rednih delovnih nalog svojega delovnega mesta in zunaj svojega
delovnega časa.
f) Drugo (napišite): ___________________________________________________________
8. Ali vas delodajalec za izvajanje dela svetovanja v postopku preverjanju in potrjevanju NPK kdaj
nagradi? (Označite en odgovor.)
a) Da.
Opišite, kako: ______________________________________________________________
b) Ne.
9. Ali ste seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK za posameznega
kandidata?
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujete z vprašanjem 11.
10. Kakšno je vaše mnenje o vrednosti svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene za
pridobitev certifikata o NPK? (Označite en odgovor.)
a) Je previsoko cenjeno.
b) Je ustrezno cenjeno.
c) Je prenizko cenjeno.
d) Drugo (napišite): ___________________________________________________________
11. Kje ste opravili osnovno usposabljanje za delo svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja?
(Označite en odgovor.)
a) Na Centru RS za poklicno izobraževanje.
b) Na Andragoškem centru RS.
c) Drugo (vpišite, kje): _________________________________________________________
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12. Ali so znanja, ki ste jih pridobili na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape, uporabna in
zadostna? (Označite en odgovor.)
a) Da.
b) Ne, potreboval/a bi še naslednja znanja: _________________________________________
13. Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah?
(Označite en odgovor.)
a) Da.
Opišite, kje in kakšna je bila vsebina: ___________________________________________
b) Ne.
14. Katera so vaša najpogostejša opravila pri delu svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja
NPK? (Označite 4 naloge, ki jih opravljate najpogosteje.)
a) Informiranje kandidata o sistemu NPK.
b) Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia.
c) Opravljanje administrativnih del, povezanih s postopkom.
d) Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP.
e) Organiziranje programov za pripravo na preverjanje in potrjevanje.
f) Predavanje na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje.
g) Izdajanje certifikatov.
h) Drugo (navedite): __________________________________________________________
15. Kdo v organizaciji poleg vas še opravlja delo svetovalca v postopku pridobitve NPK? (Označite
osebe, ki to najpogosteje počnejo.)
a) Direktor.
b) Organizator izobraževanja.
c) Vodja izobraževanja.
d) Svetovalni delavec.
e) Psiholog.
f) Predavatelj/učitelj.
g) Delo svetovalca opravljam samo jaz.
h) Drugo (navedite): __________________________________________________________
Če ste odgovorili samo z g, nadaljujte z vprašanjem 17.
16. Ali imajo osebe, ki poleg vas opravljajo delo svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja
NPK, opravljeno usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape? (Označite en odgovor.)
a) Vsi imajo opravljeno usposabljanje.
b) Več kot polovica jih ima opravljeno usposabljanje.
c) Manj kot polovica jih ima opravljeno usposabljanje.
d) Delo opravljajo tudi drugi, vendar nima nihče razen mene opravljenega usposabljanja.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
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C INFORMACIJE O IZVAJANJU POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
17. Kako arhivirate osebno zbirno mapo kandidatov? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku za pritožbo.
b) Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu le na njegovo željo.
c) V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape.
d) Osebne zbirne mape ne vračamo kandidatom.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
18. Ali ste že izvedli uničenje osebnih zbirnih map? (Označite en odgovor.)
a) Da.
Opišite postopek: ___________________________________________________________
b) Ne.
19. Kako oblikujete osebno zbirno mapo? (Označite en odgovor.)
a) Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji.
b) Osebno zbirno mapo v celoti oblikujemo po predlogi, ki je na spletni strani NRP.
c) Obvezni sestavni del osebne zbirne mape oblikujemo, kot je v predlogi, ki je na spletni
strani NRP, druge dele pa smo prilagodili.
d) Sestavo in strukturo osebne zbirne mape določijo člani komisije.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
20. Označite, kako v vaši organizaciji vrednotite delo članov komisije. (Označite en odgovor.)
a) Strošek dela članov komisije obračunamo po predpisani metodologiji za oblikovanje cene
glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, prevozne stroške krijemo v skladu z
metodologijo.
b) Strošek dela članov komisije obračunamo po predpisani metodologiji za oblikovanje cene
glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, pri prevoznih stroških povrnemo
kilometrino.
c) Strošek dela članov komisije obračunamo glede na pogoje, ki jih postavi komisija.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
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21. Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene preverjanja in potrjevanja NPK
poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK (potrjevanje NPK na podlagi dokazil,
kombinacije potrjevanja in praktičnega preverjanja)? (Označite en odgovor.)
a) Ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora ostati tako, kot je, saj je
potrjevanje na podlagi dokazil časovno in strokovno manj zahtevno.
b) Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas obstoječi sistem oblikovanja
trenutno spodbuja, da kandidatu predpišemo tudi preverjanje.
c) Da, oblikovanje cene postopka bi lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne
mape časovno in strokovno zahteven.
d) Da, oblikovanje cene postopka naj bi bilo enotno, vendar bi za potrjevanje NPK na podlagi
listin morali imeti še razgovor s kandidatom.
e) Drugo:
22. Ali se vam je zgodilo, da ste se s člani komisije za preverjanje in potrjevanje dogovorili o
sodelovanju še pred uradnim imenovanjem? (Označite en odgovor.)
a) Da, z vsemi člani komisije smo se vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
b) Da, z vsemi člani komisije smo se v več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem.
c) Da, z nekaterimi člani komisije smo se vedno dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem.
d) Da, z nekaterimi člani komisije smo se v več kot polovici preverjanj dogovarjali o
sodelovanju še pred imenovanjem.
e) Ne, s člani komisije se pred imenovanjem ne dogovarjam o sodelovanju.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
23. Kako pri vas poteka postopek imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK? (Označite
en odgovor.)
a) Prosimo Državni izpitni center, da imenuje komisijo.
b) V skladu s postopkom, določenim na Centru za poklicno izobraževanje.
c) Na podlagi našega predloga Državni izpitni center imenuje komisijo.
d) Sami izberemo člane komisije.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
24. Ali ste imeli kaj težav pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK? (Označite en
odgovor.)
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 26.
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25. Prosimo, označite, s katerimi težavami ste se že srečali pri delu komisije za preverjanje in
potrjevanje. (Označite lahko več odgovorov.)
a) Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi oddaljenosti kraja
preverjanja.
b) Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila
kandidatov.
c) Člani komisije so zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji.
d) Člani komisije so se na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, ki veljajo za
njihovo delo. (To, prosimo, opišite natančneje.)
e) Drugo: ___________________________________________________________________
26. Kako bi opisali sodelovanje s člani komisije za preverjanje in potrjevanje? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) V fazi svetovanja kandidatu se, kadar sem v dvomih, posvetujem s člani komisije o
ustreznosti dokazil.
b) V fazi svetovanja kandidatu se, kadar sem v dvomih, posvetujem s člani komisije o
izpolnjevanju vstopnih pogojev.
c) V fazi pregleda osebne zbirne mape se člani komisije posvetujejo z mano o posameznem
dokazilu v osebni zbirni mapi.
d) V fazi pregleda osebne zbirne mape se člani komisije pozanimajo, kakšno je moje mnenje o
kandidatu.
e) V fazi pregleda osebne zbirne mape me člani komisije prosijo za dopolnitev posameznega
dokazila.
f) S člani komisije ne sodelujem, vendar bi si to želel.
g) S člani komisije ne sodelujem.
h) Drugo (navedite): __________________________________________________________
27. Ali menite, da bi članom komisije lahko nudili še kakšne informacije, ki bi jim koristile v
postopku preverjanja in potrjevanja NPK? (Označite en odgovor.)
a) Da.
Navedite, katere informacije: __________________________________________________
b) Ne.

162

D INFORMACIJE O UPORABI SPLETNE APLIKACIJE NRP IN SPLETNIH STRANI
28. Označite, za kaj uporabljate aplikacijo za izdajanje certifikatov, ki deluje v okviru Nacionalnega
informacijskega središča (NRP). (Označite lahko več odgovorov.)
a) Vodenje registra kandidatov.
b) Vodenje registra izdanih certifikatov.
c) Priprava dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape.
d) Priprava dokumentacije za preverjanje.
e) Priprava letnega poročila.
f) Priprava obvestil za kandidate.
g) Priprava certifikatov.
h) Drugo (Prosimo, navedite, katere dodatne funkcionalnosti uporabljate):
_________________________________________________________________________
29. Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo o postopku preverjanja in potrjevanja.
Ali vi sodelujete pri pripravi te dokumentacije? (Označite, kar najpogosteje velja.)
a) Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo in opremimo s
podatki kandidatov, in to brez uporabe spletne aplikacije, že pred srečanjem komisije.
b) Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo z uporabo spletne
aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
c) Dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo le na izrecno zahtevo
komisije.
d) Dokumentacije ne pripravljamo.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
30. Kako bi ocenili uporabnost spletne aplikacije NRP? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Olajša mi izvedbo administrativnih postopkov.
b) Zdi se mi precej zamudna za uporabo, zato jo uporabljam le v tistih elementih, ki so
obvezni.
c) Zdi se mi preveč zapletena za uporabo, zato jo uporabljam le v tistih elementih, ki so
obvezni.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
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31. Navedite, za kaj uporabljate spletno stran NRPSLO.org. (Označite lahko več odgovorov.)
a) Iskanje poklicnih standardov.
b) Iskanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.
c) Spremljanje novosti na področju sistema NPK.
d) Spremljanje novosti za svetovalce.
e) Priprava osebne zbirne mape kandidata.
f) Iskanje podatkov o izvajalcih preverjanja in potrjevanja.
g) Iskanje podatkov o članih komisije.
h) Drugo: ___________________________________________________________________
i) Spletne strani NRP ne uporabljam, ker: _________________________________________
32. Ali vse roke za preverjanje javno objavljate na spletni strani NRPSLO.org? (Označite en odgovor.)
a) Da.
b) Ne.
Navedite razloge: ___________________________________________________________
c) Preverjanja še nismo izvajali.
33. Kako/kdaj razpisujete roke za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij? (Označite en odgovor.)
a) Glede na število zainteresiranih kandidatov.
b) Na začetku tekočega leta.
c) Na koncu tekočega leta.
d) Skladno s Pravilnikom o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje NPK.
34. Ali poznate spletno stran NPK.SI? (Označite en odgovor.)
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 37.
35. Kdaj uporabljate spletno stran NPK.SI? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Pri svetovanju kandidatu.
b) Pri predstavljanju sistema potencialnim kandidatom.
c) Pri iskanju poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
36. Če za kakšen element spletne strani WWW.NPK.SI ocenjujete, da je posebej uporaben, prosimo,
da ga navedete in pojasnite njegovo dodano vrednost, zakaj se vam zdi tak.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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E

INFORMACIJE O KAKOVOSTI POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

37. Kako izvajate postopek informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK? (Označite lahko
več odgovorov.)
a) Vse kandidate informiramo na skupinskih srečanjih.
b) Vsakega kandidata informiramo o možnostih ob prvem obisku.
c) Informacije o možnostih imamo natisnjene v pisni obliki.
d) Informacije o možnostih so dostopne na naši spletni strani.
e) Informiramo le tiste kandidate, ki prosijo za informacije o NPK.
f) Vse kandidate iz lastne baze podatkov informiramo po telefonu ali elektronski pošti.
g) Drugo.
38. Kakšno pomoč ste nudili kandidatu pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia?
(Označite lahko več odgovorov.)
a) Razložim pomen in uporabnost zbirne mape.
b) Pomagam pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti.
c) Pomagam pri zbiranju dokazil.
d) Pomagam pri oblikovanju dokazil.
e) Pregledam dokazila in opozorim na pomanjkljivosti.
f) Kandidatom ne nudimo pomoči pri izdelavi zbirne mape.
g) Drugo (navedite): __________________________________________________________
39. Se vam je že kdaj zgodilo, da niste nudili pomoči kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape?
(Označite en odgovor.)
a) Nikoli.
b) Manj kot trikrat.
c) Več kot trikrat.
40. Ali ste imeli pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape kakšne težave? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Težko sem presodil, ali se dokazila res nanašajo na kandidata.
b) Težko sem presodil, ali so dokazila vsebinsko povezana s Katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti.
c) Težko sem presodil, ali so dokazila še vedno veljavna.
d) Težko sem pojasnil uporabnost osebne zbirne mape za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije.
e) Težko sem prepričal kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili.
f) Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape.
g) Drugo (navedite): __________________________________________________________
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41. Koliko časa povprečno traja eno srečanje s kandidatom? (Označite en odgovor.)
a) 1 uro.
b) 2 uri.
c) 3 ure.
d) 4 ure.
e) 5 ur.
f) Več kot 5 ur. (Navedite, koliko.) _______________________________________________
42. Koliko srečanj povprečno imate z enim kandidatom? (Označite en odgovor.)
a) Eno srečanje.
b) Dve srečanji.
c) Tri srečanja.
d) Več kot tri srečanja. (Navedite, koliko.) __________________________________________
43. Ali izvajate priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij? (Označite en
odgovor.)
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 53.
44. Kako ravnate pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij? (Označite en odgovor.)
a) Z vsakim kandidatom opravimo razgovor in ga glede na njegove predhodne izkušnje
vključimo v posamezne module programa.
b) Program priprav je zaključena celota in kandidati se vključijo v celoten program.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
45. Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij ter kako je dosegljiv kandidatom? (Označite en odgovor.)
a) Program priprav je zapisan v standardizirani obliki (z opredeljenimi vsebinami, učnimi
rezultati in načini preverjanja doseženih učnih rezultatov) in je objavljen na spletni strani
organizacije.
b) Program priprav je zapisan v standardizirani obliki (z opredeljenimi vsebinami, učnimi
rezultati in načini preverjanja doseženih učnih rezultatov). Če kandidati želijo, ga lahko
dobijo na vpogled.
c) Program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in ni javno dosegljiv.
d) Program priprav se oblikuje individualno, glede na potrebe in želje kandidatov in ni javno
dosegljiv.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
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46. Kako se po navadi zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij? (Označite en odgovor.)
a) Kandidati zaključijo program priprav s pisnim preverjanjem znanja.
b) Kandidati zaključijo program priprav s praktičnim preverjanjem znanja.
c) Kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo pisnega in praktičnega preverjanja
znanja.
d) Kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo/izdelek.
e) Kandidati zaključijo program priprav, kot je predvideno v posameznemu katalogu
strokovnih znanj in spretnosti.
f) Doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne preverjamo.
g) Drugo: ___________________________________________________________________
47. Ali pri izvedbi programa priprav sodelujete s podjetji/delodajalci? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Da, praktični del usposabljanja izvajamo v podjetju.
b) Da, predavatelji so zaposleni v podjetju, s katerim sodelujemo.
c) Da, preverjanje ob zaključku usposabljanja izvajamo v podjetju.
d) Da, vsebino usposabljanja načrtujemo skupaj s podjetjem.
e) Da, podjetje k nam napoti kandidate na usposabljanje.
f) Ne, s podjetji ne sodelujemo.
g) Drugo: ___________________________________________________________________
48. Kako zagotavljate strokovno ustreznost predavateljev? (Označite en odgovor.)
a) Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško
izobrazbo.
b) Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo. Nimajo sicer formalne
pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim
delom.
c) Vsi predavatelji morajo imeti delovne izkušnje, povezane s tem, kar predavajo.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
49.

Na kakšen način morajo predavatelji dokazati svojo strokovno ustreznost? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) S formalnimi dokazili o doseženi strokovni izobrazbi.
b) S formalnimi dokazili o večletnih delovnih izkušnjah z določenega strokovnega področja.
c) S formalnimi dokazili o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom.
d) Predavatelja preverimo tako, da ga spremljamo na prvi uri predavanja.
e) Predavatelj mora dokazati, da se redno vsako leto dodatno strokovno usposablja.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
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50. Ali imate razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Predavatelji poročajo o svojem delu na tedenskih srečanjih.
b) Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po opravljenih predavanjih.
c) Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu predavanj.
d) V organizaciji je zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev
ter uvaja izboljšave.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
51. Ali spremljate uspešnost slušateljev na preverjanju in potrjevanju za NPK? (Označite en odgovor.)
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 53.
52. Ocenite, koliko odstotkov slušateljev programov priprav na NPK tudi pridobi certifikat. (Označite
en odgovor.)
a) Do 30 %.
b) 31–50 %.
c) 51–70 %.
d) 71–100 %.
53. Ali ste že imeli obisk inšpektorjev? (Označite en odgovor.)
a) Da.
Prosimo, opišite, kaj so pregledovali ob obisku: ___________________________________
b) Ne.
54. Ali ste že imeli pritožbo na postopek preverjanja in potrjevanja NPK? (Označite en odgovor.)
a) Da.
Prosimo, opišite, kaj je bila vsebina pritožbe in kakšen je bil njen izid.
_________________________________________________________________________
b) Ne.
55. Če ste kdaj spraševali kandidate, zakaj si želijo pridobiti NPK, vas prosimo, da navedete razloge,
ki so jih navedli:
______________________________________________________________________________
56. Če ste že kdaj imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega jezika, prosimo, opišite, kako ste izpeljali
svetovanje:
______________________________________________________________________________
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57. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Podatek, kje so opravljali usposabljanje.
b) Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za zaposlovanje.
c) Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni.
d) Dobro pripravljena osebna zbirna mapa.
e) Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju.
f) Drugo: ___________________________________________________________________

F

INFORMACIJE O KATALOGU STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

58. Katere elemente kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti uporabljate pri svetovanju?
(Možnih je več odgovorov.)
a) Vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK.
b) Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe.
c) Načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.
d) Merila preverjanja.
e) Kadrovske in materialne pogoje.
f) Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.
g) Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje.
h) Poklicni standard.
59. Če se vam kateri od elementov zdi posebej uporaben pri pregledu osebne zbirne mape, prosimo,
navedite, zakaj se vam zdi tak.
______________________________________________________________________________
60. Če se vam kateri od elementov zdi popolnoma neuporaben pri pregledu osebne zbirne mape,
prosimo, navedite, zakaj se vam zdi tak.
______________________________________________________________________________
61. Ali bi za izpeljavo svetovanja potrebovali še dodatne informacije?
a) Da. Napišite, katere: _________________________________________________________
b) Ne.
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7.2

Priloga 2

Vprašalnik za člane komisij v postopku preverjanja in potrjevanja NPK
A INFORMACIJE O KATALOGU STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
1. Navedite tip organizacije, v kateri ste zaposleni, oziroma njeno organizacijsko obliko. (Označite en
odgovor.)
a) Izobraževalna ustanova.
b) Samozaposlen na področju kvalifikacije.
c) Zaposlen v podjetju.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
2. Navedite naziv delovnega mesta, na katerem ste zaposleni.
______________________________________________________________________________
3. Navedite, koliko let delovnih izkušenj imate na strokovnem področju nacionalne poklicne
kvalifikacije, za katero imate licenco.
______________________________________________________________________________
4. Za katere kvalifikacije in koliko let že imate pridobljeno/-e licenco/-e za posamično kvalifikacijo?
(Vpišite naziv NPK-ja in število let, za katerega imate licenco. Če imate več licenc, jih ločite med
seboj z vejico.)
______________________________________________________________________________

B INFORMACIJE O STALNEM STROKOVNEM RAZVOJU ČLANOV KOMISIJE
5. Ali ste licenco za člana komisije že obnavljali?
a) Da.
b) Ne.
6. Na kakšen način obnavljate licenco za člana komisije? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Delam v stroki.
b) Dodatno sem se izobraževal v stroki.
c) Udeležil sem se strokovnih srečanj.
d) Udeležil sem se študijskega obiska.
e) Udeležil sem se usposabljanja v okviru Državnega izpitnega centra.
f) Udeležil sem se usposabljanja v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje.
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g) Udeležil sem se usposabljanja v okviru Andragoškega centra Slovenije.
h) Objavljam strokovne članke.
Navedite, kje ste objavili strokovne članke: _______________________________________
i) Prejel sem nagrado relevantnih institucij za dosežek, ki je neposredno povezan s standardi
znanja in spretnosti ter s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc.
7. Kako bi ocenili uporabnost spletne aplikacije NRP? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Dodatno sem se izobraževal oziroma se izobražujem v stroki.
Navedite kje in kako pogosto se dodatno izobraževali: ______________________________
b) Udeležil sem se strokovnih srečanj.
c) Udeležil sem se študijskega obiska.
d) Objavljam strokovne članke.
Navedite, kje ste objavili strokovne članke: _______________________________________
e) Prejel sem nagrado relevantnih institucij za dosežek, neposredno povezan s standardi
znanja in spretnosti ter s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc.
f) Strokovnega znanja ne obnavljam na nobenega od navedenih načinov, ker dnevno delujem
v stroki in mi to zadostuje.
8. Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah?
a) Da.
Navedite, katerega drugega usposabljanja o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ste se
udeležili: _________________________________________________________________
b) Ne.
9. Ali ste sodelovali pri pripravi nalog/skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra?
a) Da.
Navedite NPK.: ____________________________________________________________
b) Ne.
10. Ali predavate v programu priprav za preverjanje in potrjevanje?
a) Da.
b) Ne.
11. Ali ste strokovno usposobljeni za delo z odraslimi? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Imam pedagoško-andragoško izobrazbo.
b) Imam več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi.
c) Imam več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z mladino.
d) Sem mentor dijakom v podjetju.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
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C INFORMACIJE O KAKOVOSTI POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
12. Kako je predpisana vsebina osebne zbirne mape? (Označite en odgovor.)
a) Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji.
b) Vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec.
c) Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije.
d) Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
13. Kako bi ocenili ustreznost dokazil v osebni zbirni mapi? Na spodnjem seznamu je devet dokazil.
Prosimo, da vse postavke razvrstite po pomembnosti, pri čemer naj 1 pomeni najbolj ustrezno
dokazilo, 9 pa najmanj ustrezno dokazilo. Vsakemu dokazilu lahko pripišete samo ENO številko.
(Različna dokazila torej ne morejo biti istega ranga!)
Življenjepis.
Referenčna pisma delodajalcev.
Referenčna pisma strank.
Potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica …).
Potrdila o usposabljanju na delovnem mestu.
Potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih.
Spričevalo, diplome …
Izdelki.
Priznanja s tekmovanj ipd.
14. Kdaj bi sprejeli referenčno pismo stranke ali delodajalcev kot ustrezno? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Če bi poznal delodajalca ali stranko, ki je pismo napisal/-a.
b) Če bi lahko o vsebini pisma vprašal kandidata in tako preveril verodostojnost zapisanega.
c) Če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
e) Referenčno pismo ne more biti ustrezno dokazilo o kandidatovih kompetencah.
15. Ali bi bilo po vašem mnenju k pregledu zbirne mape dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno
mapo pripravil?
a) Da, ker: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Ne, ker: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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16. S katerim načinom preverjanja znanja po vašem mnenju najbolje preverite usposobljenost in
kompetentnost kandidata?
a) Pisno preverjanje.
b) Ustno preverjanje.
c) Praktično preverjanje.
d) Kombinacija pisnega in ustnega preverjanja.
e) Praktično preverjanje z zagovorom.
f) Vodeni intervju.
g) Projektna naloga.
h) Igra vlog.
i) Drugo: ___________________________________________________________________
17. Ali ste seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK?
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 20.
18. Ali odločitev članov komisije o načinu, kako bo kandidat pridobil NPK (potrjevanje na podlagi
dokazil ali kombinacija potrjevanja in preverjanja ali pregled osebne zbirne mape in preverjanje),
vpliva na ceno, ki jo plača kandidat?
a) Da.
b) Ne.
19. Ali menite, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene preverjanja in potrjevanja NPK
poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK (potrjevanje NPK na podlagi dokazil,
kombinacije potrjevanja in praktičnega preverjanja) ?
a) Ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora ostati tako, kot je, saj je
potrjevanje na podlagi dokazil časovno in strokovno manj zahtevno.
b) Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas obstoječi sistem oblikovanja
trenutno spodbuja, da kandidatu predpišemo tudi preverjanje.
c) Da, oblikovanje cene postopka bi lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne
mape časovno in strokovno zahteven.
d) Da, oblikovanje cene postopka naj bi bilo enotno, vendar bi za potrjevanje NPK na podlagi
listin morali imeti še razgovor s kandidatom.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
20. Ali ste že bili imenovani v komisijo?
a) Da.
b) Ne.
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Če ste odgovorili z »Ne«, zaključite vprašalnik in na nadaljna vprašanja ne odgovarjajte.
21. Ali se vam je že zgodilo, da ste bili imenovani v komisijo, pa ste to odklonili? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Da, z nekaterimi izvajalci ne želim sodelovati.
Prosimo, pojasnite, zakaj ne želite sodelovati z nekaterimi izvajalci:
_________________________________________________________________________
b) Da, z nekaterimi člani komisije ne želim sodelovati.
Prosimo, pojasnite, zakaj ne želite sodelovati z nekaterimi člani komisije:
_________________________________________________________________________
c) Da.
Prosimo, pojasnite zakaj ste zavrnili imenovanje v komisijo:
_________________________________________________________________________
d) Ne, še nikoli nisem odklonil sodelovanja v komisiji, v katero sem bil imenovan.
22. Navedite, kolikokrat ste že bili imenovani v komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK.
______________________________________________________________________________
23. Ali je delo člana komisije del vaših rednih delovnih zadolžitev ali je to za vas dodatno delo?
a) Delo člana komisije opravljam kot del rednih delovnih zadolžitev.
b) Delo člana komisije opravljam kot dodatno delo.
c) Drugo: ___________________________________________________________________
24. Ali se vam je zgodilo, da ste se z izvajalcem postopka dogovarjali o sodelovanju v komisiji še pred
uradnim imenovanjem?
a) Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se vedno dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem.
b) Da, z vsemi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v več kot polovici preverjanj
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
c) Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se vedno dogovarjali o sodelovanju
še pred imenovanjem.
d) Da, z nekaterimi izvajalci, s katerimi sem sodeloval, smo se v več kot polovici preverjanj
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
e) Ne, z izvajalcem se pred imenovanjem ne dogovarjam o sodelovanju.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
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25. Označite, kako izvajalec vrednoti vaše delo.
a) Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede
na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, tudi prevozne stroške mi krijejo v skladu z
metodologijo.
b) Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede
na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, pri prevoznih stroških pa mi povrnejo
kilometrino.
c) Strošek dela mi obračunajo v skladu s pogoji, ki jih postavimo člani komisije.
d) Drugo: ___________________________________________________________________
26. Katera so najpogostejša opravila, ki jih imate kot član komisije? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape.
b) Izvedba preverjanja.
c) Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije.
d) Sodelovanje s svetovalcem.
e) Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za preverjanje.
f) Predavanje na pripravah za preverjanje in potrjevanje.
g) Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja.
27. Ali pri svojem delu uporabljate spletno stran NRP?
a) Da.
Ker ste na vprašanje odgovorili pritrdilo, vas prosimo, da opišete, kdaj jo uporabljate:
_________________________________________________________________________
b) Ne.
28. Ali pri pregledu osebne zbirne mape uporabljate navodila za presojo dokumentov, ki so
predpisana na spletni strani NRP?
a) Da, navodila za presojo dokumentov pripravi svetovalec pred srečanjem komisije.
b) Da, navodila za presojo dokumentov si sam natisnem s spletne strani NRP.
c) Da, navodila poznam, a jih ne uporabljam.
d) Ne, navodil ne poznam.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
29. Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?
a) S svetovalcem ne sodelujem.
b) S svetovalcem sodelujem dobro in stalno, ves čas postopka.
c) S svetovalcem sodelujem po potrebi.
d) S svetovalcem ne sodelujem, a bi si to želel.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
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30. O katerih stvareh se posvetujete s svetovalcem?
a) Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih.
b) Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o avtentičnosti.
c) Pri oblikovanju mnenja o kandidatu.
d) Na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali zagovora.
e) Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti kandidata na preverjanju.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
31. Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ugotavljanja in potrjevanja?
a) Zelo dobro.
b) Dobro.
c) Niti dobro, niti slabo.
d) Slabo.
e) Zelo slabo.
Prosimo, pojasnite, zakaj svoje sodelovanje z izvajalcem ocenjujete kot zelo slabo:
_________________________________________________________________________
32. Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo. Ali sodelujete pri pripravi
dokumentacije?
a) Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri svojem delu, pripravi in s
podatki opremi kandidatov svetovalec.
b) Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri svojem delu, pripravi in s
podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu.
c) Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri svojem delu, pripravim z
uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
d) Vso dokumentacijo pripravimo člani komisije na prvem srečanju.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
33. Ali se vam je že zgodilo, da ste kandidatu podelili certifikat na podlagi njegove zbirne mape?
a) Da.
Kaj v osebni zbirni mapi vas je prepričalo, da je kandidat razvil vse zahtevane kompetence
za izbrani NPK?
_________________________________________________________________________
b) Ne.
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34. S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za presojo osebne zbirne
mape? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa.
b) Vprašanje avtentičnosti dokazil.
c) Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil.
d) Prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape.
e) Nimam težav pri izpolnjevanju obrazcev.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
35. S katerimi težavami se srečujete pri kandidatih v postopku preverjanja? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Neinformiranost o načinu in poteku preverjanja.
b) Slaba strokovna usposobljenost.
c) Na voljo je premalo časa za preverjanje.
d) Kandidat ne razume slovenskega jezika.
e) Nimam težav s kandidati v postopku preverjanja.
f) Drugo: ___________________________________________________________________
36. Ali ste že kdaj presojali osebno zbirno mapo z dokazili v tujem jeziku?
a) Da.
Pojasnite, kako ste izvedli presojo dokumentov: ___________________________________
b) Ne.
37. Če ste že kdaj imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega jezika, opišite, prosimo, kako ste izpeljali
preverjanje.
______________________________________________________________________________
38. Ali ste v postopku že imeli kandidata s posebnimi potrebami?
a) Da.
Kako ste izvedli preverjanje za to osebo? (Prosimo, opišite.)
_________________________________________________________________________
b) Ne.
39. S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije? (Prosimo, opišite.)
______________________________________________________________________________
40. Ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju razhajate?
Da, razhajamo se v več kot polovici preverjanj.
Da, razhajamo se včasih pri nekaterih kandidatih.
Ne, ni razhajanj.
Drugo: ___________________________________________________________________
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41. Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge?
a) Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 80-odstotno.
b) Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50-odstotno.
c) Drugo: ___________________________________________________________________
42. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju? (Označite lahko več
odgovorov.)
a) Podatek, kje so opravljali usposabljanje.
b) Podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za zaposlovanje.
c) Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni.
d) Dobro pripravljena osebna zbirna mapa.
e) Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju.
f) Drugo: ___________________________________________________________________

D INFORMACIJE O KATALOGU STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
43. Kdaj pri svojem delu uporabljate poklicni standard? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Ob pregledu dokazil v osebni zbirni mapi v poklicnem standardu poiščem znanja in
spretnosti, ki bi jih lahko priznal.
b) Z njim si pomagam pri oblikovanju kriterijev za podelitev NPK na podlagi listin.
c) Pri določanju nalog za preverjanje.
d) Poklicnega standarda ne uporabljam.
e) Drugo: ___________________________________________________________________
44. Katere elemente kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti uporabljate ob pregledu
osebne zbirne mape? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK.
b) Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe.
c) Načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.
d) Merila preverjanja.
e) Kadrovske in materialne pogoje.
f) Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.
g) Standarde strokovnih znanj in naloge za preverjanje.
h) Poklicni standard.
i) Literaturo in strokovno gradivo.
45. Če se vam kateri od elementov zdi posebej uporaben pri pregledu osebne zbirne mape, navedite,
prosimo, zakaj.
______________________________________________________________________________
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46. Če se vam kateri od elementov zdi popolnoma neuporaben pri pregledu osebne zbirne mape,
navedite, prosimo, zakaj.
______________________________________________________________________________
47. Ali bi za pregled osebne zbirne mape potrebovali še kakšne dodatne informacije?
a) Da.
Napišite, katere dodatne informacije bi še potrebovali za pregled zbirne mape.
_________________________________________________________________________
b) Ne.
48. Katere elemente kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti uporabljate pri načrtovanju
in izpeljavi preverjanja? (Označite lahko več odgovorov.)
a) Vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK.
b) Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe.
c) Načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.
d) Merila preverjanja.
e) Kadrovske in materialne pogoje.
f) Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.
g) Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje.
h) Poklicni standard.
49. Če se vam kateri od elementov zdi posebej uporaben pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja,
navedite, prosimo, zakaj.
______________________________________________________________________________
50. Če se vam kateri od elementov zdi popolnoma neuporaben pri načrtovanju in izpeljavi
preverjanja, navedite, prosimo, zakaj.
______________________________________________________________________________
51. Ali bi za načrtovanje in izpeljavo preverjanja potrebovali še kakšne dodatne informacije?
a) Da.
Napišite, katere dodatne informacije bi potrebovali za izpeljavo preverjanja.
_________________________________________________________________________
b) Ne.
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