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1

Uvod

9

To poročilo prinaša rezultate tretjega spremljanja usklajenosti prakse izvajanja sistema certificiranja
s formalno določenimi zahtevami. Vključuje izbrane NPK na treh področjih: poslovanje in uprava,
varovanje oseb in premoženja ter umetnost. Gre za tretje sistematično spremljanje dela izvajalcev in
članov komisij za preverjanje na opazovanih področjih, ki omogoča vpogled v usklajenost prakse s
sistemsko ureditvijo področja. V ta namen analizira izvajanje 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 pri prvi1 in drugi2, 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 nastajajo težave pri izpolnjevanju zakonskih določil; ali
izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav; ali imajo ti vzpostavljene
mehanizme zagotavljanja kakovosti v teh programih ter ali imajo uporabniki kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti v sistemu težave z razumevanjem tega.
V nadaljevanju je na kratko predstavljen sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki mu sledita
opredelitev ciljev in namena spremljave ter opis metodologije, po kateri je spremljava potekala. V
četrtem delu so predstavljena vsa tri strokovna področja in temeljni razlogi za razvoj nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na vsakem od spremljanih področij. Sledi analiza podatkov, pridobljenih iz spletne
aplikacije Nacionalnega informacijskega središča (NRP – National Reference Point; v nadaljevanju:
besedila NRP). V šestem delu sledi analiza statistične obdelave vprašalnikov, ki je predstavljena glede
na anketirano skupino (izvajalci, člani komisije, svetovalci). V zaključku so nato povzete ugotovitve iz
posameznih delov spremljave skupaj z dodanimi predlogi 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 je potreboval
hitrejše odzivanje izobraževalnega sistema na problem strukturnega neskladja, ki se je pojavil med
brezposelnimi. (A. Ivančič, 1995, 56)
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je omogočil formaliziranje znanj, spretnosti in poklicnih
kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju ter na 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.
»Možnost potrjevanja predhodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc ter oblikovanja krajših
programov usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti omogoča 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.« (ur. K. Drofenik, 2008, str. 14)
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 pridobil zunaj šolskega prostora, ter priznanje njihove ekonomske in socialne vrednosti. S tem
1

Kunčič Krapež (et. al): Spremljava certifikatnega sistema: CPI: Ljubljana, 2013.

2

Kunčič Krapež (et. al): Spremljava certifikatnega sistema: CPI: Ljubljana, 2014.
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naj bi se omogočili večja mobilnost delavcev med sektorji in podjetji v nacionalnem in mednarodnem
prostoru ter hkrati 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 stroki na spletnem naslovu http://www.nrpslo.org/, ter spletna stran http://www.npk.si,
primarno namenjena neposrednim uporabnikom, torej kandidatom in tudi svetovalcem v postopku
ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, in drugi zainteresirani javnosti. NRP 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 znanj in
spretnosti, 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.« (ur. K. Drofenik, 2008, str. 14)

11
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2

Opredelitev in
namen spremljave
certifikatnega
sistema

13

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.
Dodatno določa v 14. členu Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010), da mora CPI spremljati certifikatni sistem in enkrat
letno o svojih ugotovitvah poročati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Strokovnemu
svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Za ta namen CPI razvije metodologijo spremljave in
zagotavljanja kakovosti certifikatnega sistema, ki jo sprejme Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.

2.2

Namen

Namen spremljave dela izvajalcev, svetovalcev in članov komisij v postopku ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij ter certifikatnega sistema kot celote je pridobivanje podatkov o pomanjkljivostih,
ki se pojavljajo v sistemu, in izboljšavah, ki jih predlagajo neposredni deležniki sistema. Na podlagi
analize podatkov se omogočijo predlogi za sistematično uvajanje izboljšav v sistem.

14

3

Metodologija
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3.1

Opredelitev vprašanj spremljave

V spremljavi se želijo:
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
POSLOVANJE IN UPRAVA, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA TER UMETNOST ter
ugotoviti usklajenost njihovega delovanja pri zagotavljanju izpolnjevanj zakonskih določil v
postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij (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.

3.2

Instrumentarij

Podatki so pridobljeni z analiziranjem podatkov iz baze NRP:
pp podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja (od prvega
vpisa izvajalcev v register);
pp podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
•

podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od leta 2011, ko so izvajalci morali začeti
vpisovati podatke v spletno aplikacijo NRP;

•

podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2013;

pp podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013.
Dodatno so podatki o postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij pridobljeni s
pripravljenimi vprašalniki, ki so vključevali vprašanja kombiniranega tipa (zaprti in odprti tip vprašanj
ter kombinacijo obojega):
pp vprašalnik za izvajalce postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter
svetovalce v postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
pp vprašalnik za člane komisij.
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3.3

Seznam spremenljivk

Iz baze NRP so bili pridobljeni naslednji podatki:
1. podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja (od prvega
vpisa izvajalcev v register);
2. podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
pp podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od leta 2011, ko so izvajalci morali začeti
vpisovati podatke v spletno aplikacijo NRP;
pp podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2013;
3. podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013.
Z dvema vprašalnikoma so bili zbrani podatki za naslednje spremenljivke:
A. VPRAŠALNIK ZA IZVAJALCE IN SVETOVALCE:
1. INFORMACIJE O IZVAJALSKI ORGANIZACIJI
2. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI, ZA KATERO SVETOVALEC IZVAJA SVETOVANJE
V OKVIRU IZVAJANJA POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK TER
IZPOLNJEVANJU MATERIALNIH POGOJEV ZA POSAMEZNI NPK
3. INFORMACIJE O SVETOVALCU
4. INFORMACIJE O IZVAJANJU POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK
5. INFORMACIJE O UPORABI SPLETNE APLIKACIJE NRP IN SPLETNIH STRANI
6. INFORMACIJE O DELU S ČLANI KOMISIJE
7. INFORMACIJE O KAKOVOSTI POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NPK
8. INFORMACIJE O KATALOGU STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
B. VPRAŠALNIK ZA ČLANE KOMISIJ:
1. SPLOŠNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI IN ČLANIH KOMISIJ
2. INFORMACIJE O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ČLANOV KOMISIJ ZA IZVAJANJE
POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK
3. INFORMACIJE O KAKOVOSTI POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NPK
4. INFORMACIJE O KATALOGU STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
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3.4

Opredelitev raziskovalnih metod

3.4.1

Obdelava podatkov

Podatki so obdelani z deskriptivno analizo ter prikazani tabelarično z absolutnimi frekvencami in
strukturnimi odstotki.

3.4.2

Vzorec

Spremljava certifikatnega sistema se osredotoča na tri strokovna področja3:
pp POSLOVANJE IN UPRAVA. Nacionalne poklicne kvalifikacije: računovodja/računovodkinja za
manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode; posrednik/posrednica za nepremičnine; vodja
projekta; knjigovodja/knjigovodkinja; pospeševalec/pospeševalka prodaje; teletržnik/teletržnica;
vodja projektne naloge.
pp VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA. Nacionalne poklicne kvalifikacije: varnostnik/varnostnica;
varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka; varnostnik nadzornik/varnostna nadzornica; varnostni
tehnik/varnostna tehtnica; operater/operaterka varnostno nadzornega centra; varnostnik telesni
stražar/varnostnica telesna stražarka; varnostni menedžer/varnostna menedžerka; pooblaščeni
inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov; varnostni svetovalec/varnostna svetovalka;
občinski redar/občinska redarka; varnostni svetovalec/varnostna svetovalka.
pp UMETNOST. Nacionalne poklicne kvalifikacije: 3D-oblikovalec in animator/3D-oblikovalka
in animatorka; asistent/asistentka kamere; asistent/asistentka montaže slike in zvoka; asistent/
asistentka zvoka; baletni plesalec/baletna plesalka; glasbeni redaktor/glasbena redaktorica;
izdelovalec/izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti; izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala;
izdelovalec/izdelovalka nakita; kamerman/kamermanka; kamnosek, restavratorski sodelavec/
kamnosekinja, restavratorska sodelavka; klekljar/klekljarica; krovec-klepar, restavratorski sodelavec/
krovka-kleparka, restavratorska sodelavka; lončar/lončarka; medičar/medičarka; medijski arhivist/
medijska arhivistka; mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka; modni
stilist/modna stilistka; montažer/montažerka slike in zvoka; oblikovalec/oblikovalka osvetljave;
oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij; oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih
prostorov s cvetjem; oblikovalec/oblikovalka spletnih strani; oblikovalec/oblikovalka zvoka;
operater/operaterka multimedijskih naprav; organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin;
osvetljevalec/osvetljevalka; pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka; pletar/
pletarka; podkovski kovač/podkovska kovačica; realizator oddaj/realizatorka oddaj; rekviziter/
rekviziterka; rezbar/rezbarka; ročni tkalec/ročna tkalka; scenski kašer/scenska kašerka; scenski
oblikovalec/scenska oblikovalka; scenski slikar/scenska slikarka; slamokrovec; slikopleskarčrkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka; snemalec/
snemalka; suhorobar – obodar/suhorobarka – obodarka; suhorobar – orodjar/suhorobarka
– orodjarka; suhorobar – podnar/suhorobarka – podnarka; suhorobar – posodar/suhorobarka –
posodarka; suhorobar – rešetar/suhorobarka – rešetarka; suhorobar – spominkar/suhorobarka
– spominkarka; suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka; suhorobar – žličar/
3

Zaradi neizvajanja certificiranja posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij na strokovnem področju te spremljave
certifikatnega sistema kot posledica nezadostnega števila izvajalcev postopka ugotavljanja in potrjevanja ali članov komisij za
preverjanje in potrjevanje so podatki o zadnjih omejeni.
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suhorobarka – žličarka; tajnik/tajnica režije; tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih
vsebin; tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka; umetnostni kovač/
umetnostna kovačica; upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav; video oblikovalec/
video oblikovalka; zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka.
Raziskava je vključevala:
pp vse izvajalce, vpisane v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja med 14. 4. 2014 in
30. 5. 2014;
pp osebe, ki pri teh institucijah opravljajo informiranje in svetovanje kandidatom;
pp vse člane komisije, ki so bili med 14. 4. 2014 in 30. 5. 2014 vodeni v registru članov komisij kot
nosilci licence za člane komisij za enega ali več NPK na spremljanih področjih.
pp Anketiranih je bilo 138 članov komisij in 53 izvajalcev/svetovalcev, pri čemer je en izvajalec vpisan v
register izvajalcev za vsa strokovna področja, vključena v spremljavo.
Pri izvajalcih je bila anketirana:
pp oseba, ki jo institucija navaja v vlogi za vpis v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij kot svojega izvajalca informiranja in svetovanja.
pp Člani komisij so bili anketirani v dveh oblikah:
pp na samem preverjanju pri izvajalcu; preverjanje je sovpadlo s samo izvedbo anketiranja, ter
pp preostali člani komisije zunaj samega preverjanja v istem obdobju.
Določiti je bilo treba obdobje vpisa v register, v katerem so se zajemali podatki, saj je register živa baza,
v katero se dnevno vpisujejo (in brišejo) novi izvajalci in člani komisije. Zaradi različnih virov podatkov
v bazi NRP pa lahko nastanejo manjša odstopanja pri analizi statistike certifikatov.
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4.1

Področje poslovanja in uprave

Dejavnost poslovanja in upravnih ved se zrcali na ravni srednjega vodstvenega kadra za visoko
strokovna opravila v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave. Področje
zahteva reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področij upravljanja, poslovanja in
poslovodenja organizacije, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja
sredstev in kadrov ter uporabo informacijsko-upravljavskih sistemov. Strokovno področje predstavlja
opravljanje del na delovnih mestih ekonomistov, menedžerjev proizvodnih in operativnih enot družb,
delavcev v kadrovskih službah, računovodstvu, knjigovodstvu in pri denarnem poslovanju.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD se področje poslovanja in uprave povezuje z različnimi
dejavnostmi, saj poklice najdemo na področju trgovine, posredništva, poslovanja z nepremičninami,
računovodstva, oglaševanja in poslovnih storitev. Področje trgovine zajema dejavnosti: (G45) Trgovina
z motornimi vozili in popravila motornih vozil, (G46) Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili in (G47) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili. Skupaj je bilo leta 2008 na tem
področju registriranih 23.131 podjetij. Od tega jih je bilo največ v posredništvu in trgovini na debelo,
razen z motornimi vozili, in to 12.515 podjetij. Leta 2011 je bilo registriranih 24.566 podjetij, kar je več
kot leta 2008. Na vseh področjih znotraj trgovine lahko vidimo večanje števila podjetij, vendar pa se
je število zaposlenih kljub vsemu zmanjšalo. Leta 2008 je bilo zaposlenih 108.074 posameznikov, leta
2011 pa 102.650. Tudi na področju (L68) Poslovanje z nepremičninami število podjetij narašča, število
zaposlenih pa pada. Leta 2008 je bilo registriranih 2.075 podjetij in 4.043 zaposlenih, leta 2011 pa 2.189
podjetij in 3.820 zaposlenih. Na področju (M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti najdemo
dejavnosti: (M69) Pravne in računovodske dejavnosti, (M70) Dejavnost uprav podjetij, podjetniško
in poslovno svetovanje, (M73) Oglaševanje in raziskovanje trga, na področju (N) Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti pa najdemo (N77) Dajanje v nakup in zakup, (N78) Zaposlovalne dejavnosti,
(N79) Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
(N82) Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. Leta 2008 je bilo skupaj na področjih
registriranih 13.657 podjetij, ki se ukvarjajo s prej naštetimi dejavnostmi, leta 2011 pa 16.914 podjetij.
Na tem področju se je, za razliko od prej, število zaposlenih povečalo. Le v dejavnosti potovalnih
agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnostih se je število podjetij povečalo,
število zaposlenih pa padlo.
Ta spremljava certifikatnega sistema obsega nacionalne poklicne kvalifikacije:
pp Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
pp Posrednik/posrednica za nepremičnine
pp Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
pp Vodja projekta
pp Knjigovodja/knjigovodkinja
pp Pospeševalec/pospeševalka prodaje
pp Teletržnik/teletržnica
pp Vodja projektne naloge
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4.1.1

Predstavitev poklicev

Računovodstvo in knjigovodstvo
Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje dejavnosti
knjigovodenja, računovodenja, davčnega svetovanja in revizije za zunanje naročnike, so storitvena
podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Nastala so vzporedno z razvojem podjetništva po letu
1991. Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih
servisov najprej pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje
poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država.
V Sloveniji naraščajoče število gospodarskih subjektov, predvsem malih in srednje velikih gospodarskih
družb ter samostojnih podjetnikov kaže potrebe po tovrstnem kadru, pojavlja se tudi povpraševanje po
zunanjih storitvah računovodskih servisov.
Danes računovodja ni več tipičen pisarniški poklic, njegovo delo je dinamično in raznoliko.
Računovodja mora skrbeti, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavno
zakonodajo in računovodskimi standardi. Razumeti mora vsebino poslovnega procesa in delovanje
posameznih poslovnih funkcij, za kar mora treba pridobiti strokovno znanje s področja poslovanja,
financ, organizacije, prava, davkov in informatike. Računovodja mora biti natančen, komunikativen in
odgovoren. Vse to znanje mu omogoča, da obvlada spremljanje poslovanja in oblikovanje kakovostnih
računovodskih informacij kot podlago za poslovne odločitve.
Knjigovodja se ukvarja s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Z njimi ima vpogled
v celotno lastnino ter v sleherno vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne
zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi.
Knjigovodja največkrat ne opravlja vseh, ampak samo določena opravila. Njihov obseg in vsebine se
lahko zaradi različne organiziranosti ali velikosti podjetij med seboj razlikujejo, če dela v manjšem
ali večjem podjetju, v revizijski družbi ali v javnem finančnem sektorju. Njegovo vsakdanje delo je
knjiženje poslovnih dogodkov, vidnih iz knjigovodskih listin. Te pregleda in vpiše v poslovno knjigo.
Vanjo zabeleži zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, račun in znesek v breme ali v dobro.
Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni. Knjigovodja pri svojem delu sodeluje z
računovodjo pri kontroli in reviziji računovodske dokumentacije.4
Na področju pravnih in računovodskih dejavnosti je bilo po podatkih Statističnega urada RS konec leta
2013 zaposlenih 10.096 ljudi oziroma 1,28 % delovno aktivnega prebivalstva RS.

Upravljanje nepremičnin
Področje dela nepremičninskega posrednika je psihično in strokovno zahteven poklic. Zahteva
stalno izobraževanje in kombinirana znanja (pravo, ekonomija, urejanje prostora, graditev objektov,
evidentiranje nepremičnin itn.), poleg tega pa od posrednika zahteva dobro komuniciranje in poznavanje
človeške psihologije, etike, varstva potrošnika, dobre poslovne prakse in poslovnih običajev stroke.
Glede na dejstvo, da je »glavna naloga posrednika, da spravi v stik kupca in prodajalca«, ter dobi
za tovrstno dejanje plačilo za posredovanje, se zdi, da gre za preprost posel. Ob tej jasno definirani
glavni nalogi posrednika obstaja dodatno veliko število aktivnosti posrednika: poznavanje tržnih
razmer, pomembnih za določitev pogodbene cene nepremičnine, poznavanje predpisov, višine in
vrste davčnihobveznosti, stroškov notarja in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji,
preverjanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine ter opozarjanje na morebitna tveganja in napake.
4

Opis poklica ZRSZZ.
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Vsi se zavedamo, kako pomembna je vloga izobraževanja za napredek celotnega gospodarstva. To
potrjujejo tudi številni ukrepi in direktive na področju, ki jih Evropska unija izvaja za pospešitev razvoja
gospodarstva, podjetništva, priznavanja poklicnih kvalifikacij in prostega pretoka storitev na notranjem
trgu. Naraščajoče število poslovnih subjektov na področju poslovanja z nepremičninami ne pogojuje
le ustrezne organiziranosti in oblikovanja pravil ravnanja udeležencev pri prometu in poslovanju z
nepremičninami, pač pa tudi dopolnitev in spremembe potrebnih predpisov za učinkovitejše izvajanje.
Tako je Programski svet za področje spremljanja strokovnih izpitov za pridobitev licence za opravljanje
poslov nepremičninskega posredovanja, ki ga je v aprilu 2008 na podlagi Zakona o nepremičninskem
posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03, 47/06, 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) imenoval minister
za okolje in prostor, Janez Podobnik, v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje, pripravil
spremembe in dopolnitve poklicnega standarda za kandidata, ki želi pridobiti licenco za opravljanje
poslov posredovanja v prometu z nepremičninami. Zakon o nepremičninskem posredovanju
določa v 32. členu, da se opravljanje strokovnega izpita za pridobitev licence za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Na področju poslovanja z nepremičninami je bilo po podatkih Statističnega urada RS konec leta 2013
zaposlenih 3.932 ljudi oziroma 0,5 % delovno aktivnega prebivalstva RS.

Projektno vodenje
Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja dejavnosti, usmerjenih k doseganju končnega
cilja. Do tega cilja se prihaja postopoma z doseganjem posameznih podciljev. Pobuda za projekt lahko
vsebuje samo en končni cilj ali pa vse podcilje. Pobudnik projekta je lahko posameznik, podjetje,
družbena organizacija, javna organizacija, družbena institucija, državna institucija ali celo mednarodna
organizacija, ki je po navadi tudi naročnik projekta. Naročnik projekta navadno postavi tudi cilje
projekta. Za uspešno realizacijo projekta je treba poiskati še izvajalce in določiti vodje projekta.
Vodstvo ima pri organiziranju, upravljanju in vodenju projekta odločilno vlogo. Vodstvo projekta mora
načrtovati in aktivirati posamezne aktivnosti ter jih tehniško, časovno in finančno uskladiti. Projekti
so lahko majhni ali veliki, vsi pa morajo biti časovno omejeni, predvidena morata biti njuna začetek in
zaključek. Uspešno izvajanja projekta zahteva tudi dobro postavljen informacijski sistem.
Vsak projekt, preden se začne izvajati, potrebuje svojega projektnega vodjo. Izbrana oseba mora
obvladati veliko področij in veščin, povezanih predvsem s komunikacijo. Glavna področja njegovih del
so analiziranje, ažuriranje, koordiniranje, dokumentiranje, predlaganje, predstavljanje, pripravljanje,
pogajanje, potrjevanje, predvidevanje, prebiranje, opazovanje, obveščanje. Vodja tudi sestankuje, sproža
in pomirja spore, vztraja pri doseganju ciljev, išče nove rešitve, sprejema za projekt potrebne sodelavce,
odpušča nepotrebne sodelavce. Poleg tega mora imeti dodatno mero potrpljenja in tolerance do
delavcev na projektu.
Odgovornost in avtoriteta projektnega menedžerja v okviru projekta pokrivata več funkcij, podobno kot
to velja za vodilni menedžment v okviru celotnega podjetja. Kljub tej podobnosti se vodenje projekta
ne more preprosto uvrstiti med redne delovne obveznosti vodilnega menedžerja, saj se ta lahko izgubi v
podrobnostih. Na projektu je treba reagirati hitreje kot pri rutinskem delu.
Slovenija nujno potrebuje sposobne in usposobljene projektne vodje, saj je prav projektno delo tisto, ki
omogoča podjetju nujno potrebne spremembe za konkurenčni boj na globalnem trgu. V okviru EU je
vsako leto razpisanih veliko nepovratnih sredstev za izvedbo projektov, pri čemer je v večini razpisov
poudarjeno, da mora nosilec projekta imeti certifikat o usposobljenosti.
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Tržno komuniciranje
Marketing je proces komuniciranja vrednosti izdelka ali storitve za stranke. Trženje je mogoče v
nekaterih primerih razlagati kot umetnost prodaje izdelkov, vendar je prodaja le en del trženja. Ker
lahko izraz »trženje« zamenja besedilo »oglaševanje«, je celotna strategija in funkcija marketinga v
spodbujanju izdelka ali storitve za stranko.
Z družbenega vidika predstavlja marketing povezavo med materialnimi zahtevami neke družbe in
njenimi odzivi gospodarskih vzorcev. Trženje zadovoljuje te potrebe in želje po menjalnih procesih ter
predstavlja gradnjo dolgoročnih odnosov. Je proces komuniciranja vrednosti izdelka ali storitve prek
pozicioniranja stranke. Marketing je znanost o izbiri ciljnih tržišč s pomočjo analize in segmentacije
trga ter tudi razumevanje potrošniške psihologije in zagotavljanje potrošnikove dodane vrednosti.
Na področju oglaševanja in raziskovanja trga je bilo po podatkih Statističnega urada RS konec leta 2013
zaposlenih 2.953 ljudi oziroma 0,37 % delovno aktivnega prebivalstva RS.

4.1.2

Revizija področja poslovanje in uprava

V letu 2012 se je začela izvajati revizija vseh poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti na področju poslovanja in uprave. Člani področnega odbora Poslovanje in uprava
predlagajo imenovanje članov nacionalne skupine za revizijo poklicnih standardov in katalogov znanj
in spretnosti za strokovno področje področnega odbora za poklicne standarde Poslovanje in uprava,
v sestavi predstavnikov obrtne zbornice, trgovinske zbornice, gospodarske zbornice, sindikatov,
ministrstev, nadzornih organov ter stanovskih združenj s področja finančnega sistema, šol in Zavoda RS
za zaposlovanje.

4.2

Področje varovanja oseb in premoženja

Varnost je ena izmed človekovih pravic in svoboščin, katere zagotavljanje je temeljna naloga države, saj
lahko ljudje le v varnem okolju uresničujemo tudi druge pravice ter izpolnjujemo svoje obveznosti in
dolžnosti.
Poleg državnih organov in institucij se v zagotavljanje varnosti vključujejo tudi družbe za zasebno
varovanje in varnostno osebje, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja in ki v tem smislu prispevajo
k sistemu notranje varnosti. Ker sme varnostno osebje pri zagotavljanju varnosti posegati v človekove
pravice in temeljne svoboščine posameznika, je nujno potrebno, da to področje regulira država.
Naravnanost države, da družbam za zasebno varovanje prizna mesto in vlogo pri zagotavljanju varnosti,
se ne nazadnje izraža tudi v povečanem številu varnostnega osebja, zaposlenega v zasebnih varnostnih
družbah. Konec leta 1995 je bilo v Sloveniji okoli 3.500 varnostnega osebja, ki posedujejo službeno
izkaznico, zdaj se je število varnostnega osebja povečalo že čez 10.000. V Sloveniji je registriranih
približno 116 pravnih oseb, ki imajo licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in zaposlujejo
varnostno osebje. Zasebnost in nedotakljivost lastnine sta botrovali zavedanju po učinkovitem
varovanju ljudi in njihovega premoženja kot nadgradnji varovanja, ki ga zagotavlja država.
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Z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) in podzakonskimi predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, je med drugim vzpostavljen enoten sistem izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne izobraževalne programe na srednji in tudi na višji
stopnji. Poleg izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe s področja zasebnega varovanja za
mladino prevladujejo primeri pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja zasebnega
varovanja na način, kot ga določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Ustrezna poklicna
strokovna usposobljenost varnostnega osebja je pogoj za zakonito, kakovostno in strokovno opravljanje
nalog, kar je želja njihovih delodajalcev, predvsem pa je v javnem interesu in interesu naročnikov
zasebnih varnostnih storitev. Zaradi tega je bilo z zakonom uvedeno obvezno usposabljanje in
izpopolnjevanje kandidatov za varnostno osebje ter vpeljan sistem ugotavljanja in potrjevanja znanja za
varnostno osebje, ki je usklajen z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja postopek,
telesa in organizacije, pristojne za ugotavljanje in potrjevanje znanja. Namen te rešitve je enoten
sistem zagotavljanja primerne strokovne usposobljenosti in izpopolnjenosti varnostnega osebja za
izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja. S tem namenom so določeni enotni programi strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki hkrati pomenijo priprave na preverjanje in potrjevanje posameznih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij kandidatov za poklice varnostnega osebja.
V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju se mora varnostno osebje obvezno strokovno usposabljati
in izpopolnjevati zaradi pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj in spretnosti po programih
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki jih določi minister, pristojen za
notranje zadeve, glede na vrsto dela, ki ga varnostno osebje opravlja na področju zasebnega varovanja.
Strokovna usposobljenost:
Varnostno osebje je strokovno usposobljeno glede na vrsto dela, ki ga opravlja po Zakonu o zasebnem
varovanju, če ima:
pp opravljen izobraževalni program s področja zasebnega varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne
izobraževalne programe;
pp o
 pravljeno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, kot ga določa ta zakon, in pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja zasebnega varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije, ali
pp n
 a drug način pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja zasebnega varovanja v
skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, če opravljeno strokovno usposabljanje
in izpopolnjevanje, kot ga določa ta zakon, ni obvezno.
Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja:
pp s trokovno usposabljanje in izpopolnjevanje po Zakonu o zasebnem varovanju pomeni usposabljanje
v programih strokovnega usposabljanja za bodoče varnostno osebje;
pp i zpopolnjevanje v programih strokovnega izpopolnjevanja in izpopolnjevanje v programih
obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za obstoječe varnostno osebje kot del vseživljenjskega
učenja.
Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja po Zakonu o zasebnem varovanju izvajajo organizatorji
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jim je minister, pristojen za notranje zadeve, podelil
javno pooblastilo. Praviloma so to tudi izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja NPK v skladu z
Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
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Ta spremljava certifikatnega sistema obsega nacionalne poklicne kvalifikacije:
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Varnostnik/varnostnica
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
Varnostnik nadzornik/varnostna nadzornica
Varnostni tehnik/varnostna tehnica
Operater/operaterka varnostno nadzornega centra
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
Občinski redar/občinska redarka

4.2.1

Predstavitev poklicev

Varnostnik
Je na področju zasebnega varovanja najštevilčnejša in po vsebini dela najbolj univerzalna oblika
poklicne kvalifikacije. Varnostniki so usposobljeni za opravljanje različnih oblik varovanja ljudi in
premoženja, izvajajo lahko ukrepe in druga sredstva varnostnika, imajo sposobnost prepoznavanja
najrazličnejših (ne)varnostnih situacij in obvladovanja teh, usposobljeni so za varovanje ljudi in
premoženja na prodajnih mestih, za zavarovanje kraja in ustrezno ukrepanje ob zaznavi kaznivega
dejanja, izvajanje intervencij v primeru varnostnih dogodkov ter za zagotavljanje reda na javnih
prireditvah in zbiranjih. Ob dodatni usposobljenosti so poskrbijo za gašenje začetnih požarov, prevoz
denarja in vrednostih pošiljk ter druge naloge na področju zagotavljanja varnosti.

Varnostnik čuvaj
Ta poklicna kvalifikacija je namenjena opravljanju manj zahtevnih del varovanja ljudi in premoženja
na objektih, kot so skladišča, gradbišča, parkirne hiše, različne deponije, ter na podobnih varovanih
objektih. Kljub temu so za to delo potrebni veliko natančnosti, potrpežljivosti ter dobro poznavanje
pravic in dolžnosti varnostnega osebja po veljavni zakonodaji.

Varnostnik nadzornik
Varnostnik nadzornik se usposobi za opravljanje del in nalog notranjega nadzora nad delom
varnostnega osebja in s tem prispeva h kakovosti, zakonitosti in strokovnosti njihovega dela. Po
pooblastilu in naročilu naročnika lahko nadzira tudi zaposlene v drugih gospodarskih družbah.
Varnostnih nadzornik mora biti odličen poznavalec Zakona o zasebnem varovanju, različnih vrst in
oblik varovanja ter prepoznaven tudi po natančnosti, komunikativnosti in prilagodljivosti. To poklicno
kvalifikacijo lahko dobijo osebe, ki imajo najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja.
Za delovne izkušnje na področju varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju pomenijo
delovne izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem nalog varnostnega osebja, ki ima pravico
uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, ter izkušnje, ki jih posameznik pridobi z neposrednim
opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnosti,
ki imajo pravice do uporabe pooblastil in prisilnih sredstev (policisti, občinski redarji, pravosodni
policisti, vojaški policisti).
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Varnostni tehnik
Je ključna poklicna kvalifikacija pri izgradnji, montaži in zaključni izvedbi sistemov tehničnega
varovanja vseh vrst. Varnostni tehniki so hkrati tudi dobri poznavalci predpisov in standardov na
področju zasebnega varovanja, ki urejajo pravilno in zakonito uporabo sistemov tehničnega varovanja.
Osebe, ki želijo pridobiti to poklicno kvalifikacijo, morajo imeti najmanj srednješolsko strokovno
izobrazbo s področja elektrotehnike, računalništva ali strojništva oziroma najmanj srednješolsko
poklicno izobrazbo z enega od navedenih področjih in osem let delovnih izkušenj s sistemi tehničnega
varovanja.

Operater varnostno nadzornega centra
To je poklicna kvalifikacija, ki kandidatu omogoča opravljanje zahtevnih del in nalog operaterja v
varnostno-nadzornih centrih (VNC). Operater VNC-ja mora biti odličen poznavalec zakonodaje na
področju zasebnega varovanja, hkrati pa ga odlikujejo brezhibna komunikacija ter bogate delovne
izkušnje in strokovno znanje s področja najrazličnejših oblik varovanja, različnih varnostnih situacij,
saj je pogosto prvi in najpomembnejši svetovalec varnostnikom, naročnikom in drugim sodelavcem
na terenu, kako ravnati. Osebe, ki želijo pridobiti to poklicno kvalifikacijo, morajo imeti predhodno
pridobljen certifikat za varnostnika/varnostnico ali srednješolsko izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj
v zasebnem varovanju. To poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo osebe, ki imajo najmanj dve leti
delovnih izkušenj na področju varovanja.

Varnostnik telesni stražar
Telesni stražarji, v svetu znani kot »bodyguardi«, se uvrščajo v sam vrh usposobljenega varnostnega
osebja. So varnostniki, ki opravijo zahtevno usposabljanje za telesne stražarje in tako pridobijo znanja
za samostojno varovanje oseb, pripravo pripravljalnih dejanj, med katere spada tudi priprava načrta
varovanja osebe, samostojno komunicirajo s strankami, pristojnimi organi in institucijami ter obvladajo
najzahtevnejše tehnike osebnega varovanja, uporabe varovalne opreme, upravljanja vozil in drugih
pripomočkov. Poklicno kvalifikacijo dobijo osebe, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju varovanja.

Varnostni menedžer
Je oseba, ki načrtuje, vodi, organizira, usmerja, nadzira in po potrebi tudi korigira dejavnost zasebnega
varovanja v družbi, kjer je zaposlena. Izvaja notranji nadzor, rešuje pritožbe ter skrbi za zakonitost
in strokovnost dela varnostnega osebja in zadovoljstvo naročnikov varnostnih storitev. S tem zaseda
najodgovornejše delovno mesto pri izvajanju storitev zasebnega varovanja. To poklicno kvalifikacijo
po postopku usposabljanja in preverjanja ter potrjevanja pridobijo osebe, ki imajo najmanj višjo
strokovno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja. Za razliko od
predhodno naštetih poklicnih standardov, za katere se zahtevajo predhodne delovne izkušnje s področja
varovanja, lahko postane varnostni menedžer tudi oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo
in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih (izjema, pomembna za podjetja,
ki se ukvarjajo predvsem s ponujanjem in izvajanjem storitev tehničnega varovanja in ne s fizičnim
varovanjem).

Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov
Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov so nepogrešljiv člen pri izvajanju storitev tehničnega
varovanja. Te osebe so vrhunski strokovnjaki za projektiranje in pripravo zasnov sistemov tehničnega
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varovanja, skladno s projektno ali tehnično dokumentacijo na podlagi predpisov s področja
gradbeništva. Usposobljeni so za pripravo in samostojno vodenje projektov tehničnega varovanja vseh
vrst ter komunicirajo s sodelavci, naročniki, gradbenimi izvajalci in drugimi institucijami. Posebnost
njihovega dela je tudi nenehno nadgrajevanje znanja ter razvoj in uvajanje najnovejših dosežkov na
področju tehničnega varovanja v prakso. Oseba, ki želi pridobiti to poklicno kvalifikacijo, mora biti
pooblaščeni inženir za področje projektiranja v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradbeništva.

Občinski redar
Občinski redar je poklicna kvalifikacija, ki ni opredeljena z Zakonom o zasebnem varovanju, temveč
z Zakonom o občinskem redarstvu. V tem zakonu so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
pooblaščene uradne osebe v dejavnosti redarstva (strokovno usposabljanje in preizkus znanja ipd.). V
skladu z Zakonom o občinskem redarstvu imajo občinski redarji pooblastila za vodenje postopka in
odločanje v prekrškovnem postopku.

4.2.2

Revizija področja varovanja oseb in premoženja

Prvi poklicni standardi na področju varovanja ljudi in premoženja so bili sprejeti v letih 2004–2006, in
sicer za področje zasebnega varovanja. Zaradi sprememb Zakona o zasebnem varovanju ter na podlagi
izkušenj, pridobljenih v postopkih za pridobivanje NPK s področja zasebnega varovanja, se je v letih
2008–2012 izvajala revizija celotne kvalifikacijske strukture s področja zasebnega varovanja oseb in
premoženja.
Poklicni standardi s področja zasebnega varovanja so bili podlaga za pripravo katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti za sistem NPK, nekateri pa so pozneje postali podlaga tudi za pripravo
izobraževalnih programov.

4.3

Področje umetnosti

Področje umetnosti združuje različne oblike, vrste in načine ustvarjalnega izraza. V nadaljevanju so
predstavljena posamezna področja umetnosti in njihov pomen v Sloveniji. Predstavitev se nadaljuje z
opisi poklicev, ki so predmet te spremljave certifikatnega sistema.
Glasbena umetnost združuje zvrsti, prakse in vsebine, ki zadevajo oblikovanje in raziskovanje zvoka.
Obsega tradicionalne glasbene zvrsti, ki so se razvijale skozi zgodovino glasbene umetnosti: opera,
komorna in orkestralna glasba, etno glasba, zborovsko petje, glasbeno-scenska dela, ter sodobne
načine glasbenega izraza, ki so se uveljavili v 20. stoletju: jazz, blues, rock, elektronska glasba, prosta
improvizacija, eksperimentalna glasba, hip hop, kantavtorstvo ipd.
Področje uprizoritvene umetnosti zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti,
lutkovno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse ter ambientalno, ulično gledališče
in fizično gledališče. Med praksami in izrazi gledališke umetnosti prevladuje dramska umetnost ali
gledališče, ki temelji na dramskem tekstu ali predlogi. Področje plesa delimo na balet, neoklasični
balet, sodobni ples, starinske in stilne plese ter ljudske in folklorne plese. Likovno umetnost, ki obsega
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slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo v tradicionalnem smislu, opredeljuje kreativna uporaba barv, oblik in
prostora v estetske namene, kar jo ločuje od t. i. uporabne umetnosti. Danes se na to področje umeščajo
vse likovne zvrsti in ustvarjalne prakse, ki so se uveljavile v zgodovini, vključno z avantgardnimi
gibanji, ter jih druži raziskovanje podobe in prostora in njunih transformacij z različnimi postopki in
tehnikami. Poleg raznolike tradicionalne in sodobne slikarske in kiparske umetnosti uvrščamo sem tudi
grafiko in video.
Umetnostna zgodovina je od 19. stoletja uradno priznana družbena veda z lastno metodologijo, ki
proučuje obdobja, umetnike in njihove izdelke v likovnih oblikah za estetske in sporočilne namene. Je
multidisciplinarna ter tesno povezana z zgodovino, literaturo, religijo, sociologijo, filozofijo, ekonomijo
in politiko. Njen namen je podajanje objektivnih ocen umetnostnih dosežkov skozi čas, razvoj in
klasifikacije umetnostnih slogov, njihovega širjenja in vpliva, danes pa tudi sledenje razvoju družbe
skozi likovno umetnost.
Oblikovanje v najširšem pomenu zajema kreativno uporabo veščin in znanj v produkciji in končnih
predmetih, ki so namenjeni uporabi. Medsebojno povezuje estetske, funkcionalne in ekonomske
dejavnike ter se deli na oblikovanje vizualnih komunikacij (grafično oblikovanje, ilustracija,
fotografija, risba, video animacija, interaktivno oblikovanje), unikatno (steklo, keramika, les, tekstil ...)
in industrijsko oblikovanje (načrtovanje proizvodnje in distribucije izdelkov v sodelovanju z
gospodarstvom). Termin umetna obrt se pojavi s strani umetnostne zgodovine v 19. stoletju ter zajame
obrtno in industrijsko obdelavo lesa, kovin, stekla, tekstila ipd. pod vplivom umetniških pristopov k
izdelavi in oblikovanju uporabnih in tudi samo okrasnih predmetov. Umetna obrt se prepleta s t. i.
imenovano domačo ali tradicionalno obrtjo, v sodobnem času pa so trendi močno usmerjeni v smeri
oblikovanja. V Sloveniji je umetna obrt prisotna pri obdelavi kovin – umetno kovaštvo, zlatarstvo;
lesa – rezbarstvo; stekla – vitraži; keramike – nove oblike; tekstila – čipkarstvo in likovne tekstilije;
kamna – kamnoseštvo ipd. ter se prepleta oziroma stika z dejavnostmi domače obrti, kot so lončarstvo,
tradicionalno čipkarstvo, suhorobarstvo, pletarstvo, svečarstvo, oblikovanje kruhkov, izdelovanje pirhov,
slamokrovstvo ipd.
Filmska umetnost je po svojem nastanku najmlajša, saj se uradno njeni začetki postavljajo tik pred
konec 19. stoletja, v večini držav, tudi Sloveniji, pa velja za začetek filmske umetnosti, pogosto
imenovane tudi »sedma umetnost«, prvo desetletje 20. stoletja. Po svoji naravi in nastanku je filmska
umetnost povzela in prevzela številne elemente drugih umetniških vrst in zvrsti – od literarne naracije,
likovnega izraza, glasbenih zvrsti – specifično zanjo pa je, da je te elemente preoblikovala, na novo
uporabila in združila v nov ustvarjalni izraz prostora in časa, vendar v ključnem razmerju do tehničnih
orodij, s katerimi ta izraz dosega.
V Sloveniji v okviru nacionalnih javnih zavodov s področja umetnosti, ki opravljajo javno službo s
področja dramske, glasbene in baletne umetnosti, deluje trinajst igralskih ansamblov, štirje orkestrski
sestavi (dva simfonična in dva operna), en big band, en vojaški in en policijski orkester, trije zbori ter
dva operna in dva baletna ansambla. Ti zavodi zaposlujejo kadre v umetniškem, tehničnem in upravnoposlovnem sektorju. Osrednji in najpomembnejši del zavoda je umetniški sektor.
V umetniški sektor spadajo naslednji poklici: umetniški vodja, dramski igralci, dirigenti in zborovodje,
orkestrski glasbeniki, baletni plesalci, dramaturgi, režiserji, gledališki lektorji, korepetitorji, šepetalci
in inspicienti ter scenografi, kostumografi, koreografi in glede na zahteve izvedbe predstave drugi
ustvarjalci, ki jih javni zavodi ne zaposlujejo, temveč so večinoma samozaposleni na področju kulture.
Tehnični sektor združuje ožja strokovna oziroma specializirana opravila in postopke, namenjene
tehnični in tehnološki izvedbi programa, vzdrževanju naprav in sredstev ter zagotavljanju scenskih
elementov in predmetov za pripravo predstav in drugih oblik produkcije.
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V tehnični sektor spadajo tehnični vodja, oblikovalci svetlobe, mojstri luči, tehniki luči, oblikovalci
zvoka, oblikovalec multimedije, tonski mojstri, odrski mojstri, scenski tehniki, scenski delavci,
vrviščarji, scenski mizarji, garderoberji, krojači, šivilje, čevljarji, maskerji, frizerji, lasuljarji,
maskerji, rekviziterji. Mnogi od teh poklicev oziroma delovnih mest so prisotni tudi pri ustvarjanju
multimedijske in avdiovizualne umetniške produkcije. V okviru državnih zavodov je organizirana
izvedbeno tehnična služba pri ustvarjanju filma s profili, kot so tonski mojster, filmski snemalec, mojster
luči, scenski tehnik, sistemski operater in administrativni profili.
Na področju filmske umetnosti in avdiovizualne dejavnosti ima najširši razpon ustvarjalnega in
izvedbenega kadra javni zavod RTV Slovenija, v tega spadajo uredniška in novinarska delovna mesta
ter drugi vsebinski sodelavci, nadalje snemalci, kamermani, montažerji, oblikovalci zvoka, mojstri luči,
tehniki luči, mešalci slike in še nekateri specifični poklici oziroma delovna mesta. Večina sodelavcev s
področja filmskega in avdiovizualnega ustvarjanja sodeluje z izvajalci, zasebniki ali javnim sektorjem na
podlagi posamičnih pogodbenih razmerij.
Preostali javni zavodi (kulturni domovi) so osredotočeni pretežno na posredovanje glasbenih,
gledaliških in plesnih predstav širom Slovenije ter ne zaposlujejo umetniškega kadra. Glasbeno,
dramsko in plesno umetnost na profesionalni ravni izvajajo tudi nevladne organizacije (NVO) –
nevladni producenti, vendar pa NVO delujejo predvsem na tistih področjih, ki jih javni zavodi ne
izvajajo, in s tem zagotavljajo pestrost glasbenih, uprizoritvenih in plesnih izrazov in praks. NVO za
izvedbo svojih programov in projektov umetniških kadrov ne zaposlujejo, saj večinoma vključujejo
kulturne delavce s področja glasbene in uprizoritvene umetnosti, ki imajo status samozaposlenega
na področju kulture in delo opravljajo prek avtorskih pogodb. Posamični zaposleni na ravni NVO
so predvsem producenti in tehniki. V produkciji predstav s področja dramske umetnosti je opazno
prisoten tudi zasebni sektor. V Sloveniji obstaja več komercialnih zasebnih gledališč, ki svojo
produkcijo usmerjajo predvsem v sprostitev in zabavo gledalcev. Za izvedbo predstav honorarno
angažirajo predvsem umetniški kader, zaposlen v javnih zavodih, in druge v javnosti prepoznane
ustvarjalce. Zasebni sektor na področju glasbe je vezan pretežno na ustvarjanje in posredovanje glasbe,
ki je bistveno vezana na glasbeni trg, obsega pa predvsem glasbene založbe, studie ter agencije za
posredovanje in promoviranje glasbenih vsebin.
Na področju slikarstva in kiparstva so zaposlitvene možnosti na trgu dela skromne, redno ali
občasno zaposlitev omogočajo javni zavodi na področjih, kot so gledališča in televizije (scenografija,
kostumografija, maska), galerije in muzeji (avtorske postavitve razstav, oblikovanje), založbe in časopisi
(ilustriranje, oblikovanje), vzgojno-izobraževalne ustanove (poučevanje likovne umetnosti). Večina
slikarjev in kiparjev je zato vpisana v razvid samozaposlenih na področju kulture, kjer se poleg prodaje
umetniških del, redkih naročil za javne plastike in portrete, preživljajo z oblikovanjem in kulturno
animacijo. Zaposlitvene možnosti so večje na področju umetnostne zgodovine, saj lahko diplomanti
opravljajo dela v muzejih in galerijah, arhivih, zavodih za varstvo kulturne dediščine, knjižnicah, kot
recenzenti in pisci so zaposljivi v medijskih hišah, ustrezno izobrazbo pa imajo tudi za poučevanje in
določena dela v založništvu, turizmu in državni upravi. Večina umetnostnih zgodovinarjev je bila včasih
redno zaposlena v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, predvsem za mlade pa danes postaja
tudi za ta poklic samozaposlitev na področju kulture najpogostejši način dela. Za področje likovne
umetnosti imamo v Sloveniji pet nacionalnih in prek trideset pooblaščenih muzejev za opravljanje javne
službe ter prav toliko nevladnih in zasebnih galerij ali razstavnih prostorov v okviru gospodarskih družb
in kulturnih domov.
Med možne zaposlitve s področja oblikovanja spadajo dela in naloge v javnih zavodih na področju
kulture (grafični oblikovalci, kostumografi, sodelavci v oglaševanju in marketingu), predvsem pa na
področju gospodarstva (v razvojnih oddelkih različnih podjetij, oblikovalskih birojih, v promociji in
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oglaševanju, marketingu, založništvu). Splošna kriza je oblikovalsko stroko še posebej prizadela, saj so
se podjetja najprej odpovedala njihovemu delu, zato je med samozaposlenimi na področju kulture poleg
arhitektov največ oblikovalcev. Podobno kot drugi se preživljajo z delom prek avtorskih pogodb.
Umetna obrt je pretežno samostojna gospodarsko usmerjena in umetniško profilirana dejavnost,
domače obrti pa so pogosto dopolnilna pridobitna dejavnost. V osnovi so to tržno usmerjene
dejavnosti, z močno interno motivacijo nosilcev, ki je lastna tudi ljubiteljskemu ukvarjanju z njimi.
Izobraževanje za umetniške poklice na področju umetnosti zagotavljajo Akademija za gledališče, radio,
film in televizijo (AGRFT), Akademija za glasbo (AG) in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
(ALUO), ki so del Univerze v Ljubljani. Poklic baletnega plesalca je mogoče pridobiti na Konservatoriju
za glasbo in balet Maribor in Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, na tem pa tudi višješolski
poklic baletnega pedagoga. Šolanje za plesalca sodobnega plesa poteka na Umetniški gimnaziji, ki
deluje v okviru Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, ter na Akademiji za ples (samostojni
visokošolski zavod), ki izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje za smer Sodobni
ples (diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani plesalec koreograf). Študij slikarstva je mogoč tudi
v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru, na Visoki šoli za risanje v Ljubljani ter v zasebnih
šolah. Umetnostno zgodovino je mogoče študirati na filozofski fakulteti v Ljubljani in Mariboru.
Formalno izobraževanje na področju oblikovanja poleg ALUO (vizualne komunikacije, unikatno in
industrijsko oblikovanje) omogočata Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani (Oblikovanje
tekstilij) in Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani (oblikovanje prostora). Za poklice iz umetnih obrti se
znanja in spretnosti pridobivajo pri mojstrih, s prenosom izkušenj od starejših generacij, v bolj razviti
obliki pa tudi s šolanjem na srednji stopnji (šola za oblikovanje) in na univerzi (ALUO). Pomembno
vlogo za posamezne obrti oziroma dejavnosti imajo nekateri centri regionalnega ali celo nacionalnega
dosega, recimo v Veržeju, Ribnici in drugi.
Ta spremljava certifikatnega sistema obsega poklicne kvalifikacije:
pp Baletni plesalec/baletna plesalka
pp 3D-oblikovalec in animator/3D-oblikovalka in animatorka
pp Asistent kamere/asistentka kamere
pp Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka
pp Asistent/asistentka zvoka
pp Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica
pp Kamerman/kamermanka
pp Medijski arhivist/medijska arhivistka
pp Montažer/montažerka slike in zvoka
pp Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave
pp Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
pp Oblikovalec/oblikovalka zvoka
pp Operater/operaterka multimedijskih naprav
pp Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
pp Osvetljevalec/osvetljevalka
pp Realizator oddaj /realizatorka oddaj
pp Rekviziter/rekviziterka
pp Scenski kašer/scenska kašerka
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pp Scenski oblikovalec/scenska oblikovalka
pp Scenski slikar/scenska slikarka
pp Upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav
pp Video oblikovalec/video oblikovalka
pp Tajnik režije/tajnica režije
pp Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin
pp Snemalec/snemalka
pp Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala
pp Modni stilist/modna stilistka
pp Izdelovalec/ izdelovalka nakita
pp Izdelovalec/izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti
pp Klekljar/klekljarica
pp Lončar/lončarka
pp Medičar/medičarka
pp Pletar/pletarka
pp Podkovski kovač/podkovska kovačica
pp Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka
pp Rezbar/rezbarka
pp Ročni tkalec/ročna tkalka
pp Slamokrovec
pp Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij
pp Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
pp Suhorobar – obodar/suhorobarka – obodarka
pp Suhorobar – orodjar/suhorobarka – orodjarka
pp Suhorobar – podnar/suhorobarka – podnarka
pp Suhorobar – posodar/suhorobarka – posodarka
pp Suhorobar – rešetar/suhorobarka – rešetarka
pp Suhorobar – spominkar/suhorobarka – spominkarka
pp Suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka
pp Suhorobar – žličar/suhorobarka – žličarka
pp Umetnostni kovač/umetnostna kovačica
pp Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka
pp Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
pp Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka
pp Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska
sodelavka
pp Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka
pp Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka
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4.3.1

Predstavitev poklicev

Ples, koreografija
Ples je najbolj vsestranski med umetnostmi in mati vseh umetnosti. Glasba in poezija obstajata v času,
slikarstvo in arhitektura v prostoru, ples pa v obeh hkrati, v času in prostoru. Z gibanjem izražamo
tudi čustva in močnejše je čustvo, močnejše je gibanje in večja je izraznost. Gibi ob enakomernem
ponavljanju prevzamejo enakomerno ritmično obliko in sami po sebi postanejo ples. Človek je to
gibanje izoblikoval v umetniško obliko, ki se v najčistejši obliki izraža v baletu.
Balet je sestavljena oblika gledališkega ustvarjanja. Vključuje dramaturgijo, glasbo, koreografijo in
upodabljajočo umetnost. Baletna umetnost se je kot umetniška oblika razvila najprej na italijanskih
renesančnih dvorih in dobila svojo potrditev leta 1661 v Parizu, ko je bila ustanovljena Kraljeva plesna
akademija. Tako se je začela vzgoja poklicnih plesalcev in od takrat se je balet razširil po vsem svetu.
V Sloveniji za področje baleta delujeta dva poklicna baletna ansambla, v Ljubljani in Mariboru. Glede
na njun obstoječi repertoar, program in usmeritev ter glede na zasedenost in starost baletnih plesalcev
v teh ansamblih strokovnjaki ocenjujejo, da bo v prihodnjih petih letih potrebnih okvirno 20 do 25
baletnih plesalcev.
Delo plesalca je zanimivo, a hkrati tudi naporno. Poteka lahko na odrih, za publiko v živo ali pa v različnih
plesno-gledaliških nastopih, predstavah, narejenih za televizijo, film ali videospot. Plesalec z gibanjem
pripoveduje zgodbo, torej jo mora dobro interpretirati, z glasbo ali brez nje. Usmeri se lahko v posamezno
zvrst plesa, na primer v klasični balet, sodobni, moderni, odrski ali družabni ples. Lahko pleše kot solist,
v duetu ali skupini plesalcev. Plesalec mora imeti v svoji garderobi primerno plesno opremo, zlasti kadar
gre za nastope, v katerih pripoveduje določeno zgodbo. Izdelek plesalca je uspešno prikazana in zaigrana
plesna koreografija, ki jo lahko spremljajo glasba, posebna svetlobna oprema in scena. Statistika kaže, da se
v zadnjih letih število plesnih organizacij in s tem število plesalcev pospešeno povečuje (v zadnjih 10 letih
se je povečalo za več kot 100 %) ter se bo v prihodnje po predvidevanjih tudi nadaljevalo.

Mediji, multimedijska produkcija
Danes je področje avdiovizualnih tehnik in multimedijske produkcije ena najdonosnejših gospodarskih
dejavnosti na svetu. Z digitalnimi tehnologijami so mediji, ki so bili nekoč na ločenih nosilcih: tisk
na papirju, film na celuloidu in glasba na magnetnem traku, dobili enotnega nosilca ter neskončne
možnosti povezovanja in prepletanja. Hkrati se z razvojem digitalnih tehnologij večajo obseg možnosti
za distribucijo, povpraševanje po medijskih vsebinah in tudi število ustvarjalcev medijskih vsebin. V
osnovi jih lahko razdelimo v dve skupini poklicev:
pp Prva skupina so poklici, vezani na znanja in spretnosti, ki se razvijajo z novimi tehnologijami in s
tem povezanimi spremembami delovnih procesov. Tipičen primer je sprememba mesta arhiva v
produkcijski verigi, do katere pride zaradi skupnega, digitalnega nosilca do zdaj ločenih medijev (na
internetu ali digitalnem strežniku npr. tisk, RA, TV, film, fotografija nastopajo skupaj).
pp Druga skupina poklicev so tisti, ki so se razvili že s starimi mediji in jim v digitalnih pogojih
raste pomen. Ko se distribucijske platforme spreminjajo (spletna TV, prenosi zvočnih vsebin) in
razvijajo na novo (internet, mobilna telefonija), se s tem spreminjata način organizacije in potrošnje
medijskih vsebin, osnovni izrazni elementi teh vsebin pa ostajajo isti. Zakonitosti zvočne in likovne
govorice pri tem ostajajo. Povpraševanje po dejavnostih, ki jih opravljajo oblikovalec zvoka,
osvetljevalec, montažer ali snemalec, je iz dneva v dan večje. Ljudje, ki te dejavnosti opravljajo,
se soočajo z istimi izzivi ne glede na medij, za katerega ustvarjajo, usklajevanje univerzalnih
zakonitosti s specifičnostmi medija pa je mogoče le ob poznavanju univerzalnih zakonitosti.
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Oblikovanje
Oblikovanje na vseh področjih in ravneh lahko pomembno prispeva k ekonomski in kulturni rasti ter
blaginji države in državljanov. Je generator novih idej in inovacij ter tisto družbeno potrebno delo, ki
vselej znova osmišlja naš vsakdan in naredi okolje ali izdelek bolj uporaben in zaželen. To je še zlasti
pomembno zdaj, ko smo aktivno vključeni v evropske procese, ko naša podjetja potrebujejo nove
izdelke z visoko stopnjo dodane vrednosti, ki jo lahko ponudi samo razvito in kakovostno oblikovanje v
povezavi s projektno zasnovanim trženjem.
Uspešna slovenska podjetja imajo zaposlenega enega ali več oblikovalcev. Rešitev ni vedno v konkretni
zaposlitvi oblikovalca, ampak predvsem v pripravljenosti podjetja na sodelovanje z zunanjim
oblikovalcem ali oblikovalskim birojem. Vse rešitve niso vedno produkt enega oblikovalca, ampak
oblikovalskih birojev, v katerih deluje skupina strokovnjakov. Večkrat se zgodi, da sodelujejo podjetja za
različne proizvode hkrati z več oblikovalskimi biroji. Neodvisne študije po EU so pokazale, da bi morali
biti industrijski oblikovalci vključeni v proces oblikovanja proizvoda, poleg tega pa bi morali sodelovati
v celotnem procesu nastanka proizvoda.

Umetna obrt
Domača obrt je pojem, ki se je izoblikoval proti koncu 19. stoletja. Bila je znana kot postransko
kmetovo delo. Največkrat je bila v povezavi z osnovno dejavnostjo kmetije in je ponujala dodatno delo
prebivalcem. V današnjem času pa je domača obrt bolj znana kot izdelovanje izdelkov, ki se uporabljajo
za osebno porabo ali prodajo. Z domačo obrtjo so se naši predniki ukvarjali že ob naselitvi. V grobovih
slovanskih prednikov je bilo najdeno veliko število lončarskih, kovaških izdelkov, ostankov platna
itd. Večinoma so bili ti izdelki namenjeni lastni porabi, včasih pa so jih uporabili tudi za trgovanje in
plačevanje. V srednjem veku so se iz prej naštetih dejavnosti začele počasi razvijati prava obrt in obrtne
panoge. Vse to je bilo povezano z razvojem mest in trgov. Okoli 14. stoletja so se začeli oblikovati cehi.
Ti so povezali obrtnike posamezne stroke, pomembni pa so bili tudi pri pregledu kakovosti izdelkov,
strokovnosti obrtnikov itd. Med pomembnejšimi obrtmi, s katerimi so se ukvarjali naši predniki, je
suhorobarstvo, ki se je razvijalo v Ribnici in njeni okolici. Že proti koncu 15. stoletja so suhorobarji
dobili pravico za prodajo svojih izdelkov. Domača obrt je pomenila za večino prebivalstva preživetje.
Zaradi velikega razmaha so se posamezne obrti oprijele tudi celih področji, npr. sitarstvo v Stražišču.
Kriza domače obrti se je pojavila med letoma 1859 in 1883 zaradi močne industrializacije, novih
trgovskih obratov, izdelkov iz tujine itd. Začela se je tudi opuščati tradicionalna noša, ki so jo zamenjala
moderna oblačila. Domača obrt je bila vseh vrst davkov rešena leta 1931 z jugoslovanskim obrtnim
zakonom. Tako so lahko obrtniki tudi svobodno prodajali svoje izdelke.
Izobraževanje je bilo za razvoj domače obrti pri nas zelo pomembno. Njegovega pomena so se zavedali
že v 18. stoletju, pravi razvoj pa je doživelo proti koncu 19. stoletja. Na področju čipkarstva je bil leta
1876 ustanovljen tečaj v Idriji, a je že kmalu zaradi protireklame, ki je odvračala ljudi od tečaja, nehal
delovati. Vendar je bila v Idriji še isto leto ustanovljena prva čipkarska šola, ki je bila sprejeta z velikim
navdušenjem, in kmalu so se šole razširile tudi po drugih mestih. Državno obrtno šolo v Ljubljani so
ustanovili leta 1888, najprej je bila razdeljena na dva dela, in sicer na šolo za lesno industrijo ter šolo za
umetno vezenje in šivanje čipk.

Restavratorski sodelavci
V zadnjem desetletju številne evropske države opozarjajo na skrb vzbujajoče izumiranje tradicionalnih
obrti, zlasti s področja tradicionalnega gradbeništva (obdelava in oblikovanje naravnih materialov
– kamen, les, kovina), restavratorstva in konservatorstva na teh področjih ter obrtnega oblikovanja
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elementov in izdelkov iz naravnih materialov. Bogata evropska stavbna dediščina je vse bolj ogrožena,
zato so številne vlade sprejele ukrepe in priporočila za revitalizacijo tradicionalnih znanj in spretnosti,
pripravo ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij in izobraževalnih programov ter programov
usposabljanja in izpopolnjevanja v okviru vseživljenjskega sistema izobraževanja za mojstre, obrtnike,
oblikovalce in arhitekte. Obnova stavbne dediščine je dejavnost, ki zadnja desetletja postaja ena
temeljnih panog. Podpirajo jo predvsem ekonomski razlogi (prenavljati je ceneje kot graditi na novo),
ekološki razlogi (reciklaža materialov) ter razlogi trajnostnega razvoja kot temeljne razvojne usmeritve
sodobne družbe.

4.3.2

Revizija področja umetnost

Na področju umetnosti je v letu 2012 potekala revizija celotnega področja grafike in tiska, v letu
2015/2016 pa se načrtuje revizija področja avdiovizualne tehnike in multimedijske produkcije.
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5

Analiza
podatkov iz
baze NRP –
nacionalno
informacijsko
središče
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Baza Nacionalnega informacijskega središča (NRP) je nacionalna baza, ki združuje podatke o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, izvajalcih postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, kandidatih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, komisijah za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter svetovalcih v postopkih preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Analiza baze NRP bo v tej spremljavi certifikatnega sistema namenjena obdelavi statističnih podatkov
o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, izvajalcih postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih
kvalifikacij ter kandidatih za nacionalno poklicno kvalifikacijo. V nadaljevanju sledi kratka obrazložitev
zadnjih dveh 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 standardov strokovnih znanj in spretnosti. Za področja,
za katera niso zagotovljeni pogoji v omenjenih organizacijah, izbere Državni izpitni center izvajalca
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.
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, ter 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.
Analizo baze NRP deli ta spremljava na tri poglavja:
1. podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja (od
prvega vpisa izvajalcev v register);
2. podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
pp podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od začetka njihovega izvajanja (od
prvega vpisa izvajalcev v register);
pp podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2013;
3. podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013.
V nadaljevanju se rezultati analize baze NRP za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki poteka v okviru
spremljave certifikatnega sistema, osredotočajo na skupine strokovnih področij poslovanja in uprave,
varovanja oseb in premoženja ter umetnosti.
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5.1

Poslovanje in uprava

5.1.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od začetka
izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

V tabeli 1 in v grafičnih prikazih v nadaljevanju so prikazani podatki o podeljenih certifikatih za
nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike
in zavode; posrednik/posrednica za nepremičnine; asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju;
vodja projekta; knjigovodja/knjigovodkinja; pospeševalec/pospeševalka prodaje; teletržnik/teletržnica
in vodja projektne naloge.
Iz podatkov je razvidno, da so bili prvi certifikati na področju poslovanja in uprave pripravljeni že leta
2005, prvi podeljeni pa v letu 2007, in sicer vodja projekta in vodja projektne naloge. V vseh letih je bilo
na področju poslovanja in uprave podeljenih 1.240 certifikatov.
Tabela 1: Število podeljenih certifikatov na področju poslovanja in uprave po letih
NPK/LETO

2005

2006

2007

Knjigovodja/
knjigovodkinja
Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne podjetnike
in zavode
Teletržnik/teletržnica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

0

19

29

18

29

19

114

0

46

41

26

76

106

295

0

0

26

9

0

0
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Vodja projekta

0

0

47

46

86

28

22

16

14

259

Vodja projektne naloge

0

0

5

0

0

0

1

1

0

7

0

191

150

95

94

530

Posrednik/posrednica za
nepremičnine
Pospeševalec/
pospeševalka prodaje
Asistent/asistentka
v mednarodnem
poslovanju
Skupaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

46

151

315

226

217

233

1.240

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI, 2013; www.nrpslo.org (za leto 2013).

Iz tabele 1 vidimo, da je bilo v obdobju 2005–2013 največ certifikatov podeljenih za NPK posrednik/
posrednica za nepremičnine (530 podeljenih certifikatov). Sledi mu NPK računovodja/računovodkinja
za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (295) ter NPK vodja projekta (259), zadnji NPK z
večjim številom podeljenih certifikatov je knjigovodja/knjigovodkinja (114). Drugi NPK imajo manjše
število podeljenih certifikatov oziroma jih ni.
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Zaradi lažje predstavitve in preglednosti podatkov o podeljenih certifikatih sledi grafični prikaz
področja poslovanja in uprave, razdeljen v štiri sklope:
pp področje upravljanja nepremičnin
pp področje računovodstva in knjigovodstva
pp področje projektnega vodenja
pp področje tržnega komuniciranja
Na področju upravljanja nepremičnin (glej graf 1) je bilo podeljenih 530 certifikatov za nacionalno
poklicno kvalifikacijo posrednik/posrednica za nepremičnine. Največ certifikatov je bilo podeljenih v
prvem letu izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja leta 2010 (191 certifikatov), potem pa se je
število podeljenih certifikatov začelo zmanjševati.
Graf 1: Število podeljenih NPK za sklop upravljanja nepremičnin po letih
Posrednik/posrednica
za nepremičnine
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Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI in www.nrpslo.org.

Na področju računovodstva in knjigovodstva (glej graf 2) so bili certifikati za nacionalne poklicne
kvalifikacije pripravljeni leta 2008, prvi izdani pa leto kasneje, leta 2009. Na področju računovodstva
in knjigovodstva je število podeljenih certifikatov nesorazmerno naraščalo do leta 2013, ko je
bilo podeljenih največ, in sicer 106 certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo računovodja/
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode. Certifikatov za nacionalno
poklicno kvalifikacijo knjigovodja/knjigovodkinja je bilo v skupnem številu izdanih manj (114
certifikatov), vendar pa je porazdeljenost izdanih certifikatov po letih izdajanja enakomernejša.
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Graf 2: Število podeljenih NPK za sklop računovodstva in knjigovodstva po letih
Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode
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knjigovodkinja
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Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI in www.nrpslo.org.

Prvi pripravljeni katalogi za nacionalne poklicne kvalifikacije na področju poslovanja in uprave so bili
pripravljeni na področju vodenja projektov (glej tabelo 1). Dve leti kasneje, leta 2007, se je začelo prvo
izvajanje postopka preverjanja in potrjevanja, ko je bilo izdanih 47 certifikatov za nacionalno poklicno
kvalifikacijo vodja projekta in pet certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo vodja projektne
naloge. Iz grafa 3 je razvidno, da je bilo največ podeljenih certifikatov na področju vodenja projektov v
letu 2009, in sicer za nacionalno poklicno kvalifikacijo vodja projektov. Po tem letu je število podeljenih
certifikatov začelo upadati.
Graf 3: Število podeljenih NPK za sklop projektnega vodenja po letih
Vodja projekta
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Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI in www.nrpslo.org.
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Iz grafa 4 je razvidno, da je bilo na področju tržnega komuniciranja največ nacionalnih poklicnih
kvalifikacij podeljenih v letu 2010, medtem ko je bil katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo
pripravljen že leta 2008. Število vseh podeljenih certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo
teletržnik/teletržnica je 35 ter so bili podeljeni v letih 2010 in 2011.
Graf 4: Število podeljenih NPK za sklop tržnega komuniciranja po letih
Teletržnik/teletržnica

30
25

20

15

26
10

5

0

9

2010

2011

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI in www.nrpslo.org.
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5.1.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij med letoma
2011 in 2013

V tem delu analize baze NRP bo prikazano, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju poslovanja in uprave so razpisovali posamezni izvajalci od leta 2011,
ko je postalo obvezno razpisovanje rokov prek spletne aplikacije, ter koliko izvedenih preverjanj in
potrjevanj so izvajalci izpeljali do vključno leta 2013.

Posrednik/posrednica za
nepremičnine

Vodja projektne naloge

Realizirani rok

Razpisani rok

Realizirani rok

Razpisani rok

Realizirani rok

Razpisani rok

Realizirani rok

Razpisani rok

Realizirani rok

Razpisani rok

Realizirani rok

Vodja projekta

Teletržnik/teletržnica

Razpisani rok

Knjigovodja/
knjigovodkinja

Računovodja/
računovodkinja za manjše
družbe, samostojne
podjetnike in zavode

Tabela 2: Število razpisanih in realiziranih rokov v letih 2011, 2012, 2013 po posameznih nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah na področju poslovanja in uprave

2011

18

7

18

6

7

1

12

6

6

1

21

19

2012

22

8

19

13

12

0

12

4

10

1

20

15

2013

22

3

24

13

11

0

11

2

9

0

18

14

Skupaj

62

18

61

32

30

1

35

12

25

2

59
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Vir: www.nrpslo.org.

Spodnja tabela prikazuje izvajalce, ki so vpisani v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in
potrjevanja NPK, ter število izvedenih postopkov (imenovana je bila komisija, prijavljeni so bili
kandidati ter kandidati so šli skozi potrjevanje ali preverjanje oziroma so bili neuspešni) za leta 2011,
2012 in 2013. Podatki kažejo, da je vpis in izbris izvajalcev postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK iz
registra živ ter da se stalno spreminja. Prav tako so posamični izvajalci prenehali izvajati nekatere NPK
in se ponovno vpisali kot izvajalec za isti NPK v presledku enega leta (npr. Ljudska univerza, center za
izobraževanje in kulturo Kranj).
Najbolj aktivni izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja NPK na področju poslovanja in uprave
glede na število izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanja NPK v obdobju vpisa v register v letih
2011, 2012 in 2013 so Animacija d.o.o., Gea College PIC poslovno izobraževalni center, d.o.o., ter
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje. Izstopajo tudi Izobraževalni center
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energetskega sistema, Spin Informacijski inženiring d.o.o., NaPoK, d.o.o., ter Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije za posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije.
Tabela 3: Število izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanja NPK v letih 2011, 2012 in 2013 po izvajalcih na
področju poslovanja in uprave
Izvedeni
rok 2012

Izvedeni
rok 2013

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

/

0

0

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

0

0

Vodja projekta

/

/

0

Vodja projektne naloge

/

/

0

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

/

0

0

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

1

0

Teletržnik/ teletržnica

NPK

1. Andragoški zavod
Ljudska univerza
Velenje

2. Andragoški zavod
Maribor – Ljudska
univerza

/

0

0

Vodja projektne naloge

/

0

0

3. Animacija d.o.o.

Posrednik/posrednica za nepremičnine

4

2

2

4. Ekonomska šola Celje

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

/

0

5. Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center
Kranj

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

0

0

6. Gea College PIC
poslovnoizobraževalni
center, d.o.o.

Posrednik/posrednica za nepremičnine

3

4

3

Knjigovodja/knjigovodkinja

4

4

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

8

6

6

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

4

5

7

Vodja projekta

3

1

1

Vodja projektne naloge

0

0

0

7. Gospodarska zbornica
Slovenije Center za
poslovno usposabljanje

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

8. Izobraževalni center
energetskega sistema

Vodja projekta

3

3

0

Vodja projektne naloge

1

1

0

9. Spin Informacijski
inženiring d.o.o.

Knjigovodja/knjigovodkinja

1

2

2

Teletržnik/ teletržnica

/

0

0

Vodja projekta

/

0

0

Vodja projektne naloge

/

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

/

0

0

10. Izobraževalni zavod
Hera Ljubljana
5

Izvedeni
rok 2011

Izvajalec

Oznaka / pomeni, da izvajalec za omenjeni NPK v tem letu ni bil vpisan v register.
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Izvajalec

NPK

Izvedeni
rok 2011

Izvedeni
rok 2012

Izvedeni
rok 2013

11. Javni zavod Cene
Štupar-Center za
izobraževanje Ljubljana

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

/

1

12. Ljudska univerza
Ajdovščina

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

/

0

13. Ljudska univerza Celje

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

1

0

14. IC Geoss d.o.o.

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

/

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

1

1

1

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

0

/

Vodja projekta

0

0

/

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

0

/

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

0

1

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

/

/

0

Teletržnik/ teletržnica

/

/

0

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

1

0

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

1

0

Vodja projekta

0

0

0

Vodja projektne naloge

0

0

0

18. Ljudska univerza, center
za izobraževanje in
kulturo Kranj

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

2

2

Knjigovodja/knjigovodkinja

2

/

1

19. Mednarodni center za
prenos znanja d.o.o.

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

/

0

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

/

0

Teletržnik/ teletržnica

/

/

0

15. Ljudska univerza Nova
Gorica

16. Ljudska univerza
Ormož
17. Ljudska univerza Žalec

20. Miška d.o.o.
21. MOCIS center za
izobraževanje odraslih

Vodja projekta

/

/

0

Vodja projekta

/

0

1

Vodja projektne naloge

/

0

0

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

/

0

0

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

Vodja projektne naloge

0

0

0

Teletržnik/teletržnica

0

0

0
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Izvajalec
22. NaPoK, d.o.o.

Izvedeni
rok 2011

Izvedeni
rok 2012

Izvedeni
rok 2013

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

0

0

Posrednik/posrednica za nepremičnine

3

2

1

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

0

0

Vodja projekta

/

/

0

NPK

Vodja projektne naloge

/

/

0

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

1

0

Vodja projekta

0

0

0

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

2

2

1

Vodja projektne naloge

0

0

0

24. Šolski center Slovenj
Gradec, Srednja
ekonomska šola

Knjigovodja/knjigovodkinja

0

0

/

Teletržnik/teletržnica

0

0

/

25. Srednja gradbena,
geodetska in
okoljevarstvena šola
Ljubljana

Vodja projektne naloge

/

0

/

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

0

/

23. Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije

Teletržnik/teletržnica

/

0

/

Knjigovodja/knjigovodkinja

/

/

0

Teletržnik/teletržnica

/

/

0

27. Šolski center Slovenj
Gradec, Višja strokovna
šola

Vodja projekta

0

0

0

28. Šolski center za
pošto, ekonomijo in
telekomunikacije

Teletržnik/teletržnica

1

0

0

29. Šolski center
Nova Gorica, Strojna,
prometna in lesarska
šola

Vodja projekta

0

/

/

0

/

/

30. Zasavska ljudska
univerza Trbovlje

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

0

1

1

31. Zavod Znanje Postojna,
javni zavod

Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode

/

/

0

26. Šolski center Slovenj
Gradec, Srednja šola
Slovenj Gradec in Muta

Vir.: www.nrpslo.org.

Vodja projektne naloge
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5.1.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije prikazujejo informacije o tem, koliko
kandidatov se je v letu 2013 prijavilo za pridobitev posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s
področja poslovanja in uprave. Pripravljen je tudi pregled podatkov po NPK-jih ter izvajalcih postopka
za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ali so bili NPK podeljeni na podlagi potrjevanja
(potrjevanje kandidatove zbirne mape) ali je šlo za preverjanje znanj, spretnosti in kompetenc (komisija
preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili).
Tabela 4: Št. prijavljenih kandidatov, št. kandidatov, ki niso opravili preverjanja, št. kandidatov, ki niso pristopili k
preverjanju, in št. kandidatov, ki so pridobili NPK na podlagi potrjevanja oziroma preverjanja za posamezno NPK v
letu 2013 na področju poslovanja in uprave
Št.
prijavljenih
kandidatov

Št.
kandidatov,
ki niso
opravili
preverjanja

Št.
kandidatov,
ki niso
pristopili

Št.
opravljenih
potrjevanj

Št.
opravljenih
preverjanj

Izvajalec

NPK

1. Andragoški
zavod Ljudska
univerza Velenje

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

0

0

0

0

0

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

0

0

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

0

0

0

0

0

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

2. Andragoški
zavod Maribor –
Ljudska univerza

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

0

0

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

3. Animacija d.o.o.

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

36

12

1

1

22

4. Ekonomska šola
Celje

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

5. Ekonomskostoritveni
izobraževalni
center Kranj

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0
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Št.
prijavljenih
kandidatov

Št.
kandidatov,
ki niso
opravili
preverjanja

Št.
kandidatov,
ki niso
pristopili

Št.
opravljenih
potrjevanj

Št.
opravljenih
preverjanj

Izvajalec

NPK

6. Gea College PIC
poslovnoizobraževalni center,
d.o.o.

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

41

14

10

0

17

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

76

30

3

1

42

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

82

23

5

1

53

Vodja projekta

10

0

0

0

10

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

7. Gospodarska
zbornica
Slovenije Center
za poslovno
usposabljanje

8. Izobraževalni
center energetskega sistema
9. Spin
Informacijski
inženiring d.o.o.

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

0

0

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

Knjigovodja/
knjigovodkinja

25

5

2

0

18

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

0

0

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

0

0

0

0

0

11. Javni zavod Cene
Štupar-Center
za izobraževanje
Ljubljana

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

15

0

2

0

13

12. Ljudska univerza
Ajdovščina

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

10. Izobraževalni
zavod Hera
Ljubljana
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Izvajalec
13. Ljudska univerza
Celje

15. Ljudska univerza
Nova Gorica

Št.
prijavljenih
kandidatov

Št.
kandidatov,
ki niso
opravili
preverjanja

Št.
kandidatov,
ki niso
pristopili

Št.
opravljenih
potrjevanj

Št.
opravljenih
preverjanj

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

4

0

0

0

4

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

4

0

0

0

4

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Posrednik/posrednica
za nepremičnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NPK

16. Ljudska univerza
Ormož

Teletržnik/teletržnica

17. Ljudska univerza
Žalec

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

0

0

Vodja projektne
naloge

0

0

0

0

0

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

22

3

1

0

18

Knjigovodja/
knjigovodkinja

1

0

0

0

1

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

Knjigovodja/
knjigovodkinja

0

0

0

0

0

18. Ljudska
univerza, center
za izobraževanje
in kulturo Kranj

19. Mednarodni
center za prenos
znanja d.o.o.

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

0

0

Vodja projekta

0

0

0

0

0
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Izvajalec
20. Miška d.o.o.

21. MOCIS center
za izobraževanje
odraslih

22. NaPoK, d.o.o.

23. Obrtnopodjetniška
zbornica
Slovenije

24. Šolski center
Slovenj Gradec,
Srednja šola
Slovenj Gradec
in Muta

Št.
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0

0

0

0
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0
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0

0
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0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode
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2

3

0

12
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0
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0

0

0
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Izvajalec

NPK

Št.
prijavljenih
kandidatov

Št.
kandidatov,
ki niso
opravili
preverjanja

Št.
kandidatov,
ki niso
pristopili

Št.
opravljenih
potrjevanj

Št.
opravljenih
preverjanj

25. Šolski center
Slovenj Gradec,
Višja strokovna
šola

Vodja projekta

0

0

0

0

0

26. Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije

Teletržnik/teletržnica

0

0

0

0

0
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računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

7

2

0

0

5

Računovodja/
računovodkinja
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike in zavode

0

0

0

0

0

Zasavska
ljudska univerza
Trbovlje
27. Zavod Znanje
Postojna, javni
zavod
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Po številu prijavljenih kandidatov izstopata NPK računovodja/računovodkinja za manjše družbe
in NPK posrednik/posrednica za nepremičnine, kjer ima največje številke prijavljenih kandidatov
Gospodarska zbornica Slovenije – Center za poslovno usposabljanje. Prav tako izstopata tudi izvajalca
Animacija d.o.o. in Gea College PIC poslovnoizobraževalni center, d.o.o., ki pa izvajata postopke
ugotavljanja in potrjevanja NPK le za NPK posrednik/posrednica za nepremičnine.
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3. Animacija

0

4. Ekonomska šola Celje
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0

0
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skupaj

2. Andragoški zavod Maribor –
Ljudska univerza

0
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0
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Računovodja/
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1. Andragoški zavod Ljudska
univerza Velenje

NPK

Teletržnik/ teletržnica

Knjigovodja/
knjigovodkinja

Tabela 5: Podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na nacionalne poklicne kvalifikacije pri izvajalcih v letu 2013
na področju poslovanja in uprave

0
0

0

36

36
0

5. Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center Kranj

0

0

82

0

8. Izobraževalni center
energetskega sistema
9. Spin Informacijski inženiring

Število prijavljenih
skupaj
0

6. Gea College
7. Gospodarska zbornica
Slovenije Center za poslovno
usposabljanje

Posrednik/ posrednica
za nepremičnine

Vodja projektne naloge

Vodja projekta

Teletržnik/ teletržnica

Izvajalec

Knjigovodja/
knjigovodkinja

NPK

Računovodja/
računovodkinja za manjše
družbe, samostojne
podjetnike in zavode

51

25

0

10

0

0

0

0

0

10. Izobraževalni zavod Hera

41

41

76

168
0
25

0

0

11. Javni zavod Cene Štup

15

15

12. Ljudska univerza Ajdovščina

0

0

13. Ljudska univerza Celje

0

0

14. Ljudska univerza Nova Gorica

0

4

15. Ljudska univerza Ormož

4
0
0

16. Ljudska univerza Žalec

0

0

17. Ljudska univerza Kranj

1

22

18. Mednarodni center za prenos
znanja

0

0

4
4
0

0

0

0
23

0

19. Miška

0
4

0
0

0

20. MOCIS

0

0

0

0

0

0

21. NaPoK

0

0

0

0

7

7

22. Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije

0
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0

0

23. Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja šola Slovenj Gradec in
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0

0

0

24. Šolski center Slovenj Gradec,
Višja strokovna šola

0

0

26. Ljudska univerza Trbovlje

0
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27. Zavod Znanje Postojna
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V letu 2013 je bilo v register vpisanih 15 izvajalcev za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja
za NPK računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter NPK
knjigovodja/knjigovodkinja. Od teh petnajstih jih je skupaj sedem tudi imelo prijavljene kandidate ter
so izvedli postopek preverjanja in potrjevanja za omenjene NPK (graf 5), šest za NPK računovodja/
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter eden za NPK knjigovodja/
knjigovodkinja. Drugi izvajalci razpišejo rok in tako ostajajo vpisani v register izvajalcev.
Graf 5: Število prijavljenih kandidatov po nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za področje računovodstva in
knjigovodstva v letu 2013
NaPoK
Zavod Znanje Postojna
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Spin Informacijski inženiring
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V letu 2013 je bilo v register vpisanih 15 izvajalcev za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja
za NPK računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter NPK
knjigovodja/knjigovodkinja. Od teh petnajstih jih je skupaj sedem tudi imelo prijavljene kandidate ter
so izvedli postopek preverjanja in potrjevanja za omenjene NPK (graf 5), šest za NPK računovodja/
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter eden za NPK knjigovodja/
knjigovodkinja. Drugi izvajalci razpišejo rok in tako ostajajo vpisani v register izvajalcev.
Graf 6: Število prijavljenih kandidatov po nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za področje projektnega vodenja v letu 2013
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
NaPoK
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Miška
Ljudska univerza Žalec
Spin Informacijski inženiring
Izobraževalni center energetskega sistema
Gospodarska zbornica Slovenije
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
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Za NPK-je na področju projektnega vodenja je bilo v letu 2013 vpisanih 11 izvajalcev in od teh sta dva
roke tudi izvedla (graf 6). Največje število prijavljenih kandidatov za NPK vodja projekta je imela v letu
2013 Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje (10), ki je v letu 2013 izvedla en
rok preverjanja in potrjevanja za ta NPK. Drugi izvajalec postopka preverjanja in potrjevanja za NPK
Miška, d.o.o., je prav tako izvedel en rok preverjanja in potrjevanja za NPK vodja projektov, medtem ko
prijavljenih kandidatov v postopek preverjanja in potrjevanja za NPK vodja projektne naloge ni bilo.
Drugi izvajalci (9) v letu 2013 niso imeli prijavljenih kandidatov. Podatki za leto 2013 kažejo, da so
bili na področju projektnega vodenja v register na novo vpisani trije izvajalci postopkov preverjanja in
potrjevanja za NPK ter tudi trije na novo izbrisani. Drugi izvajalci ostajajo vpisani v register izvajalcev.
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Graf 7: Število prijavljenih kandidatov po nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za področje upravljanja nepremičnin v
letu 2013
NaPoK
MOCIS
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Celje
Izobraževalni zavod Hera
Gea College
Gospodarska zbornica Slovenije
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Animacija
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Posrednik/ posrednica za nepremičnine
Vir.: www.nrpslo.org.

Na področju posredovanja z nepremičninami je bilo v letu 2013 vpisanih devet izvajalcev postopka
preverjanja in potrjevanja za NPK, od katerih jih je pet tudi imelo prijavljene kandidate (graf 7). Med
temi najbolj izstopa Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, ki je imela
prijavljenih 76 kandidatov za NPK posrednik/posrednica za nepremičnine, od katerih jih je 42 certifikat
prejelo na podlagi opravljenega preverjanja znanja in eden na podlagi opravljenega potrjevanja.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti na podlagi potrjevanja (potrjevanje na podlagi
kandidatove osebne zbirne mape) ali preverjanja (komisija preveri katalog v celoti ali tisti del kataloga,
ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili). V nadaljevanju je prikazan pregled števila kandidatov,
ki so pridobili NPK na podlagi potrjevanja oziroma preverjanja za posamezen NPK v letu 2013.
V grafu 8 je prikazano razmerje med številom kandidatov, ki so pridobili certifikat s področja
poslovanja in uprave na podlagi potrjevanja ali preverjanja ali pa niso opravili, oziroma niso pristopili
k preverjanju. Ker se kvalifikacije razlikujejo, po številu izvedenih postopkov najbolj izstopata NPK
računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter NPK posrednik/
posrednica za nepremičnine. Primerjava pokaže, da je 99 % kandidatov pridobilo NPK računovodja/
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter NPK posrednik/posrednica
za nepremičnine s preverjanjem. Prav tako imata omenjena NPK najvišji odstotek kandidatov, ki
preverjanja niso opravili.
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Graf 8: Podatki o številu kandidatov, ki so NPK pridobili s preverjanjem ali potrjevanjem ali niso uspešno opravili
preverjanja oziroma niso pristopili k preverjanju glede na NPK v letu 2013 na področju poslovanja in uprave
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V nadaljevanju so prikazani zbrani podatki o spolu in starosti kandidatov za pridobitev NPK s področja
poslovanja in uprave. Datumi rojstev imetnikov certifikatov na področju poslovanja in uprave so urejeni
v starostne skupine.
Graf 9: Število podeljenih certifikatov po spolu na področju poslovanja in uprave v letu 2013
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Med prejemniki certifikatov na področju poslovanja in uprave od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,
prevladujejo ženske; teh je tri četrtine, eno četrtino zavzemajo moški.
Graf 10: Delež podeljenih certifikatov na področju poslovanja in uprave glede na spol
Moški
Ženske
26 %

74 %

Vir: www.nrpslo.org.

V grafu 11 so predstavljene starostne skupine prejemnikov NPK na področju poslovanja in uprave.
Graf 11: Podatki o starostnih skupinah kandidatov, ki so pridobili certifikat na področju poslovanja in uprave
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Graf 12: Podatki o starostnih skupinah posameznikov na posamezni NPK na področju poslovanja in uprave
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Na podlagi analize demografskih podatkov prejemnikov certifikatov na področju poslovanja in uprave,
je po splošnem profilu imetnik certifikata za NPK ženska in stara med 26 in 40 let.
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5.2

Varovanje oseb in premoženja

5.2.1

Podatek o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od začetka
izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

V tabeli 6 in grafičnih prikazih v nadaljevanju so prikazani podatki o podeljevanju certifikatov za
nacionalne poklicne kvalifikacije s področja varovanja oseb in premoženja. Kjer ni navedena nobena
vrednost, pomeni, da NPK še ni obstajal; kjer je vrednost nič, pomeni, da NPK in izvajalci ugotavljanja
in potrjevanja NPK obstajajo, vendar ni podeljenega nobenega certifikata. V primeru NPK varnostnega
svetovalca/varnostne svetovalke, ki je bil pripravljen v letu 2012, ni registriran noben izvajalec
ugotavljanja in potrjevanja, ki bi omogočal pridobitev omenjenega NPK, zato je ta NPK izločen iz vseh
nadaljnjih prikazov.
Tabela 6: Število podeljenih certifikatov na področju varovanja oseb in premoženja po letih
NPK
Varnostnik čuvaj/
varnostnica čuvajka
Varnostnik/varnostnica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

138

41

29

48

47

43

2011

2012

2013

Skupaj

9

6

28

349

2.066

937

1.252

610

782

692

793

643

7.818

Varnostnik nadzornik/
varnostna nadzornica

20

25

18

9

45

44

23

34

218

Varnostni tehnik/varnostna
tehnica

110

74

83

44

36

34

31

21

433

Operater/operaterka
varnostno nadzornega
centra

130

61

43

22

29

23

0

0

308

26

54

28

108

Občinski redar/občinska
redarka
Varnostnik telesni stražar/
varnostnica telesna stražarka

11

36

22

6

4

0

1

6

86

Varnostni menedžer/
varnostna menedžerka

0

36

33

30

34

454

24

18

629

Pooblaščeni inženir/
pooblaščena inženirka
varnostnih sistemov

37

2

9

6

2

1

10

4

71

0

0

0

942

782

10.020

Varnostni svetovalec/
varnostma svetovalka
Skupaj

46

2.512

1.212

1.489

775

979

1.283

Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI, 2013; www.nrpslo.org (za leto 2013).
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V grafu 13 so podatki o skupnem številu podeljenih NPK. Daleč največji delež pripada NPK varnostnik/
varnostnica, ki obsega več kot tri četrtine vseh podeljenih certifikatov na področju varovanja oseb in
premoženja.
Graf 13: Skupno število podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register) do leta 2013 na
področju varovanja oseb in premoženja
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Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI in www.nrpslo.org.

V nadaljevanju je predstavljen skupni trend podeljevanja vseh NPK na področju varovanja oseb
in premoženja. V letu 2005 še ni bilo podeljenih veliko NPK, saj sta bili pripravljeni le kvalifikaciji
za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko in varnostnika/varnostnico, poleg tega se je za
usposabljanje varnostnega kadra v teh letih šele vzpostavljal enoten sistem poklicnega usposabljanja in
izpopolnjevanja odraslih za vse oblike poklicev v dejavnosti zasebnega varovanja, kot ga določa Zakon o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
Iz spodnjega grafa je razvidno, da je bilo leta 2006, glede na preostala posamezna leta, podeljeno
izredno veliko število NPK. Razlog za to je bil, da so se v letu 2006 pripravili NPK še za preostale
poklice na področju zasebnega varovanja, hkrati pa je postalo usposabljanje za NPK obvezen člen v
postopkih pridobivanja licenc za opravljanje dejavnosti varovanja oseb in premoženja.
Med letoma 2006 in 2007 je podeljevanje NPK upadlo za polovico, v nadaljnjih letih od 2007 do 2013 pa
je trend podeljevanja NPK-jev na področju varovanja oseb in premoženja v povprečju stabilen.
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Graf 14: Prikaz vseh podeljenih NPK na področju varovanja oseb in premoženja po letih
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V nadaljevanju je grafično prikazan trend podeljevanja certifikatov za posamezno nacionalno poklicno
kvalifikacijo, in sicer po letih od začetka izvajanja posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije.
Graf 15: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka od začetka izvajanja
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NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka je eden od prvih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pripravljenih
za področje varovanja oseb in premoženja. Kvalifikacija je bila pripravljena v letu 2005. Iz grafa je razvidno,
da je bilo glede na ostala leta največ certifikatov podeljenih v letu 2006 (podeljenih je bilo 138 certifikatov).
V letih 2011 in 2012 je opazen upad podeljevanja certifikatov, v letu 2013 pa se je število podeljenih NPK za
varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko ponovno povečalo na 28 izdanih certifikatov.
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Graf 16: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostnik/varnostnica od začetka izvajanja
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Vir: www.nrpslo.org.

NPK varnostnik/varnostnica je kvalifikacija, ki je bila skupaj z NPK varnostnik čuvaj/varnostnica
čuvajka pripravljena eno leto pred vsemi drugimi NPK s področja varovanja oseb in premoženja. NPK
varnostnik/varnostnica je namenjena varnostnemu osebju, po katerem je izjemno veliko povpraševanje
pri uporabnikih storitev zasebnega varovanja. Z izjemo leta 2006, ko je bilo izdanih prek 2.000
certifikatov, je razvidno, da je bilo v vseh nadaljnjih letih za NPK varnostnik/varnostnica podeljenih
povprečno okoli 800 certifikatov letno.
Graf 17: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK operater/operaterka varnostno nadzornega centra od začetka
izvajanja
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Vir: www.nrpslo.org.

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra je edina kvalifikacija s področja varovanja oseb in
premoženja, ki v letih od 2012 do 2013 ni imela podeljenega nobenega certifikata za NPK. Sicer je bil
trend podeljevanja certifikatov za to kvalifikacijo med letoma 2006 in 2011 negativen.

61

Graf 18: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica od začetka izvajanja
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Izdajanje certifikatov za NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica je vseskozi v negativnem trendu.
Večina certifikatov je bila podeljena med letoma 2006 in 2008. V poznejših letih je podeljevanje
certifikatov padlo s 44 podeljenih certifikatov leta 2009 na 21 podeljenih certifikatov v letu 2013.
Graf 19: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostnik nadzornik/varnostna nadzornica od začetka izvajanja
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Vir: www.nrpslo.org.

Varnostnik nadzornik/varnostna nadzornica je kvalifikacija, ki od nastanka v letu 2006 do leta 2013
izkazuje pozitiven trend podeljevanj. V skupnem seštevku je število podeljenih certifikatov za omenjeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo v primerjavi z drugimi razmeroma majhno (skupno je bilo med
letoma 2006 in 2013 podeljenih 218 NPK), vendar je spodbudno to, da »potrebe« po tej kvalifikaciji
na trgu dela ne upadajo. Podatek, da je podeljeno manjše število certifikatov ne pomeni, da ni potreb,
temveč ga je mogoče pojasniti z dejstvom, da gre za dodatno »vodstveno specializacijo«, ki jo morajo
imeti le tisti varnostniki, ki nadzorujejo večjo skupino varnostnega osebja na delovnem mestu.

62

Graf 20: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
od začetka izvajanja
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V celotni kvalifikacijski strukturi s področja varovanja oseb in premoženja predstavlja NPK pooblaščeni
inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov kvalifikacijo, za katero je podeljenih najmanj certifikatov.
Znanja in spretnosti NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov odražajo zahtevo
po kandidatih, ki bodo odgovorni za ugotavljanje varnostnih tveganj in oblikovanje varnostnih rešitev pri
naročnikih. Število pooblaščenih inženirjev je selektivno omejeno na potrebe tržišča varnostnih storitev. Po
navadi je v vsaki večji varnostni službi le nekaj oseb, specializiranih za analizo in reševanje varnostnih tveganj.
Graf 21: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka od začetka izvajanja
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Vir: www.nrpslo.org.

Varnostni menedžer oziroma varnostna menedžerka je oseba, specializirana za upravljanje in vodenje
podjetja, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem. Število podeljenih certifikatov za NPK varnostni
menedžer/varnostna menedžerka je v primerjavi z drugimi podeljenimi NPK s področja varovanja
oseb in premoženja manjše, saj je predvideno, da mora vsaka zasebna varnostna služba zagotoviti enega
varnostnega medežerja, ki je odgovoren za celotno podjetje. Leto 2011 izstopa z več kot 400 izdanimi
certifikati, pridobljenimi na podlagi le enega razpisanega roka pri enem izvajalcu in v celoti na podlagi
potrjevanja (NPK je pridobljena na podlagi kandidatove osebne zbirne mape).
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Graf 22: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka od
začetka izvajanja
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Število podeljenih certifikatov za NPK varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka je bilo
največje v letih 2007 in 2008. Na podlagi podatkov iz grafa bi lahko sklepali, da je tak obseg kadra
z NPK varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka zadovoljeval potrebe trga dela, saj v
nadaljnjih letih do leta 2013 ni bilo podeljenega večjega števila certifikatov.
Graf 23: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK občinski redar/občinska redarka od začetka izvajanja
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Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Center RS za poklicno izobraževanje 2013. Podatki za leto 2013 so pridobljeni iz baze
www.nrpslo.org.

NPK občinski redar/občinska redarka je bil pripravljen leta 2011 na pobudo Združenja občinskih
redarjev Slovenije. Skupno je bilo do leta 2013 podeljenih 108 certifikatov za NPK občinski redar/
občinska redarka, z največjim številom izdanih certifikatov v letu 2012 (54). Treba je izpostaviti,
da pridobivanje poklicne kvalifikacije za občinskega redarja ni regulirano z Zakonom o zasebnem
varovanju kot pri drugih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja zasebnega varovanja, temveč z
Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006), kjer pa nacionalna poklicna kvalifikacija
ni opredeljena kot pogoj za nastop dela občinskega redarja.

64

5.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij
od leta 2011 naprej

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi javnega natečaja podelilo javno pooblastilo za izvajanje
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja šestim pravnim osebam. Nosilci
javnega pooblastila so:
pp Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje, d.o.o.;
pp GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Center za poslovno usposabljanje;
pp KARNIKA zavod za osebno pomoč, svetovanje in razvoj znanja;
pp SAB varovanje in storitve, d.o.o.;
pp VARNOST MARIBOR varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja, d.d.;
pp ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA – ZRSZV.
Imetniki licenc in posamezniki sami izberejo nosilca javnega pooblastila, pri katerem želijo opraviti
usposabljanje.
Naloge nosilca javnega pooblastila:
pp izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
pp z agotavljanje kadrovskih, materialnih in prostorskih možnosti ter opreme za izvajanje programov
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja;
pp vodenje evidence strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
pp izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
V nadaljevanju je prikazano število razpisanih in realiziranih (izvedenih) rokov za preverjanje in
potrjevanje za posamezne NPK na področju varovanja oseb in premoženja od leta 2011, ko je postalo
obvezno razpisovanje rokov prek spletne aplikacije.

Realiziran rok

Razpisan rok

Realiziran rok

Razpisan rok

Realiziran rok

6

64

44

16

5

11

8

3

0

10

5

2

2

12

9

57

54

8

6

5

3

3

1

1

0

4

4

2013

7

2

13

7

12

5

55

46

12

8

17

12

9

1

0

0

2

2

Skupaj

18

7

42

27

33

20

176

144

36

19

33

23

15

32

11

5

8

8

Vir: www.nrpslo.org.

Razpisan rok

Razpisan rok

Občinski redar/
občinska redarka

Razpisan rok

9

9

Operater/operaterka
varnostno nadzornega
Realiziran rok centra

Realiziran rok

11

11

Varnostnik telesni
stražar/
varnostnica telesna
Realiziran rok stražarka

Razpisan rok

Varnostnik nadzornik/
varnostna nadzornica

Realiziran rok

18

4

Varnostnik čuvaj/
varnostnica čuvajka

Razpisan rok

1

6

Varnostnik/
varnostnica

Realiziran rok

5

2012

Varnostni tehnik/
varnostna tehnica

Razpisan rok

2011

Razpisan rok

Pooblaščeni inženir/
pooblaščena inženirka
Realiziran rok varnostnih sistemov

Varnostni menedžer/
varnostna menedžerka

Tabela 7: Število razpisanih in realiziranih rokov v letih 2011, 2012 in 2013 po posameznih nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah na področju varovanja oseb in premoženja
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Po številu razpisanih rokov najbolj izstopa NPK varnostnik/varnostnica, za katerega je bilo v
opazovanem obdobju razpisanih skupno 176 rokov za preverjanje in potrjevanje omenjenega NPK.
Večina rokov je bila tudi izvedenih. Razmerje med razpisanimi in realiziranimi roki je največje pri NPK
telesni stražar/telesna stražarka, za katerega sta bila realizirana le dva roka za preverjanje, čeprav je bilo
za to kvalifikacijo razpisanih kar 15 rokov. Najbolj usklajeno razmerje med razpisanimi in realiziranimi
roki je pri NPK občinski redar/občinska redarka, za katerega je bilo od osmih razpisanih rokov,
vseh osem rokov tudi dejansko realiziranih. Manjše število izvedenih rokov od razpisanih rokov gre
predvsem na račun izvajalcev preverjanj in potrjevanj NPK, ki roke za preverjanje razpisujejo, da ne bi
bili izpisani iz registra izvajalcev.
V tabelah, ki sledijo, so prikazani izvajalci, ki so bili vpisani v register izvajalcev postopkov ugotavljanja
in potrjevanja NPK, ter število razpisanih in izvedenih postopkov, ki so jih imeli med letoma 2011 in
2013. Iz tabel so razvidne tudi lokacije, na katerih so posamezni izvajalci izvajali postopke preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Tabela 8: Število razpisanih in izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanj NPK v letu 2011 po izvajalcih na področju
varovanja oseb in premoženja
Izvajalec

Lokacija izvajanja
Zbornica za zasebno
varovanje

Krajevna skupnost Lucija
Ljudska univerza Celje
Zbornica za zasebno
varovanje

Dvorana Tabor, Maribor
TGM Žakelj d.o.o, Logatec

Zasebna šola Čas

Izvedeni
roki 2013

Pooblaščeni inž. varn. sist.

3

0

Operater var. nadz. centra

6

2

Varnostni menedžer

11

7

Varnostni menedžer

1

0

Varnostni tehnik

5

2

Varnostnik čuvaj

8

3

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik

20

20

Dvorana Tabor, Maribor

Varnostnik

12

8

Ljudska univerza Celje

Varnostnik

12

5

Varnostnik

9

2

Varnostnik nadzornik

6

5

Varnostnik telesni stražar

2

0

Izvajalec skupaj

98

54

Varnostnik čuvaj

2

0

Varnostnik

5

5

Izvajalec skupaj

7

5

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

1

Operater var. nadz. centra

3

3

Varnostni menedžer

4

4

Varnostni tehnik

2

2

Varnostnik čuvaj

2

2

Varnostnik

4

4

Varnostnik nadzornik

2

2

Izvajalec skupaj

18

18

Ljudska univerza Koper

Varnost Maribor d.d.

Razpisani
roki 2013

NPK

Varnost Maribor d.d.

Zasebna šola Čas
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Izvajalec

GZS (CPU)

Lokacija izvajanja

GZS (CPU)

Razpisani
roki 2013

Izvedeni
roki 2013

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Operater var. nadz. centra

1

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostni tehnik

1

1

Varnostnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Varnostnik telesni stražar

1

0

Izvajalec skupaj

8

1

NPK

Zavod Karnika

Dijaški in študentski dom
Kranj

Varnostnik nadzornik

1

1

Sab, varovanje in storitve,
d.o.o.

TGM Žakelj d.o.o., Logatec

Varnostni tehnik

1

1

Ministrstvo za notranje
zadeve

Policijska akademija

Občinski redar

2

2

Ljudska univerza Trbovlje

Zasavska LU Trbovlje

Varnostnik

1

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Izvajalec skupaj

2

0

138

82

Šolski center Slovenj Gradec

Šolski center Slovenj Gradec

Vsi izvajalci skupaj
Vir.: www.nrpslo.org.

Tabela 9: Število razpisanih in izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanj NPK v letu 2012 po izvajalcih na področju
varovanja oseb in premoženja
Izvajalec

Lokacija izvajanja
Zbornica za zasebno
varovanje

Zbornica za zasebno
varovanje

Ljudska univerza Celje
Dvorana Tabor, Maribor
Ljudska univerza Celje

Varnost Maribor d.d.

Varnost Maribor d.d.

Razpisani
roki 2013

Izvedeni
roki 2013

Varnostni menedžer

7

6

Varnostni tehnik

6

5

Varnostnik čuvaj

3

3

Varnostnik čuvaj

2

2
25

NPK

Varnostnik

27

Varnostnik

6

6

Varnostnik

5

5

Varnostnik nadzornik

2

2

Izvajalec skupaj

58

54

Varnostnik čuvaj

6

6

67

Izvajalec

Lokacija izvajanja
Zasebna šola Čas

Zasebna šola Čas

PRIORI-TES d.o.o., Ptuj

PRIORI-TES d.o.o., Ptuj

GZS (CPU)
GZS (CPU)

Območ. gosp. zbor. sev.
primor.

Dijaški in študentski dom
Kranj
Zavod Karnika
Avtošola Ježica, Ljubljana

Razpisani
roki 2013

Izvedeni
roki 2013

Pooblaščeni inž. varn. sist.

4

4

Varnostni menedžer

2

2

Varnostni tehnik

4

4

NPK

Varnostnik čuvaj

1

1

Varnostnik

7

7

Varnostnik

1

1

Varnostnik nadzornik

1

1

Varnostnik telesni stražar

1

1

Izvajalec skupaj

18

18

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Operater var. nadz. centra

1

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Varnostnik telesni stražar

1

0

Varnostnik

1

1

Izvajalec skupaj

8

1

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Varnostni menedžer

1

1

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik

3

2

Varnostnik telesni stražar

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Izvajalec skupaj

9

3

4

4

Ministrstvo za notranje
zadeve

Policijska akademija

Občinski redar

Ljudska univerza Trbovlje

Zasavska LU Trbovlje

Varnostnik

Vsi izvajalci skupaj
Vir.: www.nrpslo.org.

1

1

107

90

68

Tabela 10: Število razpisanih in izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanj NPK v letu 2013 po izvajalcih na
področju varovanja oseb in premoženja
Izvajalec

Lokacija izvajanja

Zbornica za zasebno
varovanje
Zbornica za zasebno
varovanje

Varnost Maribor d.d.

Izvedeni
roki 2013

Pooblaščeni inž. varn. vist.

2

1

Varnostni menedžer

4

2

Varnostni tehnik

5

4

Varnostnik čuvaj

5

5

Varnostnik nadzornik

7

5

Varnostnik telesni stražar

1

0
22

Varnostnik

22

Dvorana Tabor, Maribor

Varnostnik

4

4

Ljudska univerza Celje

Varnostnik

4

4

Ljudska univerza Koper

Varnostnik

1

1

Izvajalec skupaj

55

48

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

1

Varnostnik nadzornik

2

2

Varnostnik telesni stražar

1

0

Varnostnik

4

4

Varnostni menedžer

2

2

Izvajalec skupaj

12

9

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

1

Varnostni menedžer

4

4

Varnostni tehnik

2

1

Varnostnik čuvaj

2

1

Varnostnik telesni stražar

1

0

Varnostnik

10

10

Varnost Maribor d.d.

Zasebna šola Čas
Zasebna šola Čas

PRIORI-TES d.o.o., Ptuj

GZS (CPU)

Razpisani
roki 2013

NPK

GZS (CPU)

Varnostnik nadzornik

4

3

Varnostnik

1

1

Varnostnik nadzornik

1

1

Izvajalec skupaj

26

23

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Varnostnik telesni stražar

1

0

Izvajalec skupaj

7

0
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Izvajalec

Lokacija izvajanja
Šolski center KranjKranj

Zavod Karnika

Dijaški in študentski dom
Kranj

TGM Žakelj d.o.o., Logatec

Sab, varovanje in storitve,
d.o.o.

IOC Zapolje, Logatec

Tehnološki park Ljubljana
d.o.o.

Razpisani
roki 2013

Izvedeni
roki 2013

Varnostnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

1

Varnostnik telesni stražar

1

1

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Varnostnik telesni stražar

1

0

Izvajalec skupaj

10

2

Pooblaščeni inž. varn. sist.

1

0

Varnostnik nadzornik

1

0

Varnostnik telesni stražar

2

0

Varnostni menedžer

1

0

Varnostnik

2

0

Varnostnik telesni stražar

1

0

Varnostnik

2

0

Varnostni tehnik

1

0

Varnostnik čuvaj

1

0

Izvajalec skupaj
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0

NPK
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2
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Iz prikazanih tabel je razvidno, da je bil v letih od 2011 do 2013 najaktivnejši izvajalec Zbornica
za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, ki je imel v obdobju spremljave certifikatnega sistema
izvedenih 156 preverjanj. Na drugem mestu je Zasebna šola za varnostno izobraževanje ČAS d.o.o.,
ki je v teh letih izvedla 62 preverjanj. Na tretjem mestu je Varnost Maribor d.d. s skupno izvedenimi
20 preverjanji. Izvajalca, ki sta bila v opazovanem obdobju nekoliko manj aktivna, s skupaj šestimi
izvedenimi postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, sta Ljudska univerza
Trbovlje in Ljudska univerza Žalec.
Izvajalci, ki so imeli med letoma 2011 in 2013 največ izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, so izvajanja realizirali tudi na različnih lokacijah po Sloveniji.
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je večino postopkov izpeljala zunaj svoje
organizacije, in sicer v Logatcu, Mariboru in Celju ter nekaj tudi v Kopru in Luciji. Zasebna šola za
varnostno izobraževanje Čas d.o.o. je izvedla kar nekaj preverjanj na Ptuju, medtem ko jih Zavod
Karnika izvaja na dveh lokacijah na Gorenjskem. Varnost Maribor d.d., kot eden od večjih izvajalcev, je
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postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvajal izključno v Mariboru.
V letu 2011 so imeli razpisane roke za večino od skupno osmih NPK s področja zasebnega varovanja
naslednji izvajalci: Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Zasebna šola za varnostno
izobraževanje ČAS d.o.o. in Center za poslovno usposabljanje (GZS). Vsi preostali izvajalci (6) so imeli
v letu 2011 razpisane roke le za enega ali dva NPK s področja zasebnega varovanja.
V letu 2012 je bilo na splošno registriranih manj izvajalcev (7), se je pa pri registriranih izvajalcih v
tem letu povečalo število NPK, ki so jih ponujali. V letu 2012 imamo tako štiri izvajalce (Zbornica za
razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Zasebna šola za varnostno izobraževanje ČAS d.o.o., Center
za poslovno usposabljanje in Zavod Karnika), od katerih je vsak ponujali skoraj vse NPK s področja
zasebnega varovanja.
V letu 2013 se je omenjenim izvajalcem pridružil še SAB, varovanje in storitve, d.o.o., ki je prav tako
razpisoval skoraj vse NPK s področja zasebnega varovanja.
V kategoriji razpisanih rokov za posamezne NPK s področja varovanja oseb in premoženja ter hkrati
neizvedenimi preverjanji je v ospredju Center za poslovno usposabljanje (GZS). V letih od 2011 do
2013 je imel skupno razpisanih 23 preverjanj, realiziral pa je le dve. Tudi izvajalec SAB, varovanje in
storitve d.o.o. je imel kar nekaj razpisanih rokov, za katere ni imel izvedenih preverjanj (12). Razpisane
roke za preverjanje brez kakršnega koli izvedenega preverjanja pa imajo Ljudska univerza Trbovlje,
Ljudska univerza Žalec in Šolski center Slovenj Gradec. Pri obeh ljudskih univerzah in šolskem centru
je treba opozoriti, da je Državni izpitni center te ustanove (na podlagi izpolnjevanja materialnih
pogojev, določenih v katalogih za NPK) sicer vpisal v register izvajalcev, vendar pa jim Ministrstvo za
notranje zadeve ni podelilo mandata za izvajanje usposabljanja oziroma priprav na pridobitev NPK-jev
s področja varovanja, zato te ustanove preverjanj niti niso mogle izvajati.

5.2.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v tabeli 11 prikazujejo, koliko kandidatov
se je v letu 2013 prijavilo za pridobitev posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja
varovanja oseb in premoženja. Pripravljen je tudi pregled podatkov po NPK-jih ter izvajalcih postopka
za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ali so bili NPK podeljeni na podlagi potrjevanja
(potrjevanje kandidatove zbirne mape) ali je šlo za preverjanje znanj, spretnosti in kompetenc (komisija
preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili).
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V spodnji tabeli so podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na NPK pri izvajalcih.

Varnostni menedžer/
varnostna menedžerka

Varnostni tehnik/
varnostna tehnica

Varnostnik/
varnostnica

Varnostnik čuvaj/
varnostnica čuvajka

Varnostnik nadzornik/
varnostna nadzornica

Varnostnik telesni stražar/
varnostnica telesna
stražarka

Operater/operaterka
varnostno nadzornega
centra

Občinski redar/
občinska redarka

Število prijavljenih skupaj

2

9

21

449

17

12

0

-

-

510

-

-

-

44

-

-

-

-

-

44

Ljudska univerza Celje

-

-

-

67

-

-

-

-

-

67

Ljudska univerza
Koper

-

-

-

23

-

-

-

-

-

23

Varnost Maribor d.d.

0

3

0

46

2

13

0

-

-

64

Zasebna šola Čas

2

6

1

77

3

13

0

-

-

102

PRIORI-TES d.o.o.,
Ptuj

-

-

-

12

-

1

-

-

-

13

GZS (CPU)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

NPK

Izvajalec oz.
lokacija izvajanja
Zbornica za zasebno
varovanje
Dvorana Tabor,
Maribor

Zavod Karnika

-

Dijaški in študentski
dom Kranj

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

Šolski center Kranj

-

-

-

0

7

-

7

-

-

14

-

-

Sab, varovanje in
storitve, d.o.o.
TGM Žakelj d.o.o.,
Logatec

0

-

-

-

-

0

0

-

-

0

-

0

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

Ljudska univerza Žalec

-

-

-

-

-

-

-

-

Sintal Vazi d.o.o., Celje

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

Policijska akademija
(MNZ)

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

Skupaj

4

18

22

718

29

39

7

0

28

IOC Zapolje, Logatec
Tehnološki park
Ljubljana d.o.o.
Ljudska univerza
Trbovlje

Vir.: www.nrpslo.org.
6

-

Oznaka - pomeni, da izvajalec za naveden NPK v letu 2013 ni razpisal nobenega roka.

Število prijavljenih
skupaj(seštevek lokacij)

Pooblaščeni inženir/
pooblaščena inženirka
varnostnih sistemov

Tabela 11: Podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na NPK pri izvajalcih v letu 2013 na področju varovanja oseb
in premoženja

644

64
115

0

0
0
28
865
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Iz tabele je razvidno, da se lahko med najaktivnejše izvajalce za NPK-je s področja zasebnega varovanja
letu 2013 štejejo Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja (skupno prijavljenih 644
kandidatov), Zasebna šola za varnostno izobraževanje ČAS d.o.o. (skupno prijavljenih 115 kandidatov)
in Varnost Maribor d.d. (skupno prijavljenih 64 kandidatov). Med aktivne izvajalce štejemo tudi
Policijsko akademijo, ki je bila v letu 2013 edina pooblaščena za izvajanje NPK občinski redar/občinska
redarka in je preverjanja oziroma potrjevanja tudi dejansko izvajala.
Z izjemo Zavoda Karnika so vsi preostali registrirani izvajalci s področja varovanja oseb in premoženja
v letu 2013 (SAB, varovanje in storitve d.o.o., Ljudska univerza Žalec in Zasavska ljudska univerza) le
razpisovali roke, niso pa imeli nobenega prijavljenega kandidata.
Tabela 12: Št. prijavljenih kandidatov, št. kandidatov, ki so pridobili NPK na podlagi potrjevanja oziroma na podlagi
preverjanja, ter št. kandidatov, ki niso pristopili k preverjanju, za posamezen NPK v letu 2013 na področju varovanj
oseb in premoženja

Izvajalec

Zbornica
za zasebno
varovanje

Varnost
Maribor d.d.

Št.
prijavljenih
kand.

Št. kand.,
ki niso
opravili
preverjanja

Št. kand.,
ki niso
pristopili k
preverjanju

Št. opr.
potrjevanj

Št. opr.
preverjanj

Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostni menedžer
Varnostni tehnik
Varnostnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar

2
9
21
449
17
12
0

0
0
1
49
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
9
20
400
16
12
0

Varnostnik

44

3

0

0

41

Varnostnik

67

6

0

0

61

Varnostnik

23

1

0

0

22

Izvajalec skupaj
Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostni tehnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar
Varnostnik
Varnostni menedžer
Izvajalec skupaj
Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostni menedžer
Varnostni tehnik
Varnostnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar
Varnostnik
Varnostnik nadzornik
Izvajalec skupaj

644
0
0
2
13
0
46
3
64
2
6
1
77
3
13
0
12
1
115

61
0
0
0
2
0
8
0
10
0
0
0
6
0
2
0
1
0
9

0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

583
0
0
2
10
0
37
3
52
2
6
1
71
3
11
0
11
1
106

Lokacija izvajanja

NPK

Zbornica za
zasebno varovanje

Dvorana Tabor,
Maribor
Ljudska univerza
Celje
Ljudska univerza
Koper

Varnost Maribor
d.d.

Zasebna šola Čas
Zasebna
šola Čas
PRIORI-TES
d.o.o., Ptuj
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Izvajalec

GZS (CPU)

Zavod
Karnika

Št.
prijavljenih
kand.

Št. kand.,
ki niso
opravili
preverjanja

Št. kand.,
ki niso
pristopili k
preverjanju

Št. opr.
potrjevanj

Št. opr.
preverjanj

Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostni menedžer
Varnostni tehnik
Varnostnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar
Izvajalec skupaj
Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostni menedžer
Varnostni tehnik
Varnostnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar
Varnostnik
Varnostnik čuvaj
Varnostnik telesni stražar
Izvajalec skupaj
Pooblaščeni inž. varn. sist.
Varnostnik nadzornik
Varnostnik telesni stražar
Varnostni menedžer
Varnostnik telesni stražar
Varnostnik
Varnostni tehnik
Varnostnik čuvaj
Izvajalec skupaj

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sintal Vazi d.o.o.,
Celje

Varnostni tehnik

0

0

0

0

0

Ljudska univerza
Trbovlje

Varnostnik

0

0

0

0

0

Policijska
akademija (MNZ)

Občinski redar

28

0

0

22

6

865

81

2

22

760

Lokacija izvajanja

GZS (CPU)

Dijaški in
študentski dom
Kranj

Šolski center
Kranj

TGM Žakelj
d.o.o., Logatec
Sab, varov.
in storitve,
d.o.o.

IOC Zapolje,
Logatec
Tehnološki park
Ljubljana d.o.o.

Ljudska
univerza
Žalec
Ljudska
univerza
Trbovlje
Policijska
akademija
(MNZ)

Vsi izvajalci skupaj
Vir.: www.nrpslo.org.
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Iz tabele je razvidno, da na področju varovanja oseb in premoženja praktično ni pridobivanja NPK na
podlagi preverjanja kandidatove zbirne mape. Za poklice, ki posegajo v področje človekovih pravic
in svoboščin, je obvezno preverjanje kandidatove ustrezne usposobljenosti in njegovega poznavanja
zakonodaje s področja zasebnega varovanja. V postopku pridobivanja NPK na podlagi potrjevanja
kandidatove zbirne mape se lahko izpostavi NPK občinski redar/občinska redarka, kjer se je od
skupno 28 prijavljenih kandidatov v letu 2013 preverjalo znanja le šestih kandidatov, preostali (22)
pa so pridobili certifikat le na podlagi potrjevanja zbirne mape. Razlika nastane na podlagi izvajanja
zakonodaje, kjer področje ureja Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in ne
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011).
Iz tabele 12 je prav tako razvidno, da je največji delež kandidatov, ki so neuspešni v postopku
preverjanja znanj za pridobitev NPK, pri NPK varnostnik/varnostnica. V povprečju je pri preverjanju
neuspešen eden od 11 kandidatov. Ob pregledu posameznih izvajalcev je razvidno, da je glede na
prijavljene kandidate za NPK varnostnik/varnostnica pri preverjanju največji osip (18 %) beležila
Varnost Maribor d.d. (45 uspešnih in 8 neuspešnih), medtem ko ima najmanjši osip Zasebna šola
za varnostno izobraževanje ČAS d.o.o. (7,3 %; 89 uspešnih in 7 neuspešnih). Pri Zbornici za razvoj
Slovenskega zasebnega varovanja so imeli kandidati pri pridobivanju NPK varnostnik/varnostnica v letu
2013 8,5 % osipa (633 uspešnih in 59 neuspešnih).
Vsi kandidati, ki so se v letu 2013 prijavili za kvalifikaciji varnostni menedžer/varnostna menedžerka
in pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov, so bili na preverjanju tudi uspešni.
Tudi pri pridobivanju NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica je bila uspešnost visoka (22 uspešnih
in 1 neuspešen), prav tako je delež uspešnih kandidatov velik (38 uspešnih in 4 neuspešni) za NPK
varnosti nadzornik/varnostna nadzornica.
Tabela 12 kaže še en zanimiv podatek, in sicer da je v letu 2013 prijavljene kandidate za NPK varnostnik
telesni stražar/varnostnica telesna stražarka imel le izvajalec Zavod Karnika, kjer je od 7 prijavljenih
kandidatov certifikat uspešno pridobilo 6 kandidatov za omenjeno kvalifikacijo.
V letu 2013 ni bilo prijavljenega nobenega kandidata za NPK varnostnik/varnostnica varnostno
nadzornega centra.
V zaključnem delu analize baze NRP za področje varovanja oseb in premoženja so prikazani podatki o
starostnih skupinah imetnikov NPK-jev in podatki o imetnikih NPK glede na spol.
Graf 24: Podatki o starostnih skupinah kandidatov, ki so pridobili certifikat na področju varovanja oseb in premoženja
in so vneseni v bazo NRP na dan 27. 11. 2014
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V grafu 23 je prikazan podatek o starostnih kategorijah prejemnikov certifikata na celotnem področju
varovanja oseb in premoženja, iz katerega je razvidno, da so v navedenem obdobju največ (49,6 %)
certifikatov pridobile osebe, stare od 26 do 40 let. Nekoliko manj (33,9 %) je bilo tistih, starih od 41 do
55 let. Delež starejših od 55 let pa je bil 13,6 %. V opazovanem obdobju je bilo na celotnem področju
varovanja oseb in premoženja le 2,9 % certifikatov podeljenih osebam, starim od 18 do 25 let.
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Graf 25: Podatki o starostnih skupinah kandidatov, ki so pridobili certifikat na področju varovanja oseb in premoženja
in so vneseni v bazo NRP na dan 27. 11. 2014
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V grafu 24 so prikazani imetniki certifikatov, ki so pridobili posamezne certifikate na področju
varovanja oseb in premoženja v obdobju od 1. 1. 2010 do 27. 11. 2014:
pp samo trije NPK (varnostnik/varnostnica; varnostni tehnika/varnostna tehnica in varnostnik
nadzornik/varnostnica nadzornica) so bili podeljeni mlajšim osebam, starim od 18 do 25 let;
pp pri pregledu najstarejše starostne skupine, stare nad 55 let, je razvidno, da se pogosteje pojavlja
edino pri NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka in pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka
varnostnih sistemov;
pp najmlajše in najstarejše starostne skupine ni mogoče najti pri NPK varnostnik telesni stražar/
varnostnica telesna stražarka, saj gre za specifično kvalifikacijo;
pp starostna skupina od 41 do 55 let je v prednosti pri NPK-jih pooblaščeni inženir/pooblaščena
inženirka varnostnih sistemov; varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka in varnostnik nadzornik/
varnostnica nadzornica;
pp starostna skupina od 26 do 40 let, najpogostejša pri skoraj vseh NPK s področja varovanja oseb in
premoženja, ima kljub vsemu nekatere izjeme. Pri NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka in
NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov je glede na preostale starostne
skupine najmanj zastopana.
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Graf 26: Podatki o spolu kandidatov, ki so pridobili NPK na področju varovanja oseb in premoženja v obdobju in so
vneseni v bazo NRP na dan 27. 11. 2014
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Pri pregledu celotnega področja varovanj oseb in premoženja v grafu 25 je razvidno, da ženske
predstavljajo 18,6-odstotni delež imetnikov NPK-jev, delež moških, ki so v navedenem obdobju
pridobili NPK, pa je 81,4 %.
Graf 27: Podatki o spolu kandidatov, ki so pridobili NPK na področju varovanja oseb in premoženja v obdobju in so
vneseni v bazo NRP na dan 27. 11. 2014
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moški

ženske

V zgornjem grafu je prikazana struktura imetnikov posameznih NPK na področju varovanja oseb in
premoženja po spolu. Zanimiv je podatek, da je bil NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica podeljen
izključno moški populaciji. Podatek, ki še izstopa od povprečja na celotnem področju varovanja oseb
in premoženja, je zelo velik delež žensk pri NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka. Preostali
NPK, kjer je ženska populacija še nekoliko bolj zastopana, so občinski redar/občinska redarka in
varnostnik/varnostnica.
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5.3

Umetnost

5.3.1

Podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od začetka
izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o podeljenih certifikatih za nacionalne poklicne kvalifikacije
na področju umetnosti od začetka izvajanja prvega NPK na tem področju, do vključno leta 2013:
3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka; asistent kamere/asistentka kamere;
asistent/asistentka montaže slike in zvoka; asistent/asistentka zvoka; baletni plesalec/baletna
plesalka; glasbeni redaktor/glasbena redaktorica; izdelovalec/izdelovalka polsti in izdelkov iz
polsti; izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala; izdelovalec/izdelovalka nakita; kamerman/
kamermanka; kamnosek/kamnosekinja, restavratorski sodelavec/restavratorska sodelavka; klekljar/
klekljarica; krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka; lončar/
lončarka; medičar/medičarka; medijski arhivist/medijska arhivistka; mizar, restavratorski sodelavec/
mizarka, restavratorska sodelavka; modni stilist/modna stilistka; montažer/montažerka slike in zvoka;
oblikovalec/oblikovalka osvetljave; oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij; oblikovalec/
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem; oblikovalec/oblikovalka spletnih strani;
oblikovalec/oblikovalka zvoka; operater/operaterka multimedijskih naprav; organizator/organizatorka
produkcije medijskih vsebin; osvetljevalec/osvetljevalka; pečar, restavratorski sodelavec/pečarka,
restavratorska sodelavka; pletar/pletarka; podkovski kovač/podkovska kovačica; realizator/realizatorka
oddaj; rekviziter/rekviziterka; rezbar/rezbarka; ročni tkalec/ročna tkalka; scenski kašer/scenska kašerka;
scenski oblikovalec/scenska oblikovalka; scenski slikar/scenska slikarka; slamokrovec/slamokrovka;
slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka;
snemalec/snemalka; suhorobar – obodar/suhorobarka – obodarka; suhorobar – orodjar/suhorobarka
– orodjarka; suhorobar – podnar/suhorobarka – podnarka; suhorobar – posodar/suhorobarka –
posodarka; suhorobar – rešetar/suhorobarka – rešetarka; suhorobar – spominkar/suhorobarka –
spominkarka; suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka; suhorobar – žličar/suhorobarka
– žličarka; tajnik/tajnica režije; tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin; tesar,
restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka; umetnostni kovač/umetnostna kovačica;
upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav; video oblikovalec/video oblikovalka; zidar,
restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka.
Prvi certifikati na področju umetnosti so bili podeljeni v letu 2004, in sicer za NPK oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani in NPK čipkar/čipkarica (tega je v letu 2008 nadomestil NPK klekljar/
klekljarica). Med letoma 2003 in 2013 je bilo na celotnem področju umetnosti podeljenih 652
certifikatov, kar prikazujeta spodnja tabela in graf.
Tabela 13: Število podeljenih certifikatov na področju umetnosti med letoma 2003 in 2013 (od začetka izvajanja
posameznega certifikata)
NPK

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj

Asistent/asistentka kamere
Glasbeni redaktor/glasbena
redaktorica
Klekljar/klekljarica (do leta 2008
čipkar/čipkarica)
Kamerman/kamermanka

0

0

9

2

5

0

4

0

3

7

0

0

7

10

3

0

13

4

3

4

34

23

3

0

26
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NPK

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj

Montažer/montažerka slike in
zvoka

0

40

2

4

0

46

Modni stilist/modna stilistka

0

0

0

15

9

4

5

0

33

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave

0

0

36

7

8

6

1

0

58

0

0

0

1

1

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih
in bivalnih prostorov s cvetjem
Oblikovalec/oblikovalka spletnih
strani

0

9

8

32

9

0

0

35

4

24

29

150

Oblikovalec/oblikovalka zvoka

0

56

33

22

8

7

126

Organizator/organizatorka
produkcije medijskih vsebin

0

0

26

2

1

2

31

Osvetljevalec/osvetljevalka

3

0

2

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

5

0

18

0

18

Pletar/pletarka (prej pletar/pletarka
iz ličja)

0

0

0

0

Realizator/realizatorka oddaj
Rezbar/rezbarka

0

13

3

0

0

16

Slikopleskar-črkoslikar,
restavratorski sodelavec/
slikopleskarka-črkoslikarka,
restavratorska sodelavka

0

0

0

0

1

1

Snemalec/snemalka

0

0

36

7

0

43

5

8

0

13

0

14

0

14

0

12

0

12

0

0

Tajnik/tajnica režije
Tehnični realizator/tehnična
realizatorka medijskih vsebin
Video oblikovalec/video
oblikovalka
3D-oblikovalec in animator/3Doblikovalka in animatorka
Asistent/asistentka montaže slike
in zvoka montaže slike in zvoka
Asistent/asistentka zvoka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baletni plesalec/baletna plesalka
Operater/operaterka
multimedijskih naprav

0

0

0

0

Izdelovalec/izdelovalka nakita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izdelovalec/izdelovalka polsti in
izdelkov iz polsti
Izdelovalec/izdelovalka
aranžerskega materiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medičar/medičarka

0

0

0

0

Medijski arhivist/medijska
arhivistka

0

0

0

0

Lončar/lončarka

0

0

0

0

0

0
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NPK

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj

Podkovski kovač/podkovska
kovačica
Pečar, restavratorski sodelavec/
pečarka, restavratorska sodelavka

0

0

0

0

0

0
0

Rekviziter/rekviziterka

0

0

0

0

0

Ročni tkalec/ročna tkalka

0

0

0

0

Slamokrovec

0

0

0

0

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih
vezav in dekoracij

0

0

0

0

Scenski kašer/scenska kašerka

0

0

0

0

0

Scenski oblikovalec/scenska
oblikovalka

0

0

0

0

0

Scenski slikar/scenska slikarka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suhorobar – obodar/suhorobarka
– obodarka
Suhorobar – orodjar/suhorobarka
– orodjarka
Suhorobar – podnar/suhorobarka
– podnarka
Suhorobar – posodar/suhorobarka
– posodarka
Suhorobar – rešetar/suhorobarka
– rešetarka
Suhorobar – spominkar/
suhorobarka – spominkarka
Suhorobar – zobotrebčar/
suhorobarka – zobotrebčarka
Suhorobar – žličar/suhorobarka –
žličarka
Umetnostni kovač/umetnostna
kovačica
Upravljavec/upravljavka scenskih
elementov in naprav
Mizar, restavratorski sodelavec/
mizarka, restavratorska sodelavka
Kamnosek, restavratorski
sodelavec/kamnosekinja,
restavratorska sodelavka
Krovec-klepar, restavratorski
sodelavec/krovka-kleparka,
restavratorska sodelavka
Tesar, restavratorski sodelavec/
tesarka, restavratorska sodelavka
Zidar, restavratorski sodelavec/
zidarka, restavratorska sodelavka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ
Vir: Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000–2012, Ljubljana, CPI, 2013; www.nrpslo.org (za leto 2013).
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Graf 28: Število podeljenih certifikatov na področju umetnosti med letoma 2004 in 2013
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Zgornji graf prikazuje tiste NPK na področju umetnosti, za katere je bil do leta 2013 podeljen vsaj en
certifikat. Iz tega grafa je razvidno, da je bilo v obdobju 2004–2013 največ certifikatov podeljenih za
NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (150). Sledijo mu NPK oblikovalec/oblikovalka zvoka
(126), oblikovalec/oblikovalka osvetljave (58), montažer/montažerka slike in zvoka (46) in snemalec/
snemalka (43). Za preostale NPK je bilo podeljenih 34 certifikatov ali manj. Zanimiv je še podatek, da
je bil od leta 2004 (leto, ko je bil na področju umetnosti podeljen prvi certifikat) certifikat podeljen
za 20 različnih NPK, za preostalih 36 NPK pa ni bil podeljen niti en certifikat. Razlog je v tem, da za
nekatere NPK (še) ni registriran noben izvajalec postopka za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, saj so bili mnogi NPK razviti šele v zadnjih letih in je zanje postopek certificiranja
trenutno še v razvoju. Za te kvalifikacije se lahko prva potrdila o usposobljenosti (certifikate)
pričakujejo v prihodnjih letih. Na splošno se za področje umetnosti izraža dejstvo, da gre na tem
področju v veliki večini za redke (umetniške) poklice, tako da je potreba po teh kadrih – in posledično
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nabor kandidatov za pridobitev kvalifikacije – relativno majhna v primerjavi z drugimi poklici na
preostalih strokovnih področjih.
Zaradi velikega števila NPK-jev in predvsem zaradi vsebinske raznolikosti je v nadaljevanju število
podeljenih certifikatov prikazano po posameznih področjih umetnosti:
pp Področje avdiovizualnih tehnik in multimedijske proizvodnje: 3D-oblikovalec in animator/
3D-oblikovalka in animatorka; asistent/asistentka kamere; asistent/asistentka montaže slike in
zvoka; asistent/asistentka zvoka; glasbeni redaktor/glasbena redaktorica; kamerman/kamermanka;
medijski arhivist/medijska arhivistka; montažer/montažerka slike in zvoka; oblikovalec/
oblikovalka osvetljave; oblikovalec/oblikovalka spletnih strani; oblikovalec/oblikovalka zvoka;
operater/operaterka multimedijskih naprav; organizator/organizatorka produkcije medijskih
vsebin; osvetljevalec/osvetljevalka; realizator/realizatorka oddaj; rekviziter/rekviziterka; scenski
kašer/scenska kašerka; scenski oblikovalec/scenska oblikovalka; scenski slikar/scenska slikarka;
snemalec/snemalka; tajnik/tajnica režije; tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih
vsebin; upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav; video oblikovalec/video
oblikovalka.
pp Področje umetne obrti: izdelovalec/izdelovalka nakita; izdelovalec/izdelovalka polsti in izdelkov
iz polsti; klekljar/klekljarica (prej čipkar/čipkarica); lončar/lončarka; medičar/medičarka; pletar/
pletarka; pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka; podkovski kovač/
podkovska kovačica; rezbar/rezbarka; ročni tkalec/ročna tkalka; slamokrovec/slamokrovka;
oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij; oblikovalec/oblikovalka poslovnih in
bivalnih prostorov s cvetjem; suhorobar – obodar/suhorobarka – obodarka; suhorobar – orodjar/
suhorobarka – orodjarka; suhorobar – podnar/suhorobarka – podnarka; suhorobar – posodar/
suhorobarka – posodarka; suhorobar – rešetar/suhorobarka – rešetarka; suhorobar – spominkar/
suhorobarka – spominkarka; suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka; suhorobar –
žličar/suhorobarka – žličarka; umetnostni kovač/umetnostna kovačica.
pp Področje oblikovanja in plesa: izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala; modni stilist/
modna stilistka; baletni plesalec/baletna plesalka.
pp Področje restavratorskih sodelavcev: krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka,
restavratorska sodelavka; zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka;
kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka; slikopleskarčrkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka; mizar,
restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka; tesar, restavratorski sodelavec/tesarka,
restavratorska sodelavka.
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Graf 29: Število podeljenih certifikatov po letih na področju avdiovizualnih tehnik in multimedijske proizvodnje
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Zgornji graf prikazuje število podeljenih certifikatov na področju avdiovizualnih tehnik in
multimedijske proizvodnje po letih, in sicer od leta 2003. Kot je razvidno iz grafa 29, je bilo največ
certifikatov podeljenih za NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani, in sicer v letu 2010, ko je
certifikat pridobilo 35 oseb. Za NPK oblikovalec/oblikovalka zvoka, za katerega je bilo podeljenih
skupno 126 certifikatov, je certifikat največ oseb pridobilo leta 2009, in sicer 56, kasneje pa bistveno
manj. Podobno velja tudi za druge NPK na tem področju, le da je bilo največ certifikatov pridobljenih
med letoma 2010 in 2012: montažer/montažerka slike in zvoka; snemalec/snemalka; organizator/
organizatorka produkcije medijskih vsebin; kamerman/kamermanka; realizator/realizatorka oddaj;
tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin; glasbeni redaktor/glasbena redaktorica;
tajnik/tajnica režije; video oblikovalec/video oblikovalka; asistent/asistentka kamere. Razlog je verjetno
treba iskati v dejstvu, da je eden večjih zaposlovalcev tega kadra RTV Slovenija, kjer so si kandidati
takoj po razvitju NPK pridobili potrdilo, v naslednjih letih pa se je število prijavljenih kandidatov in
posledično pridobivanja potrdil bistveno zmanjšalo. Še zlasti se je število podeljenih potrdil zmanjšalo v
zadnjem letu spremljave certifikatnega sistema, to je v letu 2013.
Število podeljenih certifikatov na področju umetnosti tudi jasno kaže, da je zanimanje za pridobitev
certifikata po posameznih letih od leta 2004 najbolj enakomerno razporejeno za NPK oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani in oblikovalec/oblikovalka zvoka, medtem ko so bili ostali NPK-ji v večjem
številu podeljeni le enkrat v določenem letu, potem pa je število naglo upadlo in se do leta 2013 ni več
bistveno povečalo.
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Graf 30: Podeljeni certifikati za NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
40
35
30
25
20

35

32

15
10
5
0

29

24
9

8

2004

2005

9
2006

2007

4
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vir: nrpslo.org.

Zgornji graf prikazuje število podeljenih certifikatov na primeru enega, številčno najbolj zastopanega
NPK na področju umetnosti, to je za oblikovalca/oblikovalko spletnih strani. Prikazuje podeljene
certifikate za NPK po letih, od leta 2004, ko je bil podeljen prvi certifikat, do leta 2013, ko jih je bilo
podeljenih 29. Razvidno je, da je bilo največ certifikatov podeljenih leta 2010 in da zanimanje za
pridobitev po posameznih letih precej niha (od 0 do 35). Od leta 2011, ko so bili podeljeni le štirje
certifikati, število podeljenih certifikatov ponovno raste.
Graf 31: Število podeljenih certifikatov na področju umetne obrti po letih
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Zgornji graf prikazuje število podeljenih certifikatov za posamezen NPK na področju umetne obrti po
letih. Na področju umetne obrti je bilo med letoma 2004 in 2013 podeljenih 56 certifikatov, od tega
največ za NPK klekljar/klekljarica. Razvidno je, da je največ zanimanja za NPK klekljar/klekljarica, saj
so bili certifikati za ta NPK podeljeni dokaj enakomerno skozi celotno desetletno obdobje, razen v letih
2007 in 2009, ko ni bil podeljen niti en certifikat, največ pa leta 2004, ko je bilo podeljenih devet potrdil
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o usposobljenosti. Število podeljenih certifikatov je v primerjavi z drugimi poklici na drugih področjih
(izven umetnosti) sicer razmeroma majhno, vendar pa je zaradi redkosti poklicev to število pričakovano
in razumljivo.
Graf 32: Število podeljenih certifikatov v letu 2013 na področju oblikovanja
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Vir: nrpslo.org.

Na področju oblikovanja je bilo v celotnem obdobju spremljave od nastanka prvega certifikata na
tem področju do konca leta 2013 podeljenih 33 certifikatov, in sicer za NPK modni stilist/modna
stilistka. Iz grafa 32, ki prikazuje število podeljenih certifikatov za ta NPK po letih je razvidno, da je
bilo največ certifikatov podeljenih prvo leto izvajanja, in sicer leta 2009 (15), od takrat naprej pa število
počasi in enakomerno pada, tako da je v letu 2012 doseglo število pet, zadnje leto pa celo nič. Za NPK
izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala trenutno še ni bilo podeljenega nobenega certifikata,
zato se ta podatek v grafu ne prikazuje. Enako velja za NPK baletni plesalec/baletna plesalka, ki se
uvršča na področje plesa. Za omenjeni NPK še ni bilo podeljenega nobenega certifikata, saj je bil katalog
standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK razvit šele v letu 2013. Postopki za oblikovanje
komisije bodo šele začeli potekati, tako da se prve kvalifikacije za ta NPK pričakujejo v letu 2015.
Na področju restavratorskih sodelavcev je bil podeljen en certifikat, in sicer v letu 2013 za NPK
slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka.
Primerjavo vseh štirih področij umetnosti kaže spodnji graf. Razvidno je, da je bilo v sklopu
avdiovizualnih tehnik in multimedijske proizvodnje podeljenih največ certifikatov, in sicer 562 (od
skupno 652), kar je 86 % vseh podeljenih certifikatov na področju umetnosti v obdobju 2004–2013.
Ostala tri področja beležijo precej manjši delež, in sicer 9 % področje umetne obrti, 5 % področje
oblikovanja in plesa ter manj kot 1 % področje restavratorskih sodelavcev.
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Graf 33: Delež podeljenih certifikatov v obdobju od začetka izvajanja do leta 2013 na posameznih področjih umetnosti
Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija
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Vir: nrpslo.org.

5.3.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
umetnosti med letoma 2011 in 2013

V tem delu analize je prikazano, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
na področju umetnosti so posamezni izvajalci razpisovali med letoma 2011 in 2013 ter koliko izvedenih
preverjanj in potrjevanj so izvajalci v teh letih tudi izpeljali. Tabeli spodaj prikazujeta podatke o številu
razpisanih in realiziranih rokov za preverjanje za celotno področje umetnosti v letih 2011, 2012 in 2013.
Zaradi lažje preglednosti so podatki razvrščeni po področjih v dve tabeli, in sicer v tabelo, ki predstavlja
področje avdiovizualnih tehnik in multimedijske produkcije, ter tabelo, ki predstavlja vse druge NPK na
področju umetnosti, razen avdiovizualnih tehnik in multimedijske produkcije – torej NPK s področja
umetne obrti, oblikovanja in plesa ter restavratorske sodelavce/sodelavke.
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Video oblikovalec/
video oblikovalka

Tehnični realizator/
tehnična realizatorka

Snemalec/snemalka

Tajnik/tajnica režije
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oddaj

Osvetljevalec/osvetljevalka

Organizator/organizatorka
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Oblikovalec/oblikovallka
zvoka

Oblikovalec/oblikovalka
spletnih strani

Oblikovalec/oblikovalka
osvetljave

Montažer/montažerka
slike in zvoka

Medijski arhivist/medijska
arhivistka

Kamerman/kamermanka

Glasbeni redaktor/
glasbena redaktorica

Asistent/asistentka
montaže slike in zvoka

Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok
Razpisan rok
Realiziran rok

Asistent/asistentka kamere

Tabela 14: Število razpisanih in realiziranih rokov v letu 2013 – po posameznih NPK na področju avdiovizualnih tehnik
in multimedijske produkcije

2013 /7 / 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 0 21 1 3 1 3 0 2 1 4 0 1 0 1 0 / / 1 0 1 0 1 0
2012

/ / 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 5 1 12 3 1 1 3 0 1 1 5 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 / /

2011

2 2 0 0 3 2 3 2 / / 1 1 6 2 14 2 2 2 4 0 1 1 2 0 / / 1 1 4 4 / / / / / /

Vir: www.nrpslo.org.
7

Oznaka / pomeni, da nobeden od izvajalcev postopka preverjanja in potrjevanja ni izvajal omenjeni NPK.
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Iz podatkov o izvajanju posameznih kvalifikacij, prikazanih v zgoraj prikazanih tabelah, lahko vidimo,
da je število razpisanih rokov glede na posamezno kvalifikacijo spremenljivo. Po številu razpisanih
rokov najbolj izstopa NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani, za katerega je bilo v letu 2013
razpisanih 21 rokov, v letih 2012 in 2011 nekaj več kot deset, izvedeni pa so bili v posameznem letu
največ trije. Za vse druge NPK na področju umetnosti so v letu 2013 izvajalci razpisali vsaj enega ali
največ pet rokov za preverjanje, izpeljali pa največ enega. Od skupno 25 NPK na področju umetnosti,
za katere je bil v letu 2013 razpisan vsaj en rok za preverjanje, jih je bilo v letu 2013 realiziranih osem,
od tega štirje na področju avdiovizualnih tehnik in multimedijske proizvodnje ter štirje na drugih
obravnavanih področjih umetnosti.
NPK, za katere so izvajalci v letu 2013 izvedli roke za preverjanje, so bili naslednji: oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani; oblikovalec/oblikovalka zvoka; kamerman/kamermanka; organizator/
organizatorka produkcije multimedijskih vsebin; klekljar/klekljarka; oblikovalec/oblikovalka poslovnih
in bivalnih prostorov s cvetjem; pletar/pletarka in slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka;
restavratorski sodelavec/restavratorska sodelavka.
V letih 2011 in 2012 so izvajalci realizirali razpisane roke za veliko večino vseh NPK-jev, prikazanih v
tabeli 14, razen za asistenta/asistentko montaže slika in zvoke; medijskega arhivista/medijsko arhivistko;
operaterja/operaterko multimedijskih naprav in osvetljevalca/osvetljevalko.
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8

Slikopleskar-črkoslikar,
Realizirani rok restavratorski sodelavec/ka

Razpisani rok

Zidar/zidarka

Rezbar/rezbarka
Realizirani rok

3

Razpisani rok

Razpisani rok

Kamnosek, restavratorski
sodelavec/kamnosekinja,
Realizirani rok restavratorska sodelavka

Pletar/pletarka
Realizirani rok

1

Razpisani rok

1

Razpisani rok

0

Razpisani rok

7

Razpisani rok

Razpisani rok

Oblikovalec/oblikovalka
poslovnih in bivalnih
Realizirani rok prostorov s cvetjem

Oblikovalec/oblikovalka
cvetličnih vezav in
Realizirani rok dekoracij

Modni stilist/
Realizirani rok modna stilistka

Mizar, restavratorski
sodelavec/mizarka,
Realizirani rok restavratorska sodelavka

Klekljar/klekljarica
Realizirani rok

2013

Razpisani rok

Razpisani rok

Izdelovalec/izdelovalka
Realizirani rok aranžerskega materiala

Tabela 15: Število razpisanih in realiziranih rokov v letih 2011, 2012 in 2013 – po posameznih NPK na področjih
umetne obrti, oblikovanja, plesa in restavratorskih sodelavcev
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Na področju umetne obrti, oblikovanja, plesa in restavratorskih sodelavcev/sodelavk je bilo v vseh treh
letih (2011, 2012 in 2013) največ razpisanih rokov (7) za NPK izdelovalec/izdelovalka aranžerskega
materiala; NPK oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij ter za NPK oblikovalec/
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem. Za druge NPK ni bilo razpisanega nobenega
oziroma največ pet rokov. V vseh treh letih (2011, 2012, 2013) so bili realizirani trije roki za preverjanje
in potrjevanje, in sicer za NPK klekljarja/klekljarico (vsako obravnavano leto po enkrat), ter po en rok
za naslednje NPK: modni stilist/modna stilistka v letih 2011 in 2012; mizar, restavratorski sodelavec/
mizarka, restavratorska sodelavka v letu 2011; oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov
s cvetjem v letu 2013; pletar/pletarka v letu 2013; slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/
slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka v letu 2013.
Tabela 16: Število izvedenih postopkov preverjanja in potrjevanja NPK v letih 2011, 2012 in 2013 po izvajalcih in NPKjih na področju umetnosti
Izvajalec

NPK

Izvedeni
rok 2011

Izvedeni
rok 2012

EDC – zavod za strokovno
izobraževanje, Kranj

Slikopleskar-črkoslikar,
restavratorski sodelavec/
slikopleskarka-črkoslikarka,
restavratorska sodelavka

Gimnazija Jurija Vega Idrija

Klekljar/klekljarica

1

1

Gospodarska zbornica
Slovenije Center za poslovno
usposabljanje

Modni stilist/modna stilistka

1

1

Oblikovalec/oblikovalka spletnih
strani
Asistent kamere/asistentka kamere

RTV Slovenija

Spin Informacijski
inženiring d.o.o.

Glasbeni redaktor/glasbena
redaktorica
Kamerman/kamermanka
Oblikovalec/oblikovalka zvoka
Snemalec/snemalka
Montažer/montažerka slike in
zvoka
Oblikovalec osvetljave/oblikovalka
osvetljave
Organizator/organizatorka
produkcije medijskih vsebin
Realizator oddaj /realizatorka oddaj
Tajnik režije/tajnica režije
Tehnični realizator/tehnična
realizatorka medijskih vsebin
Video oblikovalec/video
oblikovalka
Oblikovalec/oblikovalka spletnih
strani

3
2

Izvedeni
rok 2013

Skupaj
v letih
2011-2013

1

1

1

3
2

1

1

4
3

2

2

2
2
4

1
1
2

1
1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2
2

2
3

2

2

2

2

1

1

4
4
6

1

3

2
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Izvajalec

NPK

Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Šolski center Novo mesto
Šolski center Slovenske
Konjice-Zreče
Šolski center Velenje, Elektro
in računalniška šola
Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije
ZRP POMELAJ, z.o.o.

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih
vezav in dekoracij
Oblikovalec/oblikovalka poslovnih
in bivalnih prostorov s cvetjem
Oblikovalec/oblikovalka spletnih
strani
Mizar, restavratorski sodelavec/
mizarka, restavratorska sodelavka
Oblikovalec/oblikovalka spletnih
strani
Oblikovalec osvetljave/oblikovalka
osvetljave
Pletar/pletarka

Izvedeni
rok 2011

Izvedeni
rok 2012

Izvedeni
rok 2013

1

Skupaj
v letih
2011-2013
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2
1

1

1

Vir: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

Zgornja tabela prikazuje število izvedenih rokov za preverjanje in potrjevanje na celotnem področju
umetnosti v obdobju 2011 –2013 po izvajalcih in NPK-jih. Iz tabele je razvidno, da je po številu
izvedenih rokov najbolj dejaven izvajalec RTV Slovenija, ki je v celotnem obdobju izvedel skupno 35
rokov za preverjanje in potrjevanje, medtem ko so drugi izvajalci izvedli enega oziroma največ šest
rokov (Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje). Pri tem se lahko izpostavi
dejstvo, da RTV Slovenija izvaja certificiranje za 12 različnih NPK, medtem ko drugi izvajalci na
področju umetnosti izvajajo certificiranje za enega ali največ tri različne NPK. Le NPK oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani je zastopan pri štirih različnih izvajalcih, medtem ko druge NPK večinoma
izvaja le en izvajalec.
Iz omenjene tabele lahko ugotovimo tudi razpored izvedenih rokov po posameznih letih. Razvidno
je, da sta bili leti 2011 in 2012 najbolj »dejavni« leti pri izvajalcu RTV Slovenija, v katerem je bilo
izvedenih 16 oziroma skupno 23 rokov za preverjanje in potrjevanje, najmanj pa leto 2013, v katerem
so izvedli le štiri roke. Podobno velja za Gospodarsko zbornico Slovenije Center za poslovno
usposabljanje (4 roki v letu 2012 ter po en rok v letih 2011 in 2013), medtem ko je pri drugih izvajalcih
na področju umetnosti značilen dokaj enakomeren razpored rokov skozi vsa tri obravnavana leta (po
en rok na posamezno leto).

5.3.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2013

Spodnja tabela prikazuje pregled podatkov o tem, koliko kandidatov se je v letu 2013 prijavilo v
postopek za pridobitev posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije s področja umetnosti. Hkrati ta
tabela prikazuje tudi podatke 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) po izvajalcih. V
tabeli so prikazani le podatki za tiste izvajalce, pri katerih je število prijavljenih kandidatov enako ali
večje od ena.
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Tabela 17: Število prijavljenih kandidatov; kandidatov, ki so v letu 2013 pridobili NPK na področju umetnosti na
podlagi potrjevanja ali preverjanja; število kandidatov, ki niso pristopili k preverjanju ali ki preverjanja niso opravili
Izvajalec
Gimnazija Jurija Vega
Idrija
Gospodarska zbornica
Slovenije, Center za
poslovno usposabljanje

RTV Slovenija

Spin Informacijski
inženiring d.o.o.
Šola za hortikulturo
in vizualne umetnosti
Celje
Šolski center Velenje,
Elektro in računalniška
šola
ZRP POMELAJ, d.o.o.
EDC - zavod
za strokovno
izobraževanje, Kranj
Skupaj

NPK

Št.
Št.
Št.
prijavljenih opravljenih opravljenih Ni pristopil Ni opravil
kandidatov potrjevanj preverjanj

Klekljar/klekljarica

4

4

0

0

0

Oblikovalec/oblikovalka
spletnih strani

15

0

15

0

0

Kamerman/kamermanka

1

0

0

0

1

7

0

7

0

0

2

0

2

0

0

9

0

7

1

1

1

0

1

0

0

Oblikovalec/oblikovalka
spletnih strani

10

0

7

3

0

Pletar/pletarka

5

5

0

0

0

Slikopleskar/črkoslikar

1

1

0

0

0

55

10

39

4

2

Oblikovalec/oblikovalka
zvoka
Organizator/organizatorka
produkcije medijskih
vsebin
Oblikovalec/oblikovalka
spletnih strani
Oblikovalec/oblikovalka
poslovnih in bivalnih
prostorov s cvetjem

Vir: www.nrpslo.org.

Iz tabele je razvidno, da je bilo največ kandidatov prijavljenih za pridobitev NPK oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani, in sicer 34. Največ, 15 kandidatov se je prijavilo pri GZS – Centru za
poslovno usposabljanje, nekoliko manj pri Šolskem centru Velenje – Elektro in računalniški šoli (10) in
Spin Informacijskem inženiringu d.o.o. (9). Od vseh 34 prijavljenih kandidatov je certifikat na podlagi
preverjanja pridobilo 29, štirje k preverjanju niso pristopili, eden pa preverjanja ni opravil.
Pri izvajalcu RTV Slovenija se je v letu 2013 v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije na področju umetnosti prijavilo devet kandidatov. Od tega jih je
bilo največ prijavljenih za pridobitev NPK oblikovalec/oblikovalka zvoka (7), eden za pridobitev NPK
kamerman/kamermanka in dva za NPK organizator/organizatorka produkcije multimedijskih vsebin.
Devet kandidatov je certifikat pridobilo s preverjanjem, en kandidat pa certifikata ni dobil.
NPK pletar/pletarka je v letu 2013 pridobilo pet kandidatov, vsi pri izvajalcu ZRP POMELAJ d.o.o. na
podlagi potrjevanja dokazil.
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Spodnji graf prikazuje, kako so kandidati v letu 2013 na področju umetnosti pridobili certifikat,
oziroma če niso pridobili nacionalne poklicne kvalifikacije. Od skupno 55 kandidatov, koliko se jih je
leta 2013 prijavilo v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK, jih je certifikat s pomočjo
preverjanja pridobilo 39, devet na podlagi potrjevanja. Drugi kandidati bodisi niso pristopili k
preverjanju (štirje kandidati) ali preverjanja niso opravili (dva kandidata).
Graf 34: Način pridobitve certifikata na področju umetnosti v letu 2013 – po NPK-jih
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Vir: www.nrpslo.org.

Graf 35: Način pridobitve kvalifikacije na področju umetnosti za leto 2013 – po izvajalcih
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Zgornji graf prikazuje, koliko kandidatov je bilo pri posameznem izvajalcu v letu 2013 prijavljenih
v postopek pridobitve certifikata, kako je kandidat kvalifikacijo pridobil (s preverjanjem ali
potrjevanjem), če k preverjanju kandidat ni pristopil in podatek o tem, če preverjanja morda ni opravil.
Iz grafa in podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da so kandidati večino NPK na področju umetnosti v
letu 2013 pridobili pri GZS – Centru za poslovno usposabljanje, RTV Sloveniji in SPIN Informacijskem
inženiringu d.o.o. Pri vseh treh izvajalcih so vsi kandidati certifikat pridobili s praktičnim preverjanjem
(31 kandidatov od 55).
Leta 2013 je bilo vseh izvajalcev, ki so bili na področju umetnosti vpisani v register NRP 25, med
njimi pa jih je bilo osem aktivnih, kar pomeni, da so se na njihove roke, ki so jih razpisali v letu 2013,
kandidati tudi prijavili. Takih NPK je bilo v letu 2013 na področju umetnosti osem. Ostalih 18 izvajalcev
je bilo v letu 2013 na področju umetnosti neaktivnih, kar pomeni, da se kljub razpisanemu roku nanj ni
prijavil niti en kandidat.
Graf 36: Delež podeljenih certifikatov v letu 2013 na področju umetnosti glede na spol
Moški
Ženske

43 %
57 %

Vir: www.nrpslo.org.

Zgornji graf prikazuje delež podeljenih certifikatov na področju umetnosti v letu 2013 glede na spol.
Razvidno je, da je bilo razmerje med deležem žensk in moških, ki so v letu 2013 pridobili certifikat,
približno enakovredno, nekaj odstotkov več v prid žensk (57 %). Te so v letu 2013 pridobile naslednje
certifikate: oblikovalec/oblikovalka spletnih strani; oblikovalec/oblikovalka zvoka; klekljar/klekljarica;
pletar/pletarka; organizator/organizatorka multimedijskih vsebin; oblikovalec/oblikovalka poslovnih
in bivalnih prostorov s cvetjem in slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarkačrkoslikarka, restavratorska sodelavka. Moški so v tem letu pridobili dva od naštetih certifikatov, in
sicer oblikovalec/oblikovalka spletnih strani in oblikovalec/oblikovalka zvoka. Certifikat oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani, ki ga je v letu 2013 pridobilo največ kandidatov, je med ženskami in
moškimi približno enako zastopan, medtem ko je oblikovalec/oblikovalka zvoka zanimiv le za moško
populacijo. Nasprotno velja za NPK pletar/pletarka in klekljar/klekljarica, ki so ga v letu 2013 pridobile
le predstavnice ženskega spola.
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Tabela 18: Število podeljenih certifikatov v letu 2013 na področju umetnosti – glede na starost in NPK
NPK
Klekljar/klekljarica

18–25 let

26–40 let

41–55 let

nad 56 let

1

1

1

1

21

8

0

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
Pletar/pletarka

1

4

0

Oblikovalec/oblikovalka zvoka

0

5

2

0

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/
slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

1

0

0

Organizator/organizatorka produkcije medijskih
vsebin

1

1

0

1

1

17

1

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih
prostorov s cvetjem
SKUPAJ

1

30

Vir: www.nrpslo.org.

Zgornja tabela prikazuje število podeljenih certifikatov na področju umetnosti glede na starost in
posamezen NPK, podeljen v letu 2013. Razvidno je, da so večino certifikatov pridobile osebe v starostni
skupini od 26 do 40 let (21) in od 41 do 55 let (8) za NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani. Za
NPK klekljar/klekljarica je zanimiv podatek, da so ga pridobili kandidati vseh starostnih skupin, tudi
(čeprav le po en kandidat) kandidat, mlajši od 25 let, in kandidat, starejši od 55 let, medtem ko so vse
druge kvalifikacije na področju umetnosti zanimive za kandidate, stare med 26 in 55 let.
Graf 37: Delež podeljenih certifikatov v letu 2013 na področju umetnosti glede na starost
Od 18 do 25 let (1988-1995)

2 % (1)

2 % (1)

Od 26 do 40 let (1973-1987)
Od 41 do 55 let (1958-1972)
Nad 56 let (starejši od letnika 1958)
35 % (17)
61 % (30)

Vir: www.nrpslo.org.

Zgornji graf prikazuje tudi delež podeljenih certifikatov v letu 2013 na področju umetnosti glede na
starost. Kot je razvidno iz grafa, je 61 % vseh podeljenih certifikatov v letu 2013 pripadlo kandidatom,
starim med 26 in 40 let, 35 % pa nekoliko starejšim kandidatom, starim 41 do 55 let.
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6

Analiza
statističnih
podatkov,
pridobljenih
z vprašalniki
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Cilj spremljave je bil zajeti naslednje podatke:
pp evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo v procesu, ki ga morajo različni akterji (izvajalec,
svetovalec, član komisije) izvajati v skladu z zakonskimi določili na strokovnih področjih
POSLOVANJE IN UPRAVA, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA TER UMETNOST, in
ugotoviti, kje prihaja do razhajanj z izpolnjevanjem zakonskih določil (delo v NRP, osebna zbirna
mapa, izpolnjevanje materialnih pogojev, plačevanje komisije, zagotavljanje svetovanja);
pp ugotoviti, ali izvajalci ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav in ali imajo v teh
programih vzpostavljene mehanizme zagotavljanja kakovosti;
pp ugotoviti, ali imajo izvajalci 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.
Podatki so bili pridobljeni z vprašalniki, ki so vključevali vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter
kombinirana vprašanja.
Rezultate analize statističnih podatkov, pridobljenih z vprašalniki, predstavljamo po anketiranih
skupinah; torej po izvajalcih in svetovalcih ter članih komisije. Hipoteze so preverjane na deskriptivni
ravni, vse ugotovitve se nanašajo na populacijo, zajeto v raziskavo, in se ne morejo posploševati zunaj
konteksta, v katerem so bili podatki pridobljeni.

6.1

Izvajalci ugotavljanja in potrjevanja ter svetovalci v
postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK

Na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK; Uradni list RS, št. 81/2000, in
sprememb Zakona ZNPK; Uradni list RS, št. 55/3003, 83/3003-UPB1, 118/2006, 1/2007 – UPB 2,
85/2009) so izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih 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 drugimi akti, če je tako določeno s
posebnimi predpisi. Za področja, za katera niso zagotovljeni pogoji v zgoraj navedenih organizacijah,
izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na
podlagi javnega razpisa. Državni izpitni center vodi evidenco izvajalcev v registru izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij.
Vsak izvajalec je po zakonu dolžan nuditi možnost svetovanja vsakemu kandidatu v celotnem procesu
pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, saj ima vsak kandidat v postopku ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pravico do svetovanja pri prijavi v postopek in pri
pripravi osebne zbirne mape.
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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 in še mnogi drugi, ki delujejo na
področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in ki so se za to delo usposobili bodisi na
Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.
V raziskavi je sodelovalo 53 svetovalcev, ki so v prvem delu vprašalnika odgovarjali tudi na vprašanja o
organizaciji, za katero izvajajo svetovanje, torej o izvajalcu postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK.
Analiza podatkov bralcu najprej daje bistvene splošne informacije o svetovalcih in izvajalcih (o
številu svetovalcev po področjih, številu izvajalcev po posameznih NPK, tipih organizacije ter oblikah
izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo.
Največ svetovalcev (več kot polovica) svetuje za izvajalce, ki izvajajo ugotavljanje in potrjevanje NPKjev s področja poslovanja in uprave, dobra tretjina svetovalcev (19) svetuje pri izvajalcih, ki izvajajo
NPK-je na področju umetnosti, šest (11 %) pa jih svetuje za izvajalce, ki izvajajo NPK-je na področju
varovanja oseb in premoženja. Eden izmed anketiranih svetovalcev svetuje pri izvajalcu, ki izvaja NPKje za vsa tri področja.
Tabela 19: Število in delež svetovalcev po področju, na katerem svetujejo
Področje svetovanja

f

%

Poslovanje in uprava

27

50,9

Umetnost

19

35,8

Varovanje

6

11,3

Poslovanje in uprava + umetnost + varovanje

1

1,9

Skupaj

53

100,0

Tudi analiza podatkov o NPK, za katere so izvajalci vpisani v register, kaže, da jih je največ vpisanih za
področje poslovanja in uprave, od tega največ (19) za NPK računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode, sledijo NPK knjigovodja/knjigovodkinja (17), vodja projekta
(15), vodja projektne naloge (12), posrednik/posrednica za nepremičnine in teletržnik/teletržnica (oba
10). Najmanj izvajalcev s področja poslovanja in uprave je vpisanih v register za NPK asistent/asistentka
v mednarodnem poslovanju (7) in pospeševalec/pospeševalka prodaje (4).
Na področju varovanja je izvajalcev manj, po šest za vsakega od navedenih NPK (tabela 4), le en
izvajalec pa je vpisan v register za NPK občinski redar/občinska redarka.
Področje umetnosti je najbolj razvejano, saj vključuje kar 55 nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
zato je za posamezne NPK v register vpisanih manj izvajalcev. V raziskavo so bili zajeti izvajalci, ki
izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja 40 različnih NPK s področja umetnosti (tabela 4). Največ
(12) za NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani, sledita mu modni stilist/modna stilistka (5) in
osvetljevalec/osvetljevalka (3). Pri drugih NPK je vpisan največkrat eden ali dva izvajalca.
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Tabela 20: Število izvajalcev, vpisanih v register glede na NPK in področje
Poslovanje in uprava

Varovanje

f

Umetnost

f

Računovodja za manjše
družbe, samostojne
podjetnike in zavode

19

Varnostni menedžer

6

3D-oblikovalec in animator

/

Posrednik za nepremičnine

10

Pooblaščeni inženir
varnostnih sistemov

6

Asistent kamere

1

Asistent v mednarodnem
poslovanju

7

Varnostnik telesni stražar

6

Asistent montaže slike in
zvoka

1

Vodja projekta

15

Varnostnik nadzornik

6

Asistent zvoka

/

Knjigovodja

17

Varnostni tehnik

6

Baletni plesalec

/

Pospeševalec prodaje

4

Operater varnostno
nadzornega centra

6

Glasbeni redaktor

1

Teletržnik

10

Varnostnik

6

Vodja projektne naloge

12

Varnostnik čuvaj

6

Občinski redar

1

Izdelovalec polsti in
izdelkov iz polsti
Izdelovalec aranžerskega
materiala

1
2

Kamerman

1

Kamnosek, restavratorski
sodelavec

/

Umetnost

f

Umetnost

f

Umetnost

f

Klekljar

1

Osvetljevalec

3

Suhorobar – orodjar

1

Krovec-klepar,
restavratorski sodelavec

/

Pečar, restavratorski
sodelavec

/

Suhorobar – podnar

1

Lončar

/

Pletar

1

Suhorobar – posodar

1

Medičar

/

Podkovski kovač

1

Suhorobar – rešetar

1

Medijski arhivist

1

Realizator oddaj

1

Suhorobar – spominkar

1

Mizar, restavratorski
sodelavec

2

Rekviziter

1

Suhorobar – zobotrebčar

1

Modni stilist

5

Rezbar

1

Suhorobar – žličar

1

Montažer slike in zvoka

1

Ročni tkalec

/

Tajnik režije

1

Oblikovalec osvetljave

2

Scenski kašer

/

Tehnični realizator

1
1

Oblikovalec cvetličnih vezav
in dekoracij
Oblikovalec poslovnih in
bivalnih prostorov s cvetjem

2

Scenski oblikovalec

/

Tesar, restavratorski
sodelavec

2

Scenski slikar

/

Umetnostni kovač

/

Oblikovalec spletnih strani

12

Slamokrovec

/

Upravljavec scenskih
elementov in naprav

1

Oblikovalec zvoka

1

Slikopleskar-črkoslikar,
restavratorski sodelavec

2

Video oblikovalec

1

2

Snemalec

1

Zidar, restavratorski
sodelavec

1

1

Suhorobar – obodar

1

Izdelovalec nakita

/

Operater multimedijskih
naprav
Organizator produkcije
medijskih vsebin
9

f

Znak / pomeni, da v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni vpisanega
nobenega izvajalca
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V nadaljnjih prikazih podatkov so navedeni samo veljavni odgovori pri posameznih vprašanjih, zato se
numerusi v tabelah razlikujejo.
Največ anketiranih svetovalcev je bilo v času anketiranja zaposlenih v srednjih poklicnih in strokovnih
šolah 14 (26,4 %), 12 (22,6 %) jih prihaja z ljudskih univerz, 10 (18,9 %) iz zasebnih izobraževalnih
ustanov, štirje (7,5 %) iz različnih zbornic, eden pa iz medpodjetniškega centra (tabela 21). 12 (22,6 %)
anketiranih svetovalcev je izbralo opcijo »drugo«, kjer so navajali, da so zaposleni v naslednjih
institucijah:
pp javni zavod (N = 4),
pp podjetje (N = 4),
pp gimnazija,
pp društvo,
pp MNZ Policija, PA-pristojna za izobraževanje in usposabljanje,
pp podjetje d.o.o., ki se ukvarja tudi z izobraževanjem,
pp zadruga.
Tabela 21: Tip organizacije oziroma organizacijska oblika, v kateri so izvajalci/svetovalci zaposleni
Tip organizacije

f

%

Srednja poklicna in strokovna šola

14

26,4

Ljudska univerza

12

22,6

Zasebna izobraževalna ustanova

10

18,9

Medpodjetniški izobraževalni center

1

1,9

Zbornica

4

7,5

Drugo

12

22,6

Skupaj

53

100,0
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Tabela 22: Tip organizacije in področja na katerem se izvaja postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK
Strokovna področja spremljave
Področje

Srednja poklicna in
strokovna šola
Ljudska univerza

Poslovanje in
uprava

Umetnost

Varovanje oseb
in premoženja

Poslovanje
in uprava +
umetnost +
varovanje oseb
in premoženja

Skupaj

f

3

11

0

0

14

f%

21,4 %

78,6 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

12

0

0

0

12

f%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Zasebna izobraževalna
ustanova

f

7

1

2

0

10

f%

70,0 %

10,0 %

20,0 %

0,0 %

100,0 %

Medpodjetniški
izobraževalni center

f

0

1

0

0

1

f%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Zbornica
Drugo
Skupaj

f

1

1

1

1

4

f%

25,0 %

25,0 %

25,0 %

25,0 %

100,0 %

f

4

5

3

0

12

f%

33,3 %

41,7 %

25,0 %

0,0 %

100,0 %

f

27

19

6

1

53

f%

50,9 %

35,8 %

11,3 %

1,9 %

100,0 %

Izmed 14 srednjih poklicnih in strokovnih šol jih večina (11) izvaja NPK s področja umetnosti, tri pa
s področja poslovanja in uprave. Vseh 12 v raziskavo zajetih ljudskih univerz izvaja NPK s področja
poslovanja in uprave, med desetimi zasebnimi izobraževalnimi ustanovami jih sedem izvaja NPK s
področja poslovanja in uprave, dva s področja varovanja in eden s področja umetnosti. V raziskavo smo
zajeli tudi štiri zbornice, ki pa izvajajo z vsakega področja po en NPK. Pod opcijo »drugo« je tip svoje
organizacije navedlo 12 izvajalcev, pet jih izvaja NPK s področja umetnosti, štiri s področja poslovanja
in uprave, tri pa s področja varovanja.
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Oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajalci izvajajo, so naslednje:
Tabela 23: Oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo izvajalci
f

% veljavnih odgovorov
(N = 53)

Redno izobraževanje

21

39,6

Izredno izobraževanje

34

64,2

Tečaji in krajša usposabljanja

48

90,6

Oblike izobraževanja in usposabljanja

Podatki v zgornji tabeli kažejo, da večina (90,6 %) izvajalcev NPK organizira tečaje in krajša
usposabljanja, skoraj dve tretjini (64,2 %) jih hkrati izvajata izredno izobraževanje, nekaj manj kot 40 %
pa tudi redno izobraževanje.
Predstavljeni podatki so dali splošne informacije o svetovalcih in izvajalcih, v nadaljevanju pa se
analiza osredotoča na način izpolnjevanja materialnih pogojev, in sicer na to, kako izvajalci izpolnjujejo
materialne pogoje, za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katerega so vpisani v
register, in ali je to odvisno od področja. Analiza odgovarja tudi na vprašanje, ali večina izvajalcev
zagotavlja pogoje za posamezni katalog v okviru lastne institucije ter ali je način izpolnjevanja pogojev
povezan s prisotnostjo težav glede zagotavljanja materialnih pogojev.

H1: Način izpolnjevanja materialnih pogojev izvajalca je odvisen od področja NPK, ki ga
izvajalec izvaja.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo,
10. člen) 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 ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na
podlagi javnega razpisa.
Na podlagi Pravilnika o vodenju registrov izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list 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 Pravilnika) se
opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
V skladu z zakonodajo mora tako izvajalec med drugim izpolnjevati materialne pogoje, opredeljene
v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti. Načini izpolnjevanja materialnih pogojev so
različni, običajno izvajalci materialne pogoje zagotavljajo v okviru lastne institucije, lahko pa tudi s
pogodbo z zunanjim izvajalcem.
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Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije (f)

Materialne pogoje
zagotavljamo s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije IN s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Skupaj

Tabela 24: Način izpolnjevanja materialnih pogojev za NPK s področja poslovanja in uprave

Računovodja za manjše družbe, samostojne
podjetnike in zavode

15

/

2

17

Posrednik za nepremičnine

7

/

1

8

NPK:
Poslovanje in uprava

Asistent v mednarodnem poslovanju

5

/

1

6

Vodja projekta

11

/

1

12

Knjigovodja

14

/

1

15

Pospeševalec prodaje

4

/

/

4

Teletržnik

8

/

1

9

Vodja projektne naloge

10

/

/

10

Če pogledamo podatke v zgornji tabeli, vidimo, da večina izvajalcev na področju poslovanja in uprave
materialne pogoje zagotavlja v okviru lastne institucije. Pri NPK računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode dva izvajalca izpolnjujeta pogoje v okviru lastne institucije IN
s pogodbo z zunanjim izvajalcem (v obeh primerih gre za zasebno izobraževalno ustanovo). Tudi pri
drugih NPK s področja poslovanja in uprave, pri katerih institucije zagotavljajo materialne pogoje same
IN s pogodbeniki, gre v vseh primerih za zasebno izobraževalno ustanovo.

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije (f)

Materialne pogoje
zagotavljamo s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije IN s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Skupaj

Tabela 25: Način izpolnjevanja materialnih pogojev za NPK s področja varovanja

Varnostni menedžer

3

2

1

6

Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov

2

3

1

6

Varnostnik telesni stražar

3

3

6

Varnostnik nadzornik

3

2

1

6

Varnostni tehnik

3

2

1

6

Operater varnostno nadzornega centra

2

3

1

6

Varnostnik

2

2

2

6

Varnostnik čuvaj

3

2

1

6

Občinski redar

1

/

/

1

NPK:
Varovanje oseb in premoženja
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Na področju varovanja oseb in premoženja so predvsem zasebne izobraževalne ustanove in zbornice
tiste, ki zagotavljajo materialne pogoje bodisi s pogodbo z zunanjim izvajalcem ali v kombinaciji – torej
deloma same in deloma s pogodbeniki.

Skupaj

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije IN s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Materialne pogoje
zagotavljamo s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

NPK:
Umetnost

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije (f)

Tabela 26: Način izpolnjevanja materialnih pogojev za NPK s področja umetnosti

Asistent kamere

1

/

/

1

Asistent montaže slike in zvoka

1

/

/

1

Glasbeni redaktor

1

/

/

1

Izdelovalec polsti in izdelkov iz polsti

1

/

/

1

Izdelovalec aranžerskega materiala

1

/

/

1

Kamerman

1

/

/

1

Klekljar

1

/

/

1

Medijski arhivist

1

/

/

1

/

1

Občinski redar

1

/

Mizar, restavratorski sodelavec

1

1

Modni stilist

3

/

/

3

/

1

Montažer slike in zvoka

1

/

Oblikovalec osvetljave

2

1

2

3

Oblikovalec cvetličnih vezav in dekoracij

1

/

/

1

Oblikovalec poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

1

/

/

1

Oblikovalec spletnih strani

10

/

/

10

Oblikovalec zvoka

1

/

/

1

Operater multimedijskih naprav

2

/

/

2

Organizator produkcije medijskih vsebin

1

/

/

1

Osvetljevalec

2

1

Pletar

1

/

/

1

Podkovski kovač

1

/

/

1

3

Realizator oddaj

1

/

/

1

Rezbar

1

/

/

1

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec

2

/

/

2

Snemalec

1

/

/

1

Suhorobar – obodar

/

1

/

1

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije IN s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

Skupaj

Suhorobar – orodjar

Materialne pogoje
zagotavljamo s
pogodbo z zunanjim
izvajalcem (f)

NPK:
Umetnost

Materialne pogoje
zagotavljamo v okviru
lastne institucije (f)
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/

1

/

1

Suhorobar – podnar

/

1

/

1

Suhorobar – posodar

/

1

/

1

Suhorobar – rešetar

/

1

/

1

Suhorobar – spominkar

/

1

/

1

Suhorobar – zobotrebčar

/

1

/

1

Suhorobar – žličar

/

1

/

1

Tajnik režije

1

/

/

1

Tehnični realizator

1

/

/

1

Tesar, restavratorski sodelavec

1

/

/

1

Upravljavec scenskih elementov in naprav

1

/

/

1

Video oblikovalec

1

/

/

1

Med izvajalci NPK s področja umetnosti jih večina materialne pogoje zagotavlja v okviru lastne
institucije, izjeme so le pri izvajalcu NPK mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska
sodelavka, pri katerem en izvajalec materialne pogoje zagotavlja s pogodbo z zunanjim izvajalcem
(ta NPK izvaja srednja poklicna in strokovna šola). Tudi pri NPK oblikovalec/oblikovalka osvetljave
in NPK osvetljevalec/osvetljevalka, pri katerih je izvajalec zbornica, ta materialne pogoje zagotavlja
s pogodbo z zunanjim izvajalcem. Zbornica je tudi izvajalec v postopkih ugotavljanja in potrjevanja
naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: suhorobar – obodar; suhorobar – orodjar; suhorobar –
podnar; suhorobar – posodar; suhorobar – rešetar; suhorobar – spominkar; suhorobar – zobotrebčar;
suhorobar – žličar. V vseh navedenih NPK materialne pogoje zbornica zagotavlja s pogodbo z zunanjim
izvajalcem.
Podatki (tabele 24, 25 in 26) torej kažejo, da velika večina izvajalcev v postopku ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja
materialne pogoje zagotavlja v okviru lastne institucije, nekaj si jih pri zagotavljanju pogojev pomaga s
pogodbeniki, nekateri pa kombinirajo oba načina.
Potrditev/zavrnitev H1: Hipoteza, da je način izpolnjevanja materialnih pogojev izvajalca odvisen
od področja NPK, ki ga izvajalec izvaja, se delno potrdi. Na področju poslovanja in uprave ter
umetnosti se materialni pogoji večinoma zagotavljajo v lastni instituciji, na področju varovanja
se izpolnjevanje materialnih pogojev zagotavlja v okviru lastne institucije in tudi s pogodbo z
zunanjim izvajalcem.
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H1a: Izvajalci postopka, ki materialne pogoje zagotavljajo v okviru lastne institucije, se
v večini ne srečujejo s težavami pri njihovem zagotavljanju v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK.
Izvajalci so imeli možnost navesti težave, s katerimi se srečujejo pri zagotavljanju materialnih pogojev
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so določeni v točki 9.1 kataloga
standardov strokovnih znanj in spretnosti. Večina izvajalcev ni navedla nobenih posebnosti, nekateri
so celo eksplicitno zapisali, da nimajo težav pri zagotavljanju materialnih pogojev. Le en izvajalec je
navedel, da imajo pri zagotavljanju materialnih pogojev v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK
občinski redar težave zaradi varčevalnih ukrepov.
Potrditev/zavrnitev H1a: Hipoteza, da se izvajalci postopka, ki materialne pogoje zagotavljajo v
okviru lastne institucije, v večini ne srečujejo s težavami pri njihovem zagotavljanju v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK, se potrdi.
V nadaljevanju se analiza osredotoča predvsem na informacije o svetovalcu v postopku ugotavljanja
in potrjevanja NPK, in sicer na njegov zaposlitveni status pri izvajalcu, na katerih delovnih mestih so
svetovalci zaposleni in ali spada svetovanje med njihove redne delovne naloge.

H2: Večina svetovalcev je zaposlenih v organizaciji, kjer izvajajo svetovanje.
Tabela 27: Informiranje in svetovanje kandidatom za oblikovanje osebne zbirne osebne mape glede na obliko zaposlitve
svetovalca za NPK
Oblika zaposlitve svetovalca za NPK
Zaposlen sem v instituciji, kjer izvajam svetovanje

f

%

45

88,2

Svetovanje izvajam kot zunanji sodelavec, po pogodbi

6

11,8

Skupaj

51

100,0

Večina svetovalcev (88,2 %) je zaposlenih v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, le šest jih svetovanje
izvaja kot zunanji sodelavci, po pogodbi.
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Tabela 28: Oblika zaposlitve svetovalca za NPK in izvajanje informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje
osebne zbirne mape glede na delovno mesto
V kakšni obliki izvajalci/svetovalci izvajajo informiranje in
svetovanje kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape

Področje
Sem učitelj splošnoizobraževalnih predmetov
Sem učitelj strokovnoteoretičnih predmetov
Sem šolski svetovalni delavec
Sem pomočnik ravnatelja šole
Sem organizator
izobraževanja odraslih
Drugo
Skupaj

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Zaposlen sem v instituciji,
kjer izvajam svetovanje
2
4,4 %
3
6,7 %
1
2,2 %
1
2,2 %
20
44,4 %
18
40,0 %
45
100,0 %

Svetovanje izvajam kot
zunanji sodelavec, po pogodbi
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1
16,7 %
5
83,3 %
6
100,0 %

Skupaj
2
3,9 %
3
5,9 %
1
2,0 %
1
2,0 %
21
41,2 %
23
45,1 %
51
100,0 %

Med svetovalci, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, jih je največ zaposlenih na
delovnem mestu organizatorja izobraževanja (20 oz. 44,4 %), sledijo zaposleni, ki so pri vprašanju
o delovnem mestu izbrali opcijo »drugo« (18 oz. 40 %) ali ker med ponujenimi odgovori niso našli
ustreznega. Navajali so naslednja delovna mesta:
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

vodja projektov,
vodja organizacijske enote (izobraževalni center v podjetju),
direktor,
samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje,
direktorica zavoda,
vodja projektov,
direktor,
vodja enote,
sem svetovalka za nacionalne poklicne kvalifikacije,
predsednica TD Trzin,
policijska inšpektorica,
ravnatelj/direktor,
svetovalka,
koordinator izobraževanja odraslih, učitelj MAT, tajnik ŠMK in ŠKZI,
direktorica, ravnateljica,
direktorica,
poslovni sekretar zbornice,
svetovalec v izobraževanju odraslih,
samostojni strokovni delavec,
strokovni delavec.
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Med tistimi, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, so trije učitelji strokovnoteoretičnih
predmetov, dva učitelja splošnih izobraževalnih predmetov, en pomočnik ravnatelja in en šolski
svetovalni delavec. Med svetovalci, ki niso zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, pa je le en
organizator izobraževanja odraslih, vsi ostali so pod opcijo »drugo« zapisali različna delovna mesta, na
katerih so zaposleni.
Tabela 29: Delovno mesto svetovalca, pri tistih svetovalcih, pri katerih njihovo delo spada med redne delovne naloge
njihovega delovnega mesta in ki ga opravljajo med svojim delovnim časom
Delovno mesto
Učitelj splošno-izobraževalnih predmetov
Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov
Šolski svetovalni delavec
Pomočnik ravnatelja šole
Organizator izobraževanja odraslih
Drugo
Skupaj

f
0
1
0
1
14
10
26

%
0,0 %
33,3 %
0,0 %
100,0 %
63,6 %
45,5 %
51,0 %

Kot se lahko razbere iz tabele, je več kot polovica (51 %) svetovalcev odgovorila, da sodi svetovanje med
redne delovne naloge njihovega delovnega mesta in ga opravljajo med svojim delovnim časom. Med
njimi je 14 organizatorjev izobraževanja odraslih, deset je takih, ki so pri delovnem mestu izbrali opcijo
»drugo«, en je učitelj strokovnoteoretičnih predmetov in en pomočnik ravnatelja šole.
Tabela 30: Oblika zaposlitve svetovalca za NPK in izvajanje informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje
osebne zbirne mape glede na tip organizacije
V kakšni obliki izvajalci/svetovalci izvajajo informiranje in
svetovanje kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape

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

f
%
f
%
f
%
f
%
f
f
%
f
%

Zaposlen sem v instituciji,
kjer izvajam svetovanje

Svetovanje izvajam kot
zunanji sodelavec, po pogodbi

14
31,1 %
10
22,2 %
6
13,3 %
1
2,2 %
3
6,7 %
11
24,4 %
45
100,0 %

0
0,0 %
2
33,3 %
3
50,0 %
0
0,0 %
1
16,7 %
0
0,0 %
6
100,0 %

Skupaj
14
27,5 %
12
23,5 %
9
17,6 %
1
2,0 %
4
7,8 %
11
21,6 %
51
100,0 %

Izmed 45 svetovalcev, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, jih slaba tretjina (31,1 %)
dela na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, dobra petina (22,2 %) na ljudskih univerzah, šest je
zaposlenih v zasebnih izobraževalnih ustanovah, eden v medpodjetniškem izobraževalnem centru, trije
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pa na zbornici. Skoraj četrtina (24,4 %) jih je pri tipu organizacije izbrala opcijo »drugo«, pri čemer so
navajali:
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

javni zavod (N = 4),
podjetje d.d.,
d.o.o.,
zasebno podjetje,
gimnazija,
društvo,
MNZ Policija, PA-pristojna za izobraževanje in usposabljanje,
podjetje d.o.o., ki se ukvarja tudi z izobraževanjem,
zadruga.

Potrditev/zavrnitev H2: Hipoteza, da je večina svetovalcev zaposlena v organizaciji, kjer izvajajo
svetovanje, se potrdi. Večina svetovalcev je organizatorjev izobraževanja odraslih. Tisti svetovalci,
ki zasedajo drugačna delovna mesta, kot so navedena v tabeli 29, so pretežno zunanji svetovalci.
Večina svetovalcev, zaposlenih v organizaciji, kjer izvajajo svetovanje prihaja iz srednjih poklicnih
in strokovnih šol ter z ljudskih univerz, kot zunanji svetovalci pa delujejo predvsem na ljudskih
univerzah in v zasebnih izobraževalnih ustanovah.
Dodatno je bilo preverjeno, katera opravila svetovalci najpogosteje opravljajo, ali obstajajo razlike med
svetovalci, ki so zaposleni v organizaciji, in tistimi, ki niso zaposleni v organizaciji, ki izvaja NPK, ter ali
tisti svetovalci, ki niso zaposleni v organizaciji, opravljajo le svetovanje za pripravo osebne zbirne mape.

H3: Svetovalci, ki niso zaposleni v organizaciji, opravljajo le svetovanje za pripravo
osebne zbirne mape.
Tabela 31: Opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci najpogosteje opravljajo
Katera so opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK
svetovalci najpogosteje opravljate?

f

% veljavnih
odgovorov (N = 51 )

Informiranje kandidata o sistemu NPK
Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oz. portfolia
Opravljanje administrativnih del, povezanih s postopkom
Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP
Organiziranje programov za pripravo na preverjanje in potrjevanje
Predavanje na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje
Izdajanje certifikatov

44
45
42
39
18
4
24

86,3
88,2
82,4
76,5
35,3
7,8
47,1

Vsi svetovalci so bili naprošeni, naj izmed osmih opravil izberejo tista, ki jih v postopku preverjanja
in potrjevanja najpogosteje opravljajo. Kot kaže tabela, svetovalci najpogosteje pomagajo kandidatu
pri oblikovanju osebne zbirne mape, sledi informiranje kandidata o sistemu NPK, opravljanje
administrativnih del in izpolnjevanje predpisanih baz v NRP. Manj kot polovica svetovalcev (47,1 %)
je izbrala odgovor, da v okviru svojih nalog izdajajo certifikate, dobra tretjina (35,3 %) jih organizira
programe za pripravo na preverjanje in potrjevanje, le štirje pa v teh programih tudi predavajo. Nobeden
od svetovalcev ni izbral odgovora »drugo«.
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Tabela 32: Opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci, zaposleni v organizaciji, kjer
opravljajo svetovanje, najpogosteje opravljajo
Katera so opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK
svetovalci zaposleni v organizaciji najpogosteje opravljate?

f

% veljavnih
odgovorov (N = 44)

Informiranje kandidata o sistemu NPK

38

86,4

Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oz. portfolia

39

88,6

Opravljanje administrativnih del, povezanih s postopkom

36

81,8

Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP

34

77,3

Organiziranje programov za pripravo na preverjanje in potrjevanje

16

36,4

Predavanje na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje

4

9,1

Izdajanje certifikatov

21

47,7

Na vprašanje, katera opravila najpogosteje izvajajo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK,
je odgovorilo 44 svetovalcev, zaposlenih v instituciji, kjer opravljajo svetovanje. Njihovi odgovori
bistveno ne odstopajo od podatkov v predhodni tabeli, kjer smo zajeli vse svetovalce, ne glede na to, ali
svetovanje izvajajo pogodbeno ali so redno zaposleni v instituciji, kjer ga izvajajo.
Odgovor o tem, katera so najpogostejša opravila pri svetovanju, je dalo pet svetovalcev, ki niso zaposleni
v instituciji, kjer opravljajo svetovanje. Podatki ne pritrjujejo predpostavki, da opravljajo le svetovanje
za pripravo zbirne mape, ampak opravljajo tudi druge naloge. Kandidata vsi svetovalci tudi informirajo
o sistemu NPK, štirje opravljajo tudi administrativna dela, trije izpolnjujejo predpisane baze v NRP,
dva izdajata certifikate, nobeden med temi petimi ne predava v programih za pripravo na preverjanje in
potrjevanje, eden pa organizira programe za pripravo na preverjanje in potrjevanje.
Potrditev/zavrnitev H3: Hipoteza, da svetovalci, ki niso zaposleni v organizaciji opravljajo le
svetovanje za pripravo osebne zbirne mape, se zavrne. Svetovalci, ki niso zaposleni v organizaciji,
opravljajo tudi druge naloge, povezane s svetovanjem.
V analizo sta bila vključena tudi poznavanje načina oblikovanja cene za pridobitev certifikata in mnenje
svetovalcev vrednosti svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK.
Na vprašanje, ali so seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK za
posameznega kandidata, je od 53 svetovalcev, ki so dali odgovor, 52 (98,1 %) odgovorilo pritrdilno, le en
svetovalec je navedel, da načina oblikovanja cene ne pozna.
Tabela 33: Mnenje izvajalcev/svetovalcev o vrednosti svetovanja, kot jo določa metodologija oblikovanja cene
preverjanja in potrjevanja NPK
Kakšno je mnenje svetovalcev o metodologiji za oblikovanje cene
preverjanja in potrjevanja NPK?

f

%

Je ustrezno cenjeno

17

34,7

Je prenizko cenjeno

28

57,1

Drugo

4

8,2

Skupaj

49

100,0
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Mnenje o primernosti cene svetovanja nam je dalo 49 svetovalcev, več kot polovica (57,1 %) jih meni, da
je svetovanje prenizko cenjeno, dobra tretjina (34,7 %) jih pravi, da je cena ustrezna. Štirje svetovalci/
izvajalci so pod opcijo »drugo« zapisali:
pp Odvisno od kvalifikacije, včasih je zelo zahtevno.
pp Cena svetovanja je lahko različna od NPK do NPK ter od kandidata do kandidata. Pri nekaterih
potrebuješ več časa in energije, da prideš do želenega rezultata, pri drugih manj, tako da težko
posplošimo ceno, ki jo ima svetovanje.
pp V primeru manj kot pet kandidatov je usposabljanje ekonomsko neupravičeno.
pp Ne vem. Spoštoval bom mnenje strokovnjakov.
V zvezi z delom svetovalcev je bilo predpostavljeno tudi, da svetovalci, ki so zaposleni v organizaciji, ki
izvaja preverjanje in potrjevanje, opravljajo administrativna dela v postopku pogosteje kot tisti, ki niso
zaposleni v organizaciji.

H4: Svetovalci, ki so zaposleni v organizaciji, ki izvaja preverjanje in potrjevanje,
opravljajo administrativna dela v postopku (izdelava dokumentacije za člane komisije,
vodenje registrov v NRP, izdajanje obvestil kandidatom …) pogosteje kot tisti, ki niso
zaposleni v organizaciji.
Ker je med anketiranimi svetovalci največ (45) takih, ki so zaposleni v organizaciji, kjer izvajajo
svetovanje, in jih le šest svetovanje izvaja kot zunanji sodelavci, po pogodbi, je postavljeno hipotezo
težko preveriti in potrditi. Podatki kažejo, da tudi teh pet svetovalcev (toliko jih je odgovorilo na
vprašanje o opravilih, ki jih najpogosteje opravljajo), ki delujejo kot zunanji sodelavci, kot najpogostejša
opravila navaja opravljanje administrativnih del in izpolnjevanje predpisanih baz v NRP.
Potrditev/zavrnitev H4: Hipoteza, da svetovalci, ki so zaposleni v organizaciji, ki izvaja preverjanje
in potrjevanje, opravljajo administrativna dela v postopku (izdelava dokumentacije za člane
komisije, vodenje registrov v NRP, izdajanje obvestil kandidatom …) pogosteje kot tisti, ki niso
zaposleni v organizaciji, se zavrne.
V zvezi z delom svetovalcev in nalogami izvajalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK
zakonodaja določa, da:
pp delo svetovalca opravlja tista oseba, ki ima opravljeno usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape;
pp se osebna zbirna mapa oblikuje po predlogi, predpisani na spletni strani NRP.
Izvajalcem zakonodaja nalaga, da:
pp v arhivu hranijo obvezni sestavni del zbirne mape;
pp vrednotenje dela članov komisije poteka v skladu s predpisano metodologijo;
pp razpišejo vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje;
pp objavljajo roke na spletni strani NRP;
pp uporabljajo spletno stran NRP za izpolnjevanje predpisanih baz.
Na podlagi navedenega je bila oblikovana hipoteza, v okviru katere je bilo preverjano izpolnjevanje
predpisanih določil.
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H5: Svetovalci v postopku preverjanja in potrjevanja NPK izvajajo svoje delo v skladu z
veljavno zakonodajo.
Najprej so svetovalci odgovarjali na vprašanje, kje so opravili osnovno usposabljanje ter ali so tam
pridobljena znanja uporabna in zadostna.
Tabela 34: Opravljeno osnovno usposabljanje svetovalcev
Kje so svetovalci opravili osnovno usposabljanje?

f

%

Na Centru RS za poklicno izobraževanje

40

76,9

Na Andragoškem centru RS

11

21,2

Drugo

1

1,9

Skupaj

52

100,0

Kot kažejo podatki v tabeli, je večina (76,9 %) svetovalcev usposabljanje za delo svetovalca opravila
na Centru RS za poklicno izobraževanje, dobra petina (21,2 %) pa na Andragoškem centru RS. En
svetovalec je izbral opcijo »drugo« in navedel odgovor »zunanja svetovalka CPI«.
Nadalje je raziskovanje potekalo v smeri, ali so znanja, ki jih je izvajalec/svetovalec pridobil na
usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape, uporabna in zadostna. Iz spodnje tabele je razvidno, da
je bil odgovor večinoma pritrdilen, le en anketiranec meni, da bi potreboval še dodatne informacije, pri
čemer je navedel, da bi bili pri nekaterih NPK koristni dodatni nasveti, navodila …
Tabela 35: Uporabnost znanj, ki jih je svetovalec pridobil na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape
Ali so znanja, ki jih je svetovalec pridobil na usposabljanju za
pripravo osebne zbirne mape, uporabna in zadostna?
Da

f

%

50

98,0

Ne, potreboval bi še dodatne informacije

1

2,0

Skupaj

51

100,0

Anketirance smo spraševali tudi, ali so se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah in kakšna je bila vsebina teh usposabljanj. 19 anketiranih (37,3 %) se je takega
usposabljanja udeležilo, dobrih 60 % pa ne. Glede vsebine dodatnih usposabljanj so anketiranci navedli:
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

vsakoletni posvet na RIC;
RIC, CPI;
redna periodična usposabljanja o pripravi katalogov, zbirnih map, NPK-jih;
na CPI in RIC;
na ACS za člana komisije;
letni posveti v organizaciji RIC;
letna srečanja, konference;
dodatna usposabljanja, ki jih organizira RIC;
uporaba NRP;
različni posveti in konference na temo NPK (orodja NPK, usposabljanja, svetovanje in preverjanje ipd.);
vsakoletno srečanje v organizaciji RIC;
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pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

problematika, s katero se srečujemo pri svetovanju;
državni izpitni center, priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja;
vsakoletni posveti; drugače se želim usposabljati;
seminar za NPK s področja sociale, kozmetike …;
redni posveti o NPK, ki jih organizira RIC;
posveti, uporaba baze NRP;
usposabljanje za uporabo NRP.

Iz navedenih odgovorov se lahko razbere, da se svetovalci dodatno usposabljajo na Centru RS za
poklicno izobraževanje, na Republiškem izpitnem centru in Andragoškem centru Slovenije.
Z analizo je bilo preverjeno tudi, kdo poleg anketiranih svetovalcev še izvaja svetovanje in ali imajo tudi
ti opravljena usposabljanja.
Tabela 36: Svetovanje kandidatom v postopku pridobitve NPK
Kdo v organizaciji še svetuje kandidatom v postopku
pridobitve NPK?

f

% veljavnih odgovorov
(N = 52)

Direktor

4

7,7

Organizator izobraževanja

8

15,4

Vodja izobraževanja

4

7,7

Svetovalni delavec

7

13,5

Predavatelj/učitelj

4

7,7

Svetujem samo jaz

26

50,0

Drugo (navedite):

4

7,7

Drugo (navedite):

11

26,2

Polovica svetovalcev pravi, da so v instituciji, kjer delujejo, edini, ki izvajajo svetovanje. V drugih
primerih pa svetovanje izvaja še organizator svetovanja (8 oz. 15,4 %), svetovalni delavec (13,5 %) ter
direktor, vodja izobraževanja in predavatelj, ki imajo po štiri odgovore. Pod odgovorom »drugo« so
anketirani svetovalci navedli:
pp
pp
pp
pp

sodelavec, vodja projektov;
imamo še eno svetovalko;
strokovni delavec na projektih;
strokovni delavec.

Tabela 37: Opravljeno usposabljanje svetovalca za pripravo osebne zbirne mape
Ali imajo tudi osebe, ki poleg svetovalca še svetujejo,
opravljeno usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape?

f

%

Vsi imajo opravljeno usposabljanje

22

88,0

Več kot polovica jih ima opravljeno usposabljanje

1

4,0

Manj kot polovica jih ima opravljeno usposabljanje

1

4,0

Drugo

1

4,0

Skupaj

25

100,0
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Izmed 25 anketiranih svetovalcev, ki so navedli, da poleg njih tudi druge osebe opravljajo svetovanje,
jih 22 (88 %) pravi, da imajo vse te osebe opravljeno usposabljanje, eden od anketirancev pravi, da jih
ima opravljeno usposabljanje več kot polovica, eden pa, da jih ima usposabljanje opravljenih manj kot
polovica. Odgovor »drugo« je izbral en svetovalec, pri čemer ni navedel nobene obrazložitve.
Eno od zakonskih določil nalaga izvajalcem obveznost izvajanja postopkov arhiviranja osebne zbirne
mape v skladu z veljavno zakonodajo, zato se tabele v nadaljevanju nanašajo na vprašanje, kako izvajalci
arhivirajo osebno zbirno mapo ter če večina svetovalcev oblikuje osebno zbirno mapo, kot je predpisano
na spletni strani NRP.
Tabela 38: Način arhiviranja osebne zbirne mape
f

% veljavnih odgovorov
(N = 51)

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku
za pritožbo

15

29,4

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu le na njegovo željo

11

21,6

V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape

36

70,6

Osebne zbirne mape ne vračamo kandidatom

9

17,6

Drugo (navedite):

4

7,8

Na kakšen način opravljate arhiviranje osebne zbirne mape?

Podatki v tabeli kažejo, da večina svetovalcev/izvajalcev (70,6 %) hrani obvezni sestavni del osebne
zbirne mape v arhivu, dobra petina (21,6 %) jo na željo kandidata vrne, skoraj 30 % pa jih zbirno mapo
vrne po zaključenem roku za pritožbo. Devet svetovalcev/izvajalcev pravi, da osebne zbirne mape
kandidatu ne vračajo. Pri odgovoru »drugo« so zapisali, da kandidate pozovejo, naj mapo dvignejo, da
mapo obdržijo, če se kandidat s tem strinja, da hranijo kopijo, original pa vrnejo in da so v zbirni mapi
kopije izvirnikov dokumentov, ki jih ne vračajo.
50 svetovalcev je na vprašanje, ali so že izvedli postopek uničenja osebnih zbirnih map, odgovorilo, da
ne, trije anketiranci pa na to vprašanje niso odgovorili.
Tabela 39: Način oblikovanja osebne zbirne mape
Na kakšen način oblikujete osebno zbirno mapo?

f

%

28

54,9

19

37,3

Sestavo in strukturo osebne zbirne mape določijo člani komisije

2

3,9

Drugo

2

3,9

Skupaj

51

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, drugo smo prilagodili

Da osebno zbirno mapo v celoti oblikujejo po predlogi, ki je na spletni strani NRP, trdi skoraj 55 %
odstotkov svetovalcev, 19 (37,3 %) svetovalcev obvezni sestavni del zbirne mape oblikuje, kot je v
predlogi, ki je na spletni strani NRP, drugo pa prilagodijo sami, dva svetovalca pravita, da strukturo in
sestavo portfolia določijo člani komisije, dva, ki sta izbrala odgovor »drugo«, pa navajata, da osebno
zbirno mapo oblikujejo po predlogi, ki je na spletni strani NRP, pri čemer upoštevajo tudi navodila
članov komisije, in da želijo nekateri kandidati sami pripraviti osebne mape, drugim pa jo pomagajo
oblikovati po predlogi, ki je na spletni strani.

113

V zvezi z obračunavanjem stroškov dela in potnih stroškov zakonodaja določa, da morajo izvajalci pri
tem upoštevati predpisano metodologijo, o čemer kažejo podatki spodnje tabele.
Tabela 40: Način vrednotenja dela članov komisije
Kako 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

f

%

29

56,9

19

37,3

Drugo:

3

5,9

Skupaj

51

100,0

Kot je videti iz zgornje tabele, več kot polovica izvajalcev (56,9 %) 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. Manjši je delež tistih izvajalcev (37,3 %), ki stroške
dela članov komisije obračunajo po predpisani metodologiji, pri prevoznih stroških pa povrnejo
kilometrino. Trije izvajalci so pri odgovoru opredelili »drugo«, pri čemer je eden navedel, da postopkov
potrjevanja in preverjanja še niso izvajali, eden pravi, da stroške članov dela komisije obračunajo po
predpisani metodologiji, vendar pa ne krijejo prevoznih stroškov, eden izmed izvajalcev pa navaja,
da so postopek potrjevanja in preverjanja izvedli enkrat in takrat stroške dela obračunali v skladu z
metodologijo. Iz odgovora se ne da razbrati, kaj je bilo v tem primeru s plačilom prevoznih stroškov.
Tudi vprašanje, ali izvajalci javno objavljajo vse roke za preverjanje na spletni strani in kako roke
razpisujejo, je vezano na izpolnjevanje zakonskih določil, zato sta za presojo hipoteze pomembni tudi
dve spodnji informaciji.
Med 53 anketiranimi izvajalci jih 45 (86,5 %) vse roke javno objavlja na spletni strani www.nrpslo.org,
pet jih tega ne počne. Med temi petimi je le en izvajalec navedel, da roke za preverjanje objavljajo na
svoji spletni strani. Dva izvajalca pravita, da preverjanja še niso izvajali, en izvajalec na to vprašanje ni
odgovoril.
Tabela 41: Časovni termini razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij
Kako/kdaj izvajalci razpisujejo roke za preverjanje in
potrjevanje kvalifikacij?

f

%

Glede na število zainteresiranih kandidatov

14

29,2

Na začetku tekočega leta

12

25,0

Na koncu tekočega leta

2

4,2

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

20

41,7

Skupaj

48

100,0

Največ izvajalcev (41,7 %) razpisuje roke skladno s Pravilnikom o vodenju registra izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje NPK, sledi odgovor 14 izvajalcev (29,2 %), da roke razpisujejo glede na
število zainteresiranih, četrtina jih razpisuje na začetku šolskega leta, le dva izvajalca roke razpisujeta na
koncu šolskega leta.
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Potrditev/zavrnitev H5: Podatki iz tabel kažejo, da svetovalci večinoma ravnajo v skladu z veljavno
zakonodajo, zato se hipoteza potrdi.
Naslednji sklop analiziranih podatkov se nanaša na informacije o uporabi spletne aplikacije NRP
in spletnih straneh nacionalnega informacijskega središča. Uporaba spletne strani NRP za namen
izpolnjevanja predpisanih baz in objavljanja rokov preverjanj je predpisana s Pravilnikom o načinu in
postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010),
vendar je to obveza za izvajalca, torej institucijo, ki izvaja ugotavljanje in potrjevanje NPK, in ni nujno,
da te baze za izvajalca izpolnjujejo svetovalci. Zato se je v spremljavi preverilo, ali svetovalci na splošno
pri svojem delu uporabljajo spletno aplikacijo.

H6: Svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno aplikacijo NRP.
V okviru hipoteze je bil prvotni namen ugotoviti, za katere naloge svetovalci uporabljajo spletno
aplikacijo NRP ter ali svetovalci/izvajalci dokumentacijo za člane komisij pripravljajo z uporabo spletne
aplikacije NRP.
Tabela 42: Naloge, za katere svetovalci uporabljajo spletno aplikacijo NRP
V kakšne namene uporabljate aplikacijo za izdajanje certifikatov?

f

% veljavnih

odgovorov (N = 51)

32

78,0

Vodenje registra kandidatov

42

82,4

Vodenje registra izdanih certifikatov

45

88,2

Pripravo dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape

32

62,7

Pripravo dokumentacije za preverjanje

36

70,6

Pripravo letnega poročila

43

84,3

Pripravo obvestil za kandidate

27

52,9

Pripravo certifikatov

44

86,3

Drugo

5

9,8

Anketirani svetovalci so lahko med ponujenimi nalogami, za katere uporabljajo spletno aplikacijo NRP,
izbrali več možnih odgovorov. Najpogosteje jo uporabljajo za vodenje registra izdanih certifikatov (45
oz. 88,2 %), sledijo priprava certifikatov (ta odgovor je izbralo 44 svetovalcev oz. 86,3 %), priprava
letnega poročila (43 oz. 84,3 %), vodenje registra kandidatov (42 oz. 82,4 %), priprava dokumentacije
za preverjanje (36 oz. 70,6 %) in priprava dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape (32 oz.
62,7 %). Dobra polovica svetovalcev (27 oz. 52,9 %) uporablja spletno aplikacijo NRP za pripravo
obvestil za kandidate, pet jih je izbralo odgovor »drugo«, pri čemer je en svetovalec navedel, da
uporablja spletno aplikacijo NRP za najavo rokov za preverjanje in potrjevanje, eden jo uporablja za
dodatne informacije, izdajanje duplikatov ipd., drugi za razpis preverjanj NPK, to pravi tudi svetovalec,
ki spletne aplikacije ne uporablja, razen za razpis rokov preverjanj. En svetovalec s pomočjo informacij
iz spletne aplikacije napotuje kandidate v druge organizacije.
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Tabela 43: Sodelovanje izvajalcev/svetovalcev pri pripravi dokumentacije, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu v
postopku preverjanja in potrjevanja
Kakšna je oblika sodelovanja izvajalcev/svetovalcev z komisijo pri
pripravi dokumentacije, ki jo potrebuje pri svojem delu v postopku
preverjanja in potrjevanja?
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
Dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo
le na izrecno zahtevo komisije

f

%

14

29,2

32

66,7

1

2,1

Drugo

1

2,1

Skupaj

48

100,0

Iz tabele je razvidno, da dve tretjini svetovalcev (32 oz. 66,7 %) vso dokumentacijo, ki jo komisija
potrebuje pri svojem delu, pripravi z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred
srečanjem komisije, 14 anketiranih svetovalcev (29,2 %) pa navaja, da vso dokumentacijo, ki jo
potrebuje komisija pri svojem delu, že pred srečanjem komisije pripravijo in opremijo s podatki
kandidatov brez uporabe spletne aplikacije. Eden od anketirancev je navedel, da dokumentacijo, ki
jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravijo le na izrecno zahtevo komisije. Pod »drugo« je ena
anketiranka navedla, da namerava vso dokumentacijo v prihodnje pripraviti in opremiti z vsem, kar
komisija potrebuje, pri čemer bo kombinirala spletno aplikacijo in svoje »ideje«.
Kot dodatna informacija v zvezi s hipotezo pa so zanimivi tudi odgovori na vprašanje, ali jim spletna
aplikacija olajša delo in pri katerih opravilih.
Tabela 44: Svetovalčeva ocena uporabnosti spletne aplikacije NRP
f

% veljavnih
odgovorov (N=51)

Olajša mi izvedbo vseh administrativnih postopkov

47

92,2

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

6

11,8

Drugo

2

3,9

Kako svetovalci ocenjujejo uporabnost spletne aplikacije NRP?

Na vprašanje, kako bi ocenili uporabnost spletne aplikacije NRP, je velika večina svetovalcev (92,2 %)
odgovorila, da jim olajša izvedbo administrativnih postopkov, hkrati pa je dobra desetina izbrala tudi
odgovor, da se jim zdi precej zamudna, zato jo uporabljajo le v tistih elementih, ki so obvezni. Pri
odgovoru »drugo« sta oba anketirana svetovalca zapisala, da je administriranje postopkov z uporabo
aplikacije zelo zamudno.
Nadalje se je analiziralo, katera so tista opravila, pri katerih je delo s spletno aplikacijo olajšano. Med 47
svetovalci, ki so izbrali odgovor, da jim spletna aplikacija olajša delo, je prikaz podatkov za opravila, pri
katerih si pomagajo s spletno aplikacijo, v spodnji tabeli.
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Tabela 45: Naloge, za katere svetovalci, ki jim spletna aplikacija NRP olajša delo, le-to uporabljajo
Za kakšne naloge uporabljajo svetovalci aplikacijo za izdajanje
certifikatov?

f

% veljavnih odgovorov
(N = 47)

Vodenje registra kandidatov

41

87,2

Vodenje registra izdanih certifikatov

42

89,4

Pripravo dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape

31

66,0

Pripravo dokumentacije za preverjanje

34

72,3

Pripravo letnega poročila

42

89,4

Pripravo obvestil za kandidate

27

57,4

Pripravo certifikatov

42

89,4

Drugo

5

10,6

Če se primerjajo podatki v tabeli, kjer so zajeti odgovori vseh svetovalcev, s podatki v tabeli, ki vključuje
le odgovore tistih 47 svetovalcev, ki menijo, da jim spletna aplikacija olajša izvedbo administrativnih
postopkov, se vidi, da se je delež pri vseh odgovorih teh svetovalcev nekoliko povečal. Sklepa se lahko,
da v večji meri uporabljajo za vsa opravila spletno aplikacijo tisti svetovalci, ki v njej vidijo predvsem
prednosti pri izpeljavi administrativnih postopkov.
Potrditev/zavrnitev H6: Vsi anketirani svetovalci uporabljajo spletno aplikacijo NRP v postopku
preverjanja in potrjevanja, zato hipotezo potrdimo. Večini svetovalcev spletna aplikacija olajša delo
pri izvedbi vseh administrativnih postopkov.
Poleg spletne aplikacije NRP je za delo svetovalca pomembna tudi spletna stran www.nrpslo.org in
kot dodatna pomoč tudi spletna stran www.npk.si, zato so bili svetovalci povprašani o tem, za kakšen
namen ju uporabljajo in ali imajo pri tem kakšne težave.

H7: Svetovalci pri svojem delu v postopku preverjanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno stran www.nrpslo.org.
Tabela 46: Mnenje svetovalcev o uporabnosti spletne strani www.nrpslo.org
Za katera opravila svetovalci uporabljajo spletno stran
www.nrpslo.org?

f

% veljavnih odgovorov
(N = 52)

Iskanje poklicnih standardov

32

61,5

Iskanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti

45

86,5

Spremljanje novosti na področju sistema NPK

38

73,1

Spremljanje novosti, vezanih na svetovalce

34

65,4

Pri pripravi osebne zbirne mape kandidata

31

59,6

Iskanje podatkov o izvajalcih preverjanja in potrjevanja

29

55,8

Iskanje podatkov o članih komisije

25

48,1

Drugo

1

1,9

Spletne strani NRP ne uporabljam

/

/
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Najpogosteje je bil izbran odgovor, da spletno stran uporabljajo za iskanje katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti (ta odgovor je izbralo 45 anketiranih svetovalcev oz. dobrih 86 %),
sledi opravilo spremljanje novosti na področju sistema NPK (38 oz. 73,1 %), skoraj dve tretjini
svetovalcev uporablja spletno stran za spremljanje novosti, vezanih na njihovo delo, sledi iskanje
poklicnih standardov (61,5 %), skoraj tolikokrat je bil izbran odgovor, da spletno stran uporabljajo
pri pripravi osebne mape. Dobri polovici svetovalcev spletna stran predstavlja informacije o podatkih
izvajalcev preverjanja in potrjevanja, slaba polovica pa tam išče podatke o članih komisije. Nihče
med anketiranimi svetovalci ni navedel, da spletne strani NRP ne uporablja. Pri odgovoru »drugo« ni
anketiranec navedel nobenega pojasnila, zakaj je izbral ta odgovor.
Nihče od anketiranih svetovalcev ni navedel, da ima kakršne koli težave z iskanjem informacij na spletni
strani NRPSLO.org.
Na vprašanje, ali poznajo spletno stran NPK.si, je med 52 svetovalci, ki so podali odgovor na to
vprašanje, pritrdilno odgovorilo 43 (82,7 %) anketiranih svetovalcev, devet (17,3 %) jih te spletne strani
ne pozna.
Tabela 47: Uporabnost spletne strani NPK.SI
Kdaj svetovalci uporabljajo spletno stran www.npk.si?

f

% veljavnih
odgovorov (N=40)

Pri svetovanju kandidatu si pomagam s spletno stranjo

20

50,0

Pri predstavljanju sistema potencialnim kandidatom

22

55,0

Pri iskanju poklicnih standardov in katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti

23

57,5

Drugo

3

7,5

Čeprav je 43 svetovalcev odgovorilo, da spletno stran poznajo, jih je le 40 podalo tudi odgovor na
vprašanje, za katere namene jo uporabljajo. Podatki v tabeli kažejo, da svetovalci spletno stran najpogosteje
uporabljajo pri iskanju poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
(ta odgovor je izbralo 23 svetovalcev, ki poznajo spletno stran NPK.SI). Dobra polovica svetovalcev jo
uporablja pri predstavljanju sistema potencialnim kandidatom in polovica pri svetovanju kandidatom. Dva
svetovalca sta zapisala, da spletno stran sicer poznata, vendar je ne uporabljata, odgovor enega svetovalca
pod opcijo »drugo« pa je bil, da spletno stran uporablja pri iskanju in preverjanju informacij.
Svetovalci so bili naprošeni, naj izpostavijo tiste elemente spletne strani NPK.SI, za katere ocenjujejo, da so
še zlasti uporabni. Njihovi odgovori so bili naslednji:
pp posamezne predstavitve s filmi;
pp po potrebi v celoti;
pp preglednost;
pp nabor vprašanj in podanih odgovorov s strani ekipe NPK;
pp všeč mi je: pogosta vprašanja in odgovori (si lahko pogledajo kandidati in najdejo večino
odgovorov);
pp za kandidate se mi zdi ta spletna stran veliko bolj pregledna in enostavna za uporabo kot NRPSLO.org;
pp izjave imetnikov NPK;
pp pri pripravi osebne zbirne mape – koristno je za kandidata in tudi za izvajalca; spletna stran je
enostavna in uporabna;
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pp izjave imetnikov NPK in NPK iz prve roke – osebne izkušnje naredijo na kandidate najmočnejši
učinek;
pp iskanje poklicnih standardov;
pp izjave imetnikov NPK – za motiviranje udeležencev k vključitvi v NPK primer dobrih praks podjetij
– za motiviranje podjetij k vključitvi zaposlenih v NPK;
pp zbirna mapa, obrazci;
pp je zelo prijetna za uporabo, jasna, ne preveč »nasičena« s podatki, blizu uporabnikom – skratka, zelo
pregledna;
pp spletna stran je nazorna, vendar je večina stvari tudi na strani NRP.
Potrditev/zavrnitev H7: Hipoteza, da svetovalci pri svojem delu uporabljajo spletno stran
NRP.ORG, se potrdi. Za vsako opravilo večina svetovalcev uporablja spletno stran nrpslo.org.
Spletna stran jim ne povzroča težav.
V nadaljevanju se analiza osredotoča na delo svetovalcev oziroma izvajalcev s člani komisije.
Zakonodaja določa, da morajo izvajalci sodelovati s člani komisije.
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. 37/10) določa, da izvajalec postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij obvesti Državni izpitni center o možnih rokih
preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Na podlagi tega Državni izpitni center
določi komisijo za vsako posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije. V sklepu
določi tudi naloge komisije skladno s katalogom. Izvajalec pri tem ne sme vplivati na imenovanje članov
komisij in mora s komisijo sodelovati.

H8: Imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno zakonodajo.
Podatki v spodnji tabeli nakazujejo odgovor na vprašanje, ali je večina svetovalcev navedla, da je
komisijo imenoval Državni izpitni center. Za bolj utemeljeno presojo hipoteze so bili vprašani tudi o
postopku imenovanja v praksi, in sicer, ali se s člani komisije dogovarjajo o sodelovanju pred uradnim
imenovanjem.
Tabela 48: Potek postopka imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK
Kako poteka postopek imenovanja komisije za preverjanje in
potrjevanje NPK?

f

%

Prosimo RIC, da imenuje komisijo

35

70,0

V skladu s postopkom, ki je določen na CPI

3

6,0

Na podlagi našega predloga komisijo oblikuje RIC

10

20,0

Drugo

2

4,0

Skupaj

50

100,0

119

Večina anketiranih svetovalcev (70 %) je navedla, da pri imenovanju prosijo Republiški izpitni center,
naj jim pošlje imena članov komisije, petina pa pravi, da komisijo na podlagi njihovega predloga
oblikuje Republiški izpitni center (RIC). Trije svetovalci so izbrali odgovor, da imenovanje komisije
poteka v skladu s postopkom, ki je določen na Centru RS za poklicno izobraževanje. Odgovor »drugo«
sta sicer izbrala dva svetovalca, vendar je tudi eden od anketirancev, ki je sicer izbral nekaj drugega med
ponujenimi odgovori, zapisal pri odgovoru »drugo« nekaj svojih misli. Navajajo se njihove utemeljitve:
pp MNZ nam določi člane komisij.
pp Posredujemo imena, če dobimo na vlogo poziv RIC.
pp Do zdaj je RIC imenoval komisijo na podlagi našega predloga (tako smo najlažje uskladili termine,
pri čemer smo pazili, da se člani komisije niso preveč ponavljali), vendar pa so nas opozorili, da
imenovanje ne more več potekati na tak način. Pričakujemo, da bo v prihodnje postopek potekal
tako, da bodo oni predlagali komisijo, pri čemer lahko nastanejo tudi težave, ker določeni člani
komisije ne želijo sodelovati drug z drugim in bo komisijo težko sestaviti ali pa bo neugodna klima
med člani komisije vplivala na postopek preverjanja in potrjevanja in na kandidate, kar ocenjujemo
kot slabo.
Tabela 49: Dogovarjanje s člani komisije o sodelovanju 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 vsemi člani komisije smo se v več kot polovici preverjanj
dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije smo se vedno dogovarjali o
sodelovanju še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije smo se v več kot polovici
preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem
Ne, s člani komisije se pred imenovanjem ne dogovarjamo o
sodelovanju

f

%

6

12,2

5

10,2

2

4,1

4

8,2

27

55,1

Drugo

5

10,2

Skupaj

49

100,0

Odgovori kažejo, kako poteka postopek imenovanja članov komisije v praksi. Sicer več kot polovica
anketiranih svetovalcev pravi, da se s člani komisije pred imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju,
slaba polovica svetovalcev pa je izbrala katerega od ponujenih odgovorov o tem, da se s člani komisije
dogovarjajo pred njihovim uradnim imenovanjem. Šest svetovalcev pravi, da to naredijo vedno, z
vsemi člani komisije, pet, da se to zgodi v več kot polovici preverjanj, dva pravita, da se z nekaterimi
člani komisije vedno dogovarjajo o sodelovanju pred imenovanjem, štirje pa, da so se z nekaterimi
člani komisije o sodelovanju dogovorili v več kot polovici preverjanj. Pri odgovorih »drugo« so štirje
svetovalci navedli:
pp dogovorimo se po navodilih RIC;
pp samo preverimo, ali želijo sodelovati, nato so uradno imenovani;
pp še nismo izvajali;
pp dva člana komisije sta stalna, z njima se dogovorimo za termin, tretjega določi RIC.
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Tabela 50: Oblika poteka postopka 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 vsemi člani komisije smo
se v več kot polovici preverjanj
dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije smo
se vedno dogovarjali o sodelovanju
še pred imenovanjem
Da, z nekaterimi člani komisije
smo se v več kot polovici preverjanj
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

f

1

0

5

0

6

f%

2,9 %

0,0 %

50,0 %

0,0 %

12,2 %

f

3

0

2

0

5

f%

8,8 %

0,0 %

20,0 %

0,0 %

10,2 %

f

2

0

0

0

2

f%

5,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4,1 %

f

2

0

1

1

4

f%

5,9 %

0,0 %

10,0 %

50,0 %

8,2 %

Skupaj

f

22

3

1

1

27

f%

64,7 %

100,0 %

10,0 %

50,0 %

55,1 %

f

4

0

1

0

5

11,8 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

10,2 %

f

34

3

10

2

49

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Podatki v tabeli kažejo zanimivo sliko, saj je med svetovalci, ki pravijo, da za imenovanje komisije
prosijo Republiški izpitni center (N = 34), »le« slabih 65 % takih, ki se s člani komisije pred
imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju, pri drugih pa ti dogovori s člani komisije potekajo. Med
desetimi svetovalci, ki pravijo, da RIC določi člane komisije na podlagi njihovega predloga, se jih pet z
vsemi člani komisije vedno dogovarja pred imenovanjem.
Potrditev/zavrnitev H8: Hipoteza, da imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno
zakonodajo, se delno potrdi. Večina sicer ravna v skladu z veljavno zakonodajo, vendar je tudi velik
delež tistih, ki se pri postopku imenovanja članov komisije v praksi ne držijo zakonskih določb.
Sodelovanje svetovalcev s člani komisije je v postopku potrjevanja pomembno, zato je naslednja
postavljena hipoteza preverjala, kakšne oblike sodelovanja med svetovalci in člani komisije so
uveljavljene ter o katerih vsebinah se najpogosteje posvetujejo.
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H9: Svetovalci pri svojem delu sodelujejo s člani komisije.
Tabela 51: Načini sodelovanja med svetovalci in člani komisij
f

% veljavnih
odgovorov (N=51)

14

27,5

8

15,7

24

47,1

10

19,6

19

37,3

S člani komisije ne sodelujem, vendar bi si želel

1

2,0

S člani komisije ne sodelujem

3

5,9

Drugo

4

7,8

Kako sodelujejo svetovalci 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

Kot se lahko razbere iz tabele, je med člani komisij in svetovalci prisotno sodelovanje, saj skoraj
polovica svetovalcev pravi, da se člani komisij obračajo nanje pri pregledu osebne zbirne mape v zvezi
s posameznimi dokazili, prav tako člani komisij svetovalca pogosto prosijo za dopolnitev posameznega
dokazila. En svetovalec bi si želel sodelovati s člani komisije, trije pa z njimi sploh ne sodelujejo. Pod
»drugo« so navajali, da je sodelovanje redko in bi ga želeli več, en svetovalec je napisal, da se posvetuje
s predstavniki MNZ, eden pa, da postopkov preverjanja in potrjevanja še niso izvajali ter da zato nima
izkušenj s sodelovanjem s člani komisije.
Dodatno je bilo v analizi preverjeno tudi, ali bi svetovalec lahko nudil članom komisije še kakšne
informacije, ki bi jim koristile v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
Na vprašanje, ali bi svetovalec lahko nudil članom komisije še kakšne informacije, ki bi jim koristile v
postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je večina svetovalcev izbrala odgovor »ne« (44 oz. 88 %), šest
svetovalcev pa meni, da bi take informacije lahko ponudili. Pri tem so navedli:
pp natančneje določena pravila pri potrjevanju dokazil (šole, izkušnje …) za NPK posrednik za
nepremičnine;
pp o izpolnjevanju obrazcev …;
pp svetovalec naj bi bil osebno prisoten na pregledu osebne zbirne mape;
pp glede na izkušnje je smiselno izpopolnjevati kriterije za poenotenje meril za ocenjevanje (NPK
restavrator, črkoslikar);
pp kakšno je plačilo njihovega dela za različno število kandidatov (npr. potni stroški so visoki, ne glede
na to, za koliko kandidatov ima komisija dela);
pp nekateri premalo poznajo obrazce, ki jih je treba voditi, še zlasti, da morajo izdati odločbo
kandidatu, ki ni bil uspešen na preverjanju – to pogosto pozabijo in jih moramo svetovalci stalno
opominjati na to.
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Potrditev/zavrnitev H9: Svetovalci pri svojem delu sodelujejo s člani komisije v vseh ključnih fazah
postopka preverjanja in potrjevanja NPK, zato se hipoteza potrdi.
V zvezi s težavami svetovalcev pri delu s člani komisij smo v okviru naslednje hipoteze proučevali
intenziteto in vrste težav ter povezanost težav z oddaljenostjo kraja preverjanja, premajhnim številom
kandidatov, z metodologijo oblikovanja cen oziroma postopkom imenovanja članov komisije.

H10: Najpogostejše težave pri delu s člani komisije so povezane s finančnim
nagrajevanjem njihovega dela.
Svetovalci so najprej odgovarjali na vprašanje, ali so se že srečali s težavami pri delu s komisijo v
postopkih preverjanja in potrjevanja NPK. Pritrdilo je devet svetovalcev, drugi težav niso imeli.
Nadalje so bili vprašani, s katerimi težavami pri delu s člani komisij so se že srečali. Podatki so prikazani
v spodnji tabeli.
Tabela 52: Težave, s katerimi se svetovalci srečujejo pri delu s člani komisij
S katerimi težavami se svetovalci srečujejo pri delu s člani komisij?
Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi oddaljenosti kraja
preverjanja
Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila
kandidatov

f
1
2

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

3

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

2

Drugo

2

Odgovore pri tem vprašanju je dalo devet svetovalcev, ki so se že srečali s težavami pri delu s komisijo.
Pri tem so trije navedli, da so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji,
dva sta izpostavila, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega
števila kandidatov, eden pa ni želel priti zaradi prevelike oddaljenosti kraja preverjanja. Dva svetovalca
sta navedla, da so se člani komisije na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za
njihovo delo, opis, kaj se je dogajalo, je podal le en svetovalec, in sicer, da kandidatom niso dali možnosti
pisnega preverjanja in šele nato ustnega zagovora, temveč je kandidat vlekel listek z vprašanjem in takoj
odgovarjal, medtem se je v ozadju pripravljal že drug kandidat. Pod »drugo« je en svetovalec navedel, da
so člani komisije komentirali, da za enega kandidata nima smisla organizirati preverjanja.
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Tabela 53: Mnenje svetovalcev o spremembi metodologije za oblikovanje cen postopka pridobitve NPK glede na njihove
izkušnje pri delu z komisijo
Ali ste se izvajalci/svetovalci že srečali
s težavami pri delu s komisijo za
preverjanje in potrjevanje NPK?

Kaj menite o tem, da bi morali z metodologijo za
oblikovanje cen poenotiti ceno celotnega postopka
pridobitve NPK.
Ne, oblikovanje cene mora ostati, kot je, saj je
potrjevanje manj zahtevno
Da, oblikovanje cene bi moralo biti enotno, saj
sistem spodbuja predpisovanje preverjanja
Da, oblikovanje cene bi lahko bilo enotno, saj je
postopek zahteven
Da, oblikovanje cene naj bi bilo enotno, vendar bi
morali imeti še razgovor s kandidatom
Drugo
Skupaj

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

DA

NE

5
62,5 %
1
12,5 %
2
25,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
8
100,0 %

14
35,0 %
5
12,5 %
8
20,0 %
10
25,0 %
3
7,5 %
40
100,0 %

Skupaj
19
39,6 %
6
12,5 %
10
20,8 %
10
20,8 %
3
6,2 %
48
100,0 %

Med osmimi svetovalci, ki so se že srečali s težavami pri delu komisije, jih pet meni, da mora cena ostati,
kot je, saj je potrjevanje manj zahtevno, trije so drugačnega mnenja.
V naslednji tabeli je prikaz ali svetovalci, ki so imeli težave pri delu s komisijo, v večji meri prepuščajo
imenovanje komisije Republiškemu izpitnemu centru.
Tabela 54: Dogovarjanje izvajalcev/svetovalcev o sodelovanju z komisijo pred uradnim imenovanjem glede na njihove
izkušnje o medsebojnem delu
Ali ste se izvajalci/svetovalci že srečali
s težavami pri delu s komisijo za
preverjanje in potrjevanje NPK?

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

DA

NE

2
22,2 %

4
10,0 %

Skupaj

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

f
%

Da, z vsemi člani komisije smo se v več kot
polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem

f

0

5

5

%

0,0 %

12,5 %

10,2 %

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

f
%

1
11,1 %

1
2,5 %

2
4,1 %

Da, z nekaterimi člani komisije smo se v več kot
polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem

f

0

4

4

%

0,0 %

10,0 %

8,2 %

f
%
f
%
f
%

6
66,7 %
0
0,0 %
9
100,0 %

21
52,5 %
5
12,5 %
40
100,0 %

27
55,1 %
5
10,2 %
49
100,0 %

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

6
12,2 %

124

Od devetih svetovalcev, ki so navedli, da so se že srečali s težavami pri delu s komisijo, jih je šest
navedlo, da se s člani komisije pred imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju.
Odgovor na vprašanje Ali so težave pri delu s člani komisije povezane z oddaljenostjo kraja preverjanja
je viden v tabeli 52, kjer je le en svetovalec navedel, da je naletel na primer, ko člani komisije niso želeli
priti na potrjevanje in preverjanje zaradi oddaljenosti kraja preverjanja.
Tudi odgovor na vprašanje Ali so težave pri delu s člani komisije povezane s številom prijavljenih
kandidatov je mogoče razbrati iz tabele 52, kjer je razvidno, da sta le dva svetovalca navedla, da člani
komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov.
V tabeli 52 je tudi podatek, da so le trije svetovalci izpostavili, da so člani komisije zahtevali višje plačilo,
kot je predvideno po metodologiji.
Analizirani podatki kažejo, da velika večina izvajalcev nima težav s člani komisije. Tisti, ki pa težave
imajo, navajajo, da so težave povezane z obračunavanjem stroškov po metodologiji, majhnim številom
prijavljenih kandidatov, etičnimi smernicami in oddaljenostjo kraja preverjanja. Ob predpostavki,
da težave, povezane z obračunavanjem stroškov po metodologiji, majhnim številom prijavljenih
kandidatov in oddaljenostjo kraja preverjanja, kažejo na finančne težave, je mogoče sklepati, da so
težave vezane na finančno ovrednotenje dela članov komisije. Svetovalci, ki imajo težave s finančnim
ovrednotenjem komisije, menijo, da bi cena morala ostati taka, kot je, nasprotno pa menijo tisti, ki o
težavah ne poročajo.
Hipoteza, da so najpogostejše težave izvajalcev pri delu s člani komisije povezane s finančnim
nagrajevanjem njihovega dela, se potrdi, saj večina tistih, ki ima težave, navaja finančne razloge.
Vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na vse izvajalce, saj je delež izvajalcev, ki poroča o
težavah, majhen.
Zagotavljanje sistema kakovosti v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK se je spremljalo z analizo
načinov informiranja kandidatov, pomoči kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape in težav, s
katerimi se srečujejo svetovalci pri svetovanju.

H11: Večina svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije o sistemu NPK in pomoč
kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape.
V zvezi z zgornjo hipotezo so svetovalci najprej odgovarjali na vprašanje, kateri so najpogostejši načini
informiranja kandidatov ter kakšno pomoč nudijo kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape in
ali pomoči ne nudijo. Informacija o številu svetovalcev, ki ne nudijo pomoči kandidatom, je služila v
podporo prvima dvema vprašanjema.
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Tabela 55: Izvajanje postopka informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK
Kako svetovalci izvajajo postopek informiranja o možnostih in
pogojih za pridobitev NPK?

f

% veljavnih
odgovorov (N=52)

Vse kandidate informiramo na skupinskih srečanjih

24

46,2

Vsakega kandidata informiramo o možnostih ob prvem obisku

32

61,5

Informacije o možnostih imamo natisnjene v pisni obliki

21

40,4

Informacije o možnostih so dostopne na naši spletni strani

36

69,2

Informiramo le tiste kandidate, ki prosijo za informacije o NPK

14

26,9

Kandidate informiramo po telefonu ali elektronski pošti

14

26,9

Drugo

1

1,9

Podatki v zgornji tabeli kažejo, da informiranje o možnostih pridobitve NPK najpogosteje poteka
prek spletne strani. Ta odgovor je izbralo več kot tri četrtine (36) anketiranih svetovalcev. Pogosto
informiranje opravijo tudi ob prvem obisku (32 oz. 61,5 %), sledi informiranje kandidatov na
skupinskih srečanjih (24 oz. 46,2 %) in podajanje informacij v natisnjeni pisni obliki (21 oz. 40,4 %).
Dobra četrtina (14 oz. 26,9 %) anketiranih svetovalcev pravi, da informirajo le tiste kandidate, ki
prosijo za informacije o NPK, enak delež jih informira tudi po elektronski pošti ali telefonu. Eden od
svetovalcev je izbral odgovor »drugo«.
Tabela 56: Pomoč, ki jo svetovalci nudijo kandidatom pri oblikovanju zbirne mape
Kakšno pomoč svetovalci nudijo kandidatom pri oblikovanju
zbirne mape oz. portfolia?

f

% veljavnih
odgovorov (N=51)

Razložim pomen in uporabnost zbirne mape

46

90,2

Pomagam pri evidentiranju na različne načine pridobljenih
znanj in spretnosti

30

58,8

Pomagam pri zbiranju dokazil

32

62,7

Pomagam pri oblikovanju dokazil

28

54,9

Pregledam dokazila in opozorim na pomanjkljivosti

49

96,1

Kandidatom ne nudimo pomoči pri izdelavi zbirne mape

3

5,9

Drugo

3

5,9

Skoraj vsi svetovalci (49 oz. 96,1 %) so navedli, da kandidatom pregledajo dokazila in jih opozorijo na
pomanjkljivosti, skoraj tako velik je tudi delež svetovalcev (90,2 %), ki kandidatom razložijo pomen in
uporabnost zbirne mape. Med pogostimi opravili je tudi pomoč pri zbiranju dokazil (tako je odgovorilo
32 svetovalcev oz. 62,7 %), pomoč pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti
(58,8 %). Dobra polovica (54,9 %) svetovalcev pomaga kandidatom tudi pri oblikovanju dokazil. Le trije
svetovalci kandidatom ne zagotavljajo pomoči pri izdelavi zbirne mape, trije so izbrali odgovor »drugo«.
Dva med njimi sta zapisala:
pp kandidate spodbudim, naj razmislijo o dokazilih, da niso na kaj pozabili, predvsem s področja
delovnih izkušenj;
pp spodbujam k jedrnatosti, jasnosti in tudi vizualni urejenosti zbirne mape.
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Iz tabele 56 je razvidno, da le trije svetovalci pravijo, da kandidatom ne nudijo pomoči pri izdelavi
zbirne mape. Postavili smo jim še kontrolno vprašanje, ali se jim je že kdaj zgodilo, da niso nudili
pomoči kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape, kjer so prav tako trije svetovalci odgovorili, da se
jim je to zgodilo manj kot trikrat. Drugi svetovalci so navedli, da se jim to ni zgodilo nikoli. Med tremi,
ki manj kot trikrat niso nudili svetovalne pomoči kandidatu, je eden navedel, da je kandidat svojo
zbirno mapo pripravil sam, druga dva razloga nista pojasnila.
Potrditev/zavrnitev H11: Hipoteza, da večina svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije o
sistemu NPK in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape, se potrdi. Velik delež
svetovalcev uporablja širok nabor načinov informiranja in pomoči pri izdelavi osebne zbirne mape.
Dodatno so svetovalci odgovarjali na vprašanja, vezana na težave, s katerimi se srečujejo pri svetovanju.

H11a: Večina svetovalcev ima težave z dokazili pri oblikovanju osebne zbirne mape.
Tabela 57: Težave, s katerimi se pri svetovanju za pripravo zbirne mape srečujejo svetovalci
S kakšnimi težavami se srečujejo svetovalci pri svetovanju za
pripravo osebne zbirne mape?

f

% veljavnih
odgovorov (N=51)

Težko sem presodil, ali se dokazila res nanašajo na kandidata

3

5,7

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

7

13,7

Težko sem presodil, ali so dokazila še vedno veljavna

11

21,6

2

3,9

13

25,5

Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape

33

64,7

Drugo

3

5,9

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

Največ svetovalcev je odgovorilo (64,7 %), da pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape niso
imeli težav. Dobra četrtina (N = 13) jih je težko prepričala kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo
z več dokazili. Pri tem so imeli največ težav svetovalci s področja umetnosti (N = 7), pet svetovalcev
s področja poslovanja in uprave in le en svetovalec s področja varovanja. Dobra petina svetovalcev
(N = 11) tudi navaja, da so težko presodili, ali so dokazila še vedno veljavna (med njimi je bilo pet
svetovalcev s področja poslovanja in uprave, pet s področja umetnosti in eden s področja varovanja).
Sedem svetovalcev pravi, da so težko presodili, ali so dokazila vsebinsko povezana s katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti, trije so imeli težave pri presoji, ali se dokazila res nanašajo na
kandidata, le dva pa sta kandidatom težko pojasnila uporabnost osebne zbirne mape za pridobitev NPK.
Pri odgovorih »drugo« so trije svetovalci navedli:
pp življenjepis Europass se kandidatom zdi nesmiselno izpolnjevati, če imajo svojega že dobro
dodelanega;
pp včasih težko presodim, koliko komisija upošteva izkušnje kandidata iz zbirne mape in kakšno
zbirno mapo pričakuje;
pp kandidati težko razumejo, zakaj je treba prevesti dokazila v slovenščino, ker je to zanje velik strošek.
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Potrditev/zavrnitev nove H: Večina svetovalcev se ne srečuje s težavami pri svetovanju za pripravo
osebne zbirne mape, zato se hipoteza zavrne. Tisti, ki pa težave imajo, so kot najpogostejšo težavo
navedli, da so težko prepričali kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili.
S ciljem ugotoviti količino porabljenega časa za informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju
osebne zbirne mape sta bili postavljeni vprašanji, koliko časa v povprečju svetovalci porabijo za eno
srečanje in koliko srečanj imajo svetovalci v povprečju s kandidatom, ki so namenjeni preverjanju
hipoteze, ki sledi.

H12: Svetovalci porabijo za informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne
zbirne mape več kot eno uro na kandidata. Običajno jo kombinirajo z drugimi nalogami
na svojem delovnem mestu.
Tabela 58: Trajanje srečanja s kandidatom
Koliko traja povprečno srečanje s kandidatom?

f

%

1 uro

38

77,6

2 uri

10

20,4

3 ure

1

2,0

Skupaj

49

100,0

Tabela 59: Trajanje srečanj s kandidatom glede na to, ali sta svetovanje in informiranje o sistemu NPK del rednih nalog
svetovalca
Koliko časa traja v povprečju srečanje s
kandidatom?

Ali sta svetovanje in informiranje o sistemu NPK
del rednih delovnih nalog izvajalca/svetovalca?
To delo spada med redne delovne naloge mojega
delovnega mesta in ga opravljam tekom svojega
delovnega časa
To delo spada med redne delovne naloge, vendar ni
direktno povezano z mojim delovnim mestom, in
ga opravljam tekom svojega del časa
To delo spada 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
Skupaj

1 uro

2 uri

3 ure

Skupaj

f

20

5

0

25

%

54,1 %

55,6 %

0,0 %

53,2 %

f

9

1

0

10

%

24,3 %

11,1 %

0,0 %

21,3 %

f

0

0

1

1

%

0,0 %

0,0 %

100,0 %

2,1 %

f

3

2

0

5

%

8,1 %

22,2 %

0,0 %

10,6 %

f

5

1

0

6

%

13,5 %

11,1 %

0,0 %

12,8 %

f

37

9

1

47

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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Kot je razvidno iz tabele 58, več kot tri četrtine svetovalcev porabi za srečanje s kandidatom v
povprečju eno uro, dobra petina porabi za srečanje dve uri, le en svetovalec je navedel, da srečanje
traja v povprečju tri ure. Če se pogledajo podatki v tabeli 59, dobra polovica svetovalcev, pri katerih
srečanje v povprečju traja eno uro, to opravi v okviru delovnega mesta in med delovnim časom, četrtina
to srečanje opravi v okviru svojega delovnega časa, vendar to delo ni direktno povezano z njihovim
delovnim mestom. Pet svetovalcev pravi, da to delo opravljajo zunaj rednih delovnih nalog svojega
delovnega mesta in zunaj svojega delovnega časa.
Med svetovalci, ki v povprečju opravijo srečanje v dveh urah (takih je v tabeli 59 devet), jih pet opravi
srečanje v okviru svojega delovnega mesta in delovnega časa, dva to delo opravljata zunaj rednih
delovnih nalog svojega delovnega mesta, vendar znotraj delovnega časa. Eden srečanja s kandidati
opravi zunaj rednih delovnih nalog in zunaj svojega delovnega časa, eden pa v okviru delovnega časa,
vendar to delo ni direktno povezano z njegovim delovnim mestom.
Tabela 60: Povprečno število srečanj svetovalcev s kandidati
Koliko srečanj povprečno opravi svetovalec s kandidatom?

f

%

Eno srečanje

5

10,2

Dve srečanji

18

36,7

Tri srečanja

21

42,9

Več kot tri srečanja

5

10,2

Skupaj

49

100,0

Največ svetovalcev je opravilo v povprečju tri srečanja s kandidati (21 oz. slabih 43%), sledijo svetovalci,
ki so opravili v povprečju dve srečanji (18 oz. slabih 37%), dobra desetina (pet svetovalcev) se je s
kandidati srečala v povprečju enkrat, enako je tudi število tistih, ki so opravili več kot tri srečanja.
Potrditev/zavrnitev H12: Svetovalci porabijo za informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju
osebne zbirne mape več kot eno uro na kandidata, zato se hipoteza potrdi. Svetovalci po navadi
kombinirajo to delo z drugimi rednimi nalogami na svojem delovnem mestu predvsem v okviru
delovnega časa.
Ob ugotovljeni količini časa, ki ga svetovalci porabijo za informiranje in pomoč kandidatom, se je v
okviru spremljave preverjalo tudi, ali je delo informiranja in svetovanja za NPK del nalog delovnega
mesta ali ne in ali so zanj posebej nagrajeni.
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H13: Delovno mesto, na katerem dela svetovalec, vpliva na obseg10 njegovega dela v
postopku preverjanja in potrjevanja.
Tabela 61: Svetovanje in informiranje o sistemu NPK kot del rednih delovnih nalog svetovalca
Ali je svetovanje in informiranje o sistemu NPK del rednih delovnih
nalog svetovalca?
To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta in ga
opravljam tekom mojega delovnega časa
To sodi med redne delovne naloge, vendar ni direktno povezano z
mojim del mestom, ga opravljam tekom mojega del časa
To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta
vendar ga opravljam izven mojega delovnega časa
To delo opravljam izven rednih delovnih nalog mojega delovnega
mesta in znotraj mojega delovnega časa
To delo opravljam izven rednih delovnih nalog mojega delovnega
mesta in izven mojega delovnega časa
Skupaj

f

%

26

51,0

12

23,5

1

1,9

6

11,8

6

11,8

51

100,0

Dobra polovica svetovalcev (51 %) svetovanje opravlja v okviru delovnih nalog svojega delovnega mesta
in med svojim delovnim časom. Slaba četrtina pravi, da to delo opravlja tekom delovnega časa, vendar
ni direktno povezano z njihovim delovnim mestom. Dobra desetina svetovalcev svetovanje opravlja
zunaj rednih delovnih nalog svojega delovnega mesta, vendar znotraj delovnega časa, dobra desetina pa
zunaj delovnega časa. En svetovalec pravi, da svetovanje spada med redne delovnega naloge njegovega
delovnega mesta, vendar ga opravlja zunaj svojega delovnega čas.
Kako je z razporeditvijo delovnih nalog svetovalca glede na to, ali je zaposlen v instituciji, kjer izvaja
svetovanje, ali ne, kažejo podatki v naslednji tabeli.
Tabela 62: Razporeditev delovnih nalog svetovalca glede na to, ali je zaposlen v instituciji, kjer izvaja svetovanje
V kakšni obliki izvajalci/svetovalci izvajajo
informiranje in svetovanje kandidatom za
oblikovanje osebne zbirne mape?

Ali je svetovanje in informiranje o sistemu NPK del
rednih delovnih nalog izvajalca/svetovalca?

To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta
in ga opravljam tekom mojega delovnega časa
To sodi med redne delovne naloge, vendar ni direktno povezano
z mojim del mestom, ga opravljam tekom mojega del časa
To delo sodi med redne delovne naloge mojega delovnega mesta
vendar ga opravljam izven mojega delovnega časa
To delo opravljam izven rednih delovnih nalog mojega delovnega
mesta in znotraj mojega delovnega časa
To delo opravljam izven rednih delovnih nalog svojega delovnega
mesta in izven svojega delovnega časa

Skupaj
10

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Zaposlen sem v
instituciji, kjer
izvajam svetovanje

Svetovanje izvajam
kot zunanji sodelavec,
po pogodbi

23
52,3 %
10
22,7 %
1
2,3 %
6
13,6 %
4
9,1 %
44
100,0 %

3
50,0 %
1
16,7 %
0
0,0 %
0
0,0 %
2
33,3 %
6
100,0 %

Skupaj

26
52,0 %
11
22,0 %
1
2,0 %
6
12,0 %
6
12,0 %
50
100,0 %

Obseg dela je opredeljen z umestitvijo delovnih nalog svetovalca znotraj rednih delovnih nalog ali zunaj njih ter opravljanja
nalog tekom ali zunaj delovnega časa.
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Večina anketiranih svetovalcev (N = 44) je zaposlena v instituciji, kjer izvaja svetovanje, zato je pri
več kot polovici svetovanje delo, ki je v opisu njihovih del in nalog ter ga opravljajo v okviru svojega
delovnega časa, pri dobri petini (22,7 %) je svetovanje delo, ki ni direktno povezano z njihovim
delovnim mestom, ga pa opravijo v okviru svojega delovnega časa. Slabih 14 % teh, ki so zaposleni
v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, to delo sicer opravi v okviru svojega delovnega časa, vendar
ne spada v opis njihovih delovnih nalog. Med šestimi svetovalci, ki niso zaposleni v instituciji, kjer
izvajajo svetovanje, je nekoliko presenetljiv podatek, da pri treh svetovalcih to delo spada med redne
delovne naloge njihovega delovnega mesta in ga tudi opravijo med svojim delovnim časom, dva od teh
svetovalcev pa svetovanje opravljata zunaj svojega delovnega časa, kot delo zunaj rednih delovnih nalog
svojega delovnega mesta.
Tabela 63: Nagrajevanje svetovalca za izvajanje svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK
Ali ste bili za izvajanje svetovanja v postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK kdaj nagrajeni?

f

%

Da

13

26,0

Ne

37

74,0

Skupaj

50

100,0

Večinoma svetovalci niso posebej nagrajeni za izvajanje svetovanja v postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK, dobra četrtina pa jih je odgovorila pritrdilno. Glede načinov in oblik nagrajevanja so
navedli:
pp da, verbalno;
pp pohvala;
pp preko pogodbe;
pp po pogodbi s plačilom;
pp nematerialno, največkrat s pohvalo;
pp s pohvalo, načeloma koriščenje ur (ker je preverjanje popoldne);
pp dodatek k plači;
pp v skladu z metodologijo oblikovanja cen za pridobitev certifikata o NPK, A in B;
pp pohvali na sestankih;
pp s honorarjem (zapiše svetovalec, ki ni zaposlen v organizaciji).
Iz odgovorov je razvidno, da so nagrade bodisi v obliki pohval bodisi v finančni obliki. Med 13
svetovalci, ki jih delodajalci posebej nagradijo za svetovanje v izvajanju postopka preverjanja in
potrjevanja NPK, jih je 11 zaposlenih v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, dva pa svetovanje izvajata kot
zunanja sodelavca, po pogodbi.
Pet svetovalcev, ki jih delodajalci še posebej nagradijo za svetovanje v postopkih NPK, svetovanje
opravlja kot del rednih delovnih nalog v okviru svojega delovnega časa, trije svetovalci pa dobijo
posebno nagrado, ker je to delo nekaj, kar opravijo zunaj nalog svojega delovnega mesta in zunaj
svojega delovnega časa. Prav tako dobijo trije izvajalci nagrado, ker svetovanje ni direktno povezano z
njihovim delovnim mestom, ga pa opravijo med svojim delovnim časom.
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Mnenje svetovalcev glede načina oblikovanja cene za pridobitev posameznega certifikata za kandidata
in vrednosti svetovanja je dodatno podkrepilo zgornje ugotovitve glede umeščenosti svetovanja v
njihove redne delovne naloge.
Med 53 svetovalci, ki so odgovorili na vprašanje, ali so seznanjeni z načinom oblikovanja cene za
pridobitev certifikata o NPK za posameznega kandidata, jih je 52 odgovorilo pritrdilno, le en svetovalec
pravi, da s tem ni seznanjen.
Tabela 64: Mnenje izvajalcev/svetovalcev o vrednosti svetovanja, kot jo določa metodologija oblikovanja cene
preverjanja in potrjevanja NPK
Kakšno je vaše mnenje o vrednosti svetovanja, kot jo določa
metodologija oblikovanja cene preverjanja in potrjevanja NPK?

f

%

Je ustrezno cenjeno

17

34,7

Je prenizko cenjeno

28

57,1

Drugo

4

8,2

Skupaj

49

100,0

Da je cena postopka ustrezna, meni med 49 le dobra tretjina vprašanih svetovalcev/izvajalcev, 57 %
jih ocenjuje, da je vrednost svetovanja, kot jo določa metodologija oblikovanja cene preverjanja in
potrjevanja NPK, prenizka. Štirje anketiranci so pri odgovoru »drugo« navedli:
pp odvisno od kvalifikacije, včasih je zelo zahtevno;
pp cena svetovanja je lahko različna od NPK do NPK ter od kandidata do kandidata. Pri nekaterih
potrebuješ veš časa in energije, da prideš do želenega rezultata, pri drugih manj, tako da težko
posplošimo ceno, ki jo ima svetovanje;
pp v primeru manj kot 5 kandidatov je usposabljanje ekonomsko neupravičeno;
pp ne vem; spoštoval bom mnenje strokovnjakov.
Potrditev/zavrnitev H13: Hipoteza, da delovno mesto, na katerem dela svetovalec, vpliva na obseg
njegovega dela v postopku preverjanja in potrjevanja, se zavrne. Med svetovalci, ki so zaposleni v
instituciji, kjer opravljajo svetovanje, in tistimi, ki svetujejo kot zunanji sodelavci, ni razlik, saj oboji
večinoma opravljajo svetovalno delo kot del rednih delovnih nalog svojega delovnega mesta in
tekom svojega delovnega časa.
Eden od vidikov kakovosti je tudi podatek o številu srečanj s kandidatom ter izvajanju priprav na
preverjanje in potrjevanje, ki smo ga med seboj primerjali po strokovnih področjih spremljave.
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H14: Izvajanje priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je
odvisno od področja preverjanja in potrjevanja NPK.
Tabela 65: Tip organizacije in povprečno število srečanj z enim kandidatom
Koliko srečanj ste imeli v povprečju
z enim kandidatom?

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

eno srečanje dve srečanji

tri srečanja

več kot tri
srečanja

Skupaj

f

0

6

6

1

13

%

0,0 %

46,2 %

46,2 %

7,7 %

100,0 %

f

1

3

6

2

12

%

8,3 %

25,0 %

50,0 %

16,7 %

100,0 %

f

3

3

2

1

9

%

33,3 %

33,3 %

22,2 %

11,1 %

100,0 %

f

0

0

1

0

1

%

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

1

2

1

0

4

%

25,0 %

50,0 %

25,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

4

5

1

10

%

0,0 %

40,0 %

50,0 %

10,0 %

100,0 %

f

5

18

21

5

49

%

10,2 %

36,7 %

42,9 %

10,2 %

100,0 %

Podatki v zgornji tabeli kažejo, da imajo zasebne izobraževalne ustanove in zbornice v povprečju manj
srečanj s kandidati kot srednje poklicne in strokovne šole ter ljudske univerze.
Tabela 66: Področja spremljave in izvajanje priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
Ali izvajate priprave na preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij?

Strokovno področje

DA
Poslovanje in uprava
Umetnost
Varovanje
Poslovanje in uprava + umetnost + varovanje
Skupaj

Skupaj

NE

f

19

7

26

%

73,1 %

26,9 %

100,0 %

f

13

6

19

%

68,4 %

31,6 %

100,0 %

f

6

0

6

%

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

1

0

1

%

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

39

13

52

%

75,0 %

25,0 %

100,0 %
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Vseh šest izvajalcev s področja varovanja izvaja tudi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Med 19 izvajalci, vpisanimi v register izvajalcev za področje umetnosti, jih 13
izvaja tudi priprave, med izvajalci s področja poslovanja in uprave, je takih 19 (oz. 73,1 %).
Potrditev/zavrnitev H14: Izvajanje priprav na preverjanje in potrjevanje NPK ni odvisno od
področja preverjanja in potrjevanja NPK, saj večina izvajalcev ne glede na področje izvaja priprave
na preverjanje in potrjevanje NPK, zato se hipoteza zavrne.
V spremljavi je bilo preverjano, ali imajo izvajalci ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki izvajajo tudi
priprave na preverjanje v svojih organizacijah, vzpostavljene vsaj nekatere elemente zagotavljanja
kakovosti.
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij ima v svojih postopkih integrirane naslednje elemente
zagotavljanja kakovosti:
pp nacionalni standardi (poklicni standardi, katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti),
pripravljeni v sodelovanju s socialnimi partnerji (podjetji, zbornicami);
pp izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK so akreditirani s strani Državnega izpitnega
centra, če izpolnjujejo materialne pogoje za izvajanje preverjanj;
pp svetovalci so usposobljeni, njihove glavne naloge pa so informiranje in svetovanje o postopku ter
pri pripravi osebne zbirne mape;
pp ocenjevalci morajo izpolnjevati predpisane kadrovske pogoje ter opraviti obvezno usposabljanje, s
tem pa pridobijo licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo vsakih pet let obnoviti;
pp katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti določa pogoje za sestavo komisije za
preverjanje;
pp državni izpitni center s komisijami pripravlja banke nalog in merila za vrednotenje praktičnega
preverjanja;
pp Center RS za poklicno izobraževanje oblikuje strukturo osebne zbirne mape in skupna merila za
vrednotenje dokazil;
pp kandidat, ki ima možnost pritožbe.
Glede izvajanja priprav na preverjanje in potrjevanje je spremljava proučila, ali so programi priprav
fleksibilni, ali omogočajo individualno prilagoditev glede na potrebe kandidata, kako izvajalci
načrtujejo programe priprav, ali obstaja razlika v pristopih med strokovnimi področji in kako kandidati
zaključijo program priprav. Interes spremljave je bil raziskati, kakšne strokovne zahteve imajo izvajalci
priprav na preverjanje in potrjevanje za predavatelje v teh usposabljanjih ter ali imajo razvit sistem
spremljanja kakovosti predavateljev.
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H15: Tisti izvajalci, ki izvajajo priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, upoštevajo osnovne smernice za zagotavljanje kakovosti
izobraževanja odraslih.
Tabela 67: Oblika pristopa izvajalcev/svetovalcev pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Kakšen pristop imajo izvajalci/svetovalci 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

f

%

12

30,0

25

62,5

Drugo

3

7,5

Skupaj

40

100,0

Večina (62,5 %) izvajalcev program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij razume kot celoto, zato kandidate vključijo v celoten program, 30 % pa jih s kandidati opravi
razgovor in jih glede na njihove predhodne izkušnje vključi v posamezne module programa. Trije so
izbrali odgovor »drugo« in pri tem zapisali:
pp oboje od navedenega v točki a in b, s tem da pred tem res pogledamo, kaj je najboljše za kandidata;
pp kandidat se prijavi na priprave, če želi in meni, da nima dovolj predznanja;
pp zaenkrat še nismo izvedli priprav, glede na pogovore s potencialnimi kandidati se ti želijo vključiti v
celoten program. Če bo kateri izmed potencialnih kandidatov imel željo poslušati le določene dele
programa, mu bomo to omogočili.
Tabela 68: Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev
Kako je zagotovljena strokovna ustreznost predavateljev?

f

%

9

22,5

23

57,5

Vsi predavatelji morajo imeti delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo

4

10,0

Drugo

4

10,0

Skupaj

40

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
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Dobra polovica od 40 izvajalcev pravi, da morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo,
vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoškoandragoškim delom. Dobra petina izvajalcev je izbrala odgovor, da morajo imeti vsi predavatelji
ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo. Štirje izvajalci pravijo, da morajo
imeti vsi predavatelji delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo, pri odgovoru »drugo« pa so navedli:
pp predavatelji morajo imeti delovne izkušnje in izkušnje s predavanji oziroma prenosom znanja;
pp vsi imajo ustrezno strokovno izobrazbo, večina tudi PA izobrazbo;
pp ustrezna izobrazba IN ustrezne delovne izkušnje; pedagoško-andragoška izobrazba ni obvezna;
pp vsi predavatelji imajo ustrezno izobrazbo, večina od njih ima tudi PAI in delovne izkušnje s
področja vsebin, ki jih podajajo.
Tabela 69: Oblika in dostopnost programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij 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 ter ni javno dosegljiv

f

%

13

32,5

14

35,0

7

17,5

3

7,5

Drugo

3

7,5

Skupaj

40

100,0

Izmed 40 izvajalcev, ki so odgovorili na to vprašanje, jih približno ena tretjina pravi, da je program
priprav zapisan v standardizirani obliki in objavljen na spletni strani organizacije, prav tako jih dobra
tretjina trdi, da lahko program priprav, ki je zapisan v standardizirani obliki, kandidati na svojo željo
dobijo na vpogled. Sedem izvajalcev navaja, da program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo
in ni javno dosegljiv, trije so izpostavili, da se program oblikuje individualno glede na želje kandidatov
in ni javno dosegljiv. Pri odgovoru »drugo« so trije izvajalci navedli:
pp program priprav se oblikuje po katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Program pripravlja vsak
predavatelj za svojo temo, če kandidati želijo, ga lahko dobijo na vpogled;
pp kandidati morajo opraviti program strokovnega usposabljanja občinski redar, razen če imajo
izobrazbo policista in izpolnjujejo pogoje, ki jih navaja katalog standardov;
pp v skladu s katalogom za posamezno NPK.
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Tabela 70: Način, kako se zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK glede na strokovno področje
spremljave
Na kakšen način se običajno zaključi program
priprav na preverjanje in potrjevanje NPK?

f

%

Kandidati zaključijo program priprav s pisnim
preverjanjem znanja

3

7,9

Kandidati zaključijo program priprav s praktičnim
preverjanjem znanja

4

Kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo
pisnega in praktičnega preverjanja znanja

11

Kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo/
izdelek

6

10,5

28,9

15,8

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

6

15,8

Doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav
ne preverjamo

6

15,8

Drugo

2

5,3

Skupaj

40

100,0

Področje

f

Poslovanje in uprava

2

Umetnost

0

Varovanje

1

Poslovanje in uprava

1

Umetnost

3

Varovanje

0

Poslovanje in uprava

7

Umetnost

2

Varovanje

2

Poslovanje in uprava

1

Umetnost

5

Varovanje

0

Poslovanje in uprava
Umetnost
Varovanje

3
0
3

Poslovanje in uprava

4

Umetnost

2

Varovanje

0

Poslovanje in uprava

2

Umetnost

0

Varovanje

0

Največ izvajalcev (11 oz. skoraj 29 %) pravi, da kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo
pisnega in praktičnega preverjanja znanja, med njimi jih največ (N = 7) izvaja program priprav s
področja poslovanja in uprave, po dva pa s področja varovanja in uprave. Pri šestih izvajalcih kandidati
v času priprav izdelajo projektno nalogo oziroma izdelek (med njimi jih je pet s področja umetnosti,
eden s področja poslovanja), prav tako je šest izvajalcev takih, pri katerih kandidati zaključijo program
priprav, kot je predvideno v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti (tako pravijo po trije
izvajalci s področja poslovanja in uprave in varovanja). Šest izvajalcev ob zaključku priprav doseženih
znanj ne preverja (med njimi so štirje s področja poslovanja in uprave ter dva s področja umetnosti).
Štirje izvajalci so izbrali ponujeni odgovor »kandidati zaključijo program priprav s praktičnim
preverjanjem znanja«, trije pa da se program zaključi s pisnim preverjanjem. Pod »drugo« je en
izvajalec navedel, da je zaključek programa odvisen od vrste nacionalne poklicne kvalifikacije in da gre
največkrat za ustna vprašanja udeležencem. Tudi drugi izvajalec pravi, da je zaključek programa priprav
odvisen od posameznega programa in predavateljev ter da predavatelji po navadi sproti (tekom priprav)
preverjajo znanja in razumevanje vsebine.
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Potrditev/zavrnitev H15: Večina izvajalcev kandidate vključi v celoten program priprav na
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predavatelji imajo večinoma ustrezno
strokovno izobrazbo ter pedagoško-andragoško izobrazbo oziroma delovne izkušnje s pedagoškoandragoškim delom. Programi priprav so večinoma zapisani v standardizirani obliki in javni ter
se zaključijo z različnimi oblikami preverjanja. Ker niso upoštevane vse smernice zagotavljanja
kakovosti izobraževanja odraslih, hipotezo le delno potrdimo.
Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev je bilo analizirano z vidika tipa organizacije, ki izvaja
priprave in najpogostejših načinov dokazovanja strokovne ustreznosti.

H16: Strokovna ustreznost predavateljev je odvisna od tipa organizacije.
Tabela 71: Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev glede na tip organizacije
Tip organizacije oziroma organizacijska oblika
Kako zagotavljate strokovno ustreznost
predavateljev?
Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo in pedagoškoandragoško izobrazbo
Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo. Nimajo sicer
formalne PA izobrazbe, imajo pa
izkušnje s PA delom
Vsi predavatelji morajo imeti delovne
izkušnje, ki so povezane s tem, kar
predavajo
Drugo
Skupaj

Srednja
poklicna in
strokovna
šola

Ljudska
univerza

Zasebna
izobraževalna
ustanova

Zbornica

Drugo

Skupaj

f

6

1

1

0

1

9

%

66,7 %

10,0 %

11,1 %

0,0 %

11,1 %

22,5 %

f

2

9

4

2

6

23

%

22,2 %

90,0 %

44,4 %

66,7 %

66,7 %

57,5 %

f

1

0

1

1

1

4

%

11,1 %

0,0 %

11,1 %

33,3 %

11,1 %

10,0 %

f
%
f
%

0
0,0 %
9
100,0 %

0
0,0 %
10
100,0 %

3
33,3 %
9
100,0 %

0
0,0 %
3
100,0 %

1
11,1 %
9
100,0 %

4
10,0 %
40
100,0 %

Iz zgornje tabele se vidi, da srednje poklicne in strokovne šole v največji meri izpolnijo vse pogoje, tako
po strokovni kot po formalni pedagoško-andragoški izobrazbi. Med devetimi izvajalci NPK s srednjih
poklicnih in strokovnih šol jih šest odgovarja, da imajo vsi njihovi predavatelji ustrezno strokovno in
pedagoško-andragoško izobrazbo. Dva med izvajalci sta navedla, da imajo vsi njihovi predavatelji sicer
strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, le eden od izvajalcev s
poklicne oziroma strokovne šole je navedel, da morajo imeti vsi njihovi predavatelji delovne izkušnje, ki
so povezane s tem, kar predavajo.
Med desetimi izvajalci NPK z ljudskih univerz jih devet pravi, da imajo vsi njihovi predavatelji ustrezno
strokovno izobrazbo, nimajo sicer formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne
izkušnje s pedagoško-andragoškim delom.
Med devetimi zasebnimi izobraževalnimi ustanovami, ki izvajajo postopke ugotavljanja in potrjevanja
NPK, so štirje izbrali odgovor, da imajo njihovi predavatelji ustrezno strokovno izobrazbo, vendar so
brez formalne izobrazbe s področja pedagogike in andragogike. Trije so izbrali odgovor »drugo«.
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Tabela 72: Način dokazovanja strokovne ustreznosti predavateljev
Na kakšen način predavatelji dokazujejo svojo strokovno ustreznost?

f

% veljavnih
odgovorov (N = 39)

S formalnimi dokazili o doseženi strokovni izobrazbi

30

76,9

S formalnimi dokazili o večletnih delovnih izkušnjah v stroki

30

76,9

S formalnimi dokazili o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom

12

30,8

Predavatelja preverimo tako, da ga spremljamo na prvi uri predavanja

7

17,9

Predavatelj mora dokazati, da se redno vsako leto dodatno usposablja v stroki

3

7,7

Drugo

4

10,3

Največ izvajalcev (76,9 %) je odgovorilo, da predavatelji dokazujejo svojo ustreznost s formalnimi
dokazili o doseženi strokovni izobrazbi in večletnih delovnih izkušnjah z določenega področja. Skoraj
tretjina izvajalcev zahteva tudi formalna dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim
delom, sedem izvajalcev ustreznost predavatelja preveri tudi tako, da ga spremlja pri prvi uri
predavanja. Le trije izvajalci zahtevajo od predavateljev dokazila, da se redno vsako leto usposabljajo v
stroki. Pri odgovorih »drugo« so izvajalci napisali, da:
pp so predavatelji zaposleni na zavodu kot predavatelji;
pp so predavatelji z referencami;
pp reference, evalvacija po zaključku.
Kot kažejo podatki v tabeli 72, večina izvajalcev (76,9 %) od predavateljev zahteva tudi dokazila o
večletnih delovnih izkušnjah na ustreznem delovnem mestu. Trije izvajalci od predavateljev pričakujejo,
da bodo dokazovali svoje redno vsakoletno dodatno usposabljanje v stroki.
Sklep je, da morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo. Vsi sicer nimajo formalne
pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa izkušnje s pedagoško-andragoškim delom.
Potrditev/zavrnitev H16: Različni tipi organizacij dajejo poudarek različni usposobljenosti, ki jo
morajo imeti predavatelji, zato se hipoteza potrdi. Na večini srednjih poklicnih in strokovnih šolah
morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo,
medtem ko so pri ljudskih univerzah, zasebnih ustanovah in zbornicah ob ustrezni strokovni
izobrazbi pomembnejše izkušnje s pedagoško-andragoškim delom. Sicer pa prevladujejo izvajalci,
ki ustreznost strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in ustreznost pedagoško-andragoške izobrazbe
pri predavateljih preverjajo s formalnimi dokazili. Večina izvajalcev od predavateljev zahteva tudi
dokazila o večletnih delovnih izkušnjah na ustreznem delovnem mestu. Od predavateljev se ne
pričakuje, da se dodatno strokovno usposabljajo na svojem strokovnem področju.
Naslednja hipoteza je z analizo načinov preverjanja kakovosti dela predavateljev ter analizo spremljanja
uspešnosti kandidatov na preverjanju in potrjevanju proučevala, ali se sistem preverjanja kakovosti dela
predavateljev med institucijami razlikuje.
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H17: Institucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, imajo bolj
razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev.
Tabela 73: Način preverjanja kakovosti dela predavateljev
% veljavnih
odgovorov (N = 37)

Kako izvajalci preverjajo kakovost dela predavateljev?

f

Predavatelji poročajo o svojem delu na tedenskih srečanjih

1

2,7

Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po opravljenih predavanjih

5

13,5

Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu predavanj

33

89,2

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

10

27,0

Drugo

3

8,1

Evalvacijo dela predavateljev izvajalci največkrat izpeljejo po koncu predavanj, ko slušatelji ocenijo delo
predavatelja (skoraj 90 % odgovorov). V desetih primerih izvajalci pravijo, da imajo zaposleno osebo,
ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave. Le en izvajalec izpostavi,
da predavatelji o svojem delu poročajo na tedenskih srečanjih, pet jih pravi, da predavatelji pripravijo
pisna poročila o svojem delu po opravljenih predavanjih. Konkretneje so se trije izvajalci razpisali pri
odgovoru »drugo«, in sicer:
pp kakovost predavatelja se pozna tudi po opravljenih izpitih (merimo odstotek uspešnosti);
pp komisija za kakovost;
pp zadovoljstvo preverjamo z anketnimi vprašalniki. Kandidati velikokrat tudi pokličejo ali pa prek
elektronske pošte sporočijo, če s katerim od predavateljev niso zadovoljni. Pritožbe kandidatov
vedno obravnavamo in pravočasno ukrepamo, kadar je to potrebno.
Tabela 74: Način preverjanja kakovosti predavateljev glede na tip organizacije
Kako izvajalci preverjajo kakovost dela
predavateljev?
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

Srednja
poklicna in
strokovna šola
(N = 7)

Ljudska
univerza
(N = 10)

Zasebna
izobraževalna
ustanova
(N = 9)

Zbornica
(N = 3)

Drugo
(N = 8)

f

/

/

/

/

1

1

1

2

1

/

1

5

6

9

9

3

6

33

2

3

3

/

2

10

1

/

2

/

/

3

Podatki v zgornji tabeli ne pritrjujejo hipotezi, da imajo institucije, katerih primarna dejavnost je
izobraževanje, bolj razvit sistem preverjanja kakovosti. Mogoče bi tej hipotezi lahko pritrdili predvsem
z vidika postavke, da je v organizaciji zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja
slušateljev ter uvaja izboljšave. Podatki tudi kažejo, da je način preverjanja kakovosti bolj razpršen
v institucijah, ki izvajajo izobraževanje kot primarno dejavnost, torej v šolah, ljudskih univerzah in
zasebnih izobraževalnih institucijah. Pri zbornicah kakovost preverjajo samo z ocenjevanjem dela
predavateljev ob koncu predavanj.
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Tabela 75: Spremljanje uspešnosti slušateljev na preverjanju in potrjevanju za NPK
Ali izvajalci spremljajo, kako uspešni so slušatelji na preverjanju
in potrjevanju za NPK?
Da

f

%

36

92,3

Ne

3

7,7

Skupaj

39

100,0

Kolikšna je ocena odstotka slušateljev programov priprav na
NPK, ki pridobijo certifikat?

f

%

31–50 %

1

3,7

Tabela 76: Število slušateljev programov priprav na NPK, ki pridobijo certifikat

51–70 %

1

3,7

71–100 %

25

92,6

Skupaj

27

100,0

Večina (92,3 %) izvajalcev vodi evidenco o tem, ali so bili slušatelji na preverjanju in potrjevanju
za NPK uspešni (tabela 76). Med tistimi, ki so odgovorili na vprašanje, koliko odstotkov slušateljev
programov priprav na NPK po njihovi oceni pridobi certifikat, je večina ocenila, da je to med 71 % in
100 %.
Dodatno so svetovalci podali mnenje o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidatov.
Tabela 77: Mnenje svetovalcev o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidatov
Kaj lahko po mnenju svetovalcev vpliva na uspešnost
kandidatov?

f

% veljavnih
odgovorov (N=52)

Podatek, kje so opravljali usposabljanje

6

11,5

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

1

1,9

Podatek, kje so bili do zdaj zaposleni

5

9,8

Dobro pripravljena osebna zbirna mapa

24

47,1

Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na
preverjanju

45

88,2

Drugo

2

3,9

Po pričakovanjih na uspešnost kandidatov po mnenju svetovalcev najbolj vplivajo strokovno znanje
in spretnosti, ki jih kandidati izkažejo na preverjanju. Ta odgovor je izbralo več kot 88 % anketiranih
svetovalcev. Na drugem mestu po številu odgovorov je dobro pripravljena zbirna mapa (skoraj polovica
svetovalcev meni, da je to dejavnik, ki vpliva na uspešnost kandidatov). Vsi preostali odgovori so bili
zastopani v bistveno manjšem deležu; izpostavimo še mnenje svetovalcev, da na uspešnost kandidatov
vpliva tudi to, kje so bili do zdaj zaposleni in kje so opravljali usposabljanje.
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Potrditev/zavrnitev H17: Hipoteza, da imajo institucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem
in usposabljanjem, bolj razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev, se potrdi.
Izobraževalne institucije uporabljajo bolj raznolika orodja za preverjanje kakovosti predavateljev
kot institucije, ki se primarno ne ukvarjajo z izobraževanjem. Najpogostejše merilo kakovosti je
ocena dela predavatelja ob koncu predavanj.

Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij
ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Na
podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/2000) in sprememb
Zakona ZNPK (Uradni list RS, št. 55/3003, 83/3003-UPB1, 118/2006, 1/2007 – UPB 2, 85/2009; 24. člen,
Uradni list RS, št.1/2007) opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo neposredno inšpektorji za delo. Na podlagi
tega je spremljava raziskovala, kako se izvajajo inšpektorski pregledi pri izvajalcih.

H18: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od strokovnega področja.
Tabela 78: Obisk inšpektorjev pri izvajalcih glede na področje spremljave
Ali so izvajalci/svetovalci že imeli
obisk inšpektorjev?

Strokovno področje

Poslovanje in uprava
Umetnost
Varovanje
Poslovanje in uprava + umetnost + varovanje
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

f

15

10

25

%

60,0 %

40,0 %

100,0 %

f

4

15

19

%

21,1 %

78,9 %

100,0 %

f

5

1

6

%

83,3 %

16,7 %

100,0 %

f

0

1

1

%

0,0 %

100,0 %

100,0 %

f

24

27

51

%

47,1 %

52,9 %

100,0 %

Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da je slaba polovica (47,1 %) izvajalcev že imela inšpektorski
pregled. Če pogledamo po področjih, je največji delež izvajalcev, ki so imeli pregled inšpektorjev,
s področja varovanja (od šestih izvajalcev so se inšpektorji pri petih že oglasili), najmanjši je delež
inšpektorskih pregledov na področju umetnosti (dobra petina). Od 25 izvajalcev s področja poslovanja
in uprave jih je 15 inšpekcijska služba že obiskala.
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Podatki o tem, kako se tipi organizacij razlikujejo po pogostosti pregleda inšpektorjev, so v naslednji
tabeli:
Tabela 79: Obisk inšpektorjev pri izvajalcih glede na tip organizacije
Ali so izvajalci/svetovalci že imeli
obisk inšpektorjev?

Tip organizacije

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

Da

Ne

Skupaj

f

4

10

14

%

28,6 %

71,4 %

100,0 %

f

9

3

12

%

75,0 %

25,0 %

100,0 %

f

5

5

10

%

50,0 %

50,0 %

100,0 %

f

0

1

1

%

0,0 %

100,0 %

100,0 %

f

1

3

4

%

25,0 %

75,0 %

100,0 %

f

5

5

10

%

50,0 %

50,0 %

100,0 %

f

24

27

51

%

47,1 %

52,9 %

100,0 %

Tabela kaže razlike med posameznimi tipi organizacij in pogostost inšpekcijskih pregledov. Tri četrtine
ljudskih univerz je že imelo obisk inšpektorjev, prav tako polovicao zasebnih izobraževalnih ustanov.
Med štirimi zbornicami je le ena, ki navaja obisk inšpektorjev, medtem ko so izmed 14 poklicnih in
strokovnih šol inšpektorji obiskali že štiri.
Na odprto vprašanje, kaj so obravnavali na pregledu, so anketiranci navedli:
pp zbirne mape in postopek preverjanja;
pp zbirne mape, preverjanje in potrjevanje;
pp dokumentacijo in zbirne mape;
pp zbirne mape, postopek preverjanja;
pp postopek in dokumentacijo;
pp pregledali so celotno dokumentacijo o NPK;
pp vso dokumentacijo;
pp zbirne mape, sklep o imenovanju komisije, odločbe o izvajalcu za posamezne NPK;
pp celoten postopek pridobivanja NPK;
pp usposobljenost svetovalcev, ustreznost odločb o imenovanju komisije ter dokumentacijo za
posamezne postopke preverjanj in potrjevanj NPK;
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pp peti razdelek zbirne mape;
pp delo komisije, osebne zbirne mape;
pp vse, kar navajata zakon o poklicnih kvalifikacijah in pravilnik;
pp dokumentacijo o preverjanju in potrjevanju NPK (obvezni del dokumentacije, certifikate, odločbe …);
pp finančni del/prisotnost, izvajali smo priprave za NPK socialni oskrbovalec na domu za zavod;
pp redni pregled: vsebina arhiva, izdaja odločbe v primeru, če kandidat ne pridobi certifikata;
pp dokumentacijo (obvezno).
Navedeni odgovori kažejo, da so inšpektorji največkrat preverjali dokumentacijo (7 odgovorov) in
ustreznost zbirne mape (6 odgovorov). En svetovalec/izvajalec navaja, da so pregledovali tudi finance.
Potrditev/zavrnitev H18: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od strokovnega področja, zato
se hipoteza potrdi. Največkrat so inšpektorji obiskali izvajalce s področja varovanja, sledi področje
poslovanja in uprave.
V zvezi z nadzorom je bilo preverjeno tudi, s katerimi težavami se srečujejo izvajalci in kako je s tem
povezan obisk inšpektorjev.

H19: 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.
V tabeli 52 so bili predstavljeni podatki o tem, s katerimi težavami se srečujejo izvajalci pri delu s
člani komisije v postopku preverjanja in potrjevanja. Pri pregledu, ali je imelo teh devet izvajalcev več
obiskov inšpektorjev, podatki kažejo, da ni tako. Inšpektorji so obiskali enega izvajalca, ki je navedel, da
člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov, in
enega izvajalca, pri katerem so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji.
Inšpektorji so se oglasili tudi pri dveh izvajalcih, ki sta navedla, da so se člani komisije na preverjanju
vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, ki veljajo za njihovo delo.
Pri pregledu, kateri tipi organizacij so imeli težave s člani komisij, se je izkazalo, da so to srednje
poklicne in strokovne šole in zbornice. Tri srednje poklicne in strokovne šole so navedle, da so člani
komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji, ena šola je navedla, da so se člani
komisije vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, in ena, da člani komisije niso želeli priti zaradi
premajhnega števila kandidatov. To zadnje je navedla tudi ena zbornica.
Izvajalcem so odgovarjali tudi na vprašanje, ali so že imeli pritožbe na postopek preverjanja in
potrjevanja s strani kandidatov. Na to vprašanje je odgovor podalo 49 izvajalcev/svetovalcev, od tega
devet pritrdilno (18,4 %), 40 pa jih pritožb na postopek preverjanja in potrjevanja s strani kandidatov
še ni imelo. Med temi devetimi štirje izvajalci izvajajo NPK s področja poslovanja in uprave, trije s
področja umetnosti, eden s področja varovanja, en izvajalec pa izvaja NPK z vseh treh področij.
Anketiranci so opisali vsebino pritožbe in izid. Njihova pojasnila so bila naslednja:
pp na negativno odločitev komisije – zavrnjeno;
pp področje nepremičnin – pritožba na vsebino odločbe o neuspehu. Odločba je bila zavrnjena;
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pp ponovitev postopka;
pp pritožba se je nanašala na potrjevanje znanj pri pregledu mape. Strokovna komisija se je za tega
kandidata sestala ponovno in ponovno ocenila njegovo mapo;
pp ustna pritožba na odločitev komisije o kakovosti dokazil;
pp pritožil se je kandidat, ki ni opravil preverjanja; izid je ostal nespremenjen, ker so se člani komisije
odločili, da ni pokazal dovolj znanja;
pp kandidati se vedno pritožujejo na premalo priznanih področjih;
pp imeli smo pritožbo kandidata na časovno postavljeno trajanje preverjanja v enem določenem
postopku preverjanja in potrjevanja; pritožbo smo upoštevali in v dogovoru s komisijo natančneje
postavili časovni okvir na dan preverjanja (področje varovanja);
pp delo komisije oziroma rezultat preverjanja;
pp postopek, kandidatu je bilo ugodeno.
Kot kažejo odgovori, se kandidati pritožijo takrat, ko so v postopku preverjanja in potrjevanja
neuspešni. Nekateri izvajalci pravijo, da so postopek ponovili, komisija pa je potrdila odločitev iz prvega
postopka. V enem primeru se je kandidat pritožil na sam postopek in mu je bilo ugodeno.
Potrditev/zavrnitev H19: Pogostost obiska inšpektorjev ni odvisna od težav, s katerimi se srečujejo,
zato se hipoteza zavrne.
Ker izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja večinoma sodelujejo tudi s podjetji, podatki v
spremljavi analizirajo tudi načine sodelovanja (npr. praktično usposabljanje, preverjanje v podjetju,
predavatelji so zaposleni v podjetju, podjetja napotujejo kandidate k izvajalcem).

H20: Izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja večinoma sodelujejo s podjetji.
Tabela 80: Sodelovanje izvajalcev s podjetji pri izvedbi programa
Kakšna je vaša oblika sodelovanja s podjetji pri izvedbi
programa?

f

% veljavnih
odgovorov (N=38)

Praktični del usposabljanja se izvaja v samem podjetju

10

26,3

Predavatelji so zaposleni v podjetju, s katerim izvajalci sodelujejo

6

15,8

Preverjanje ob zaključku usposabljanja se izvaja v podjetju

5

13,2

Vsebino usposabljanja izvajalci načrtujejo skupaj s podjetjem

3

7,9

Podjetje k izvajalcem napotuje kandidate na usposabljanje

10

26,3

Izvajalci s podjetji ne sodelujejo

16

42,1

Drugo

5

13,2

Podatki v tabeli 80 kažejo, da s podjetji sodeluje dobra četrtina izvajalcev, ki so odgovorili na
to vprašanje. Enak je tudi delež izvajalcev, ki pravijo, da podjetje k njim napotuje kandidate na
usposabljanje. S šestimi izvajalci sodelujejo predavatelji, ki so zaposleni v podjetju, s katerim izvajalci
sodelujejo. Pri petih izvajalcih se preverjanje ob zaključku usposabljanja izvaja v podjetju, le trije
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izvajalci pa skupaj s podjetjem načrtujejo tudi vsebino usposabljanja. 16 izvajalcev, ki so odgovorili na
zastavljeno vprašanje, s podjetji ne sodeluje, kar predstavlja dobrih 42 %. Med odgovori »drugo« so
izvajalci navajali:
pp nekatere kandidate pošljemo tudi na praktično usposabljanje v podjetja;
pp vključimo predstavitve podjetij (ni obvezno);
pp restavrator je individualni poklic, sodelujemo z Republiškim restavratorskim centrom;
pp s podjetji se bomo vsekakor povezali – prek predavateljev, komunicirali pa bomo tudi s podjetji, s
katerimi že sodelujemo, morda bomo vzpostavili tudi kakšne nove stike;
pp Zavod RS za zaposlovanje.
Tabela 81: Oblike sodelovanja med izvajalci in podjetji glede na področje
Kakšna je vaša oblika sodelovanja s podjetji pri
izvedbi programa?
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

f

%

10

26,3

6

5

3

15,8

13,2

7,9

Podjetje k izvajalcem napotuje kandidate na
usposabljanje

10

26,3

Izvajalci s podjetji ne sodelujejo

16

42,1

Drugo

5

13,2

Strokovno področje

f

Poslovanje in uprava

6

Umetnost

1

Varovanje

3

Poslovanje in uprava

4

Umetnost

0

Varovanje

2

Poslovanje in uprava

3

Umetnost

0

Varovanje

2

Poslovanje in uprava

3

Umetnost

0

Varovanje

0

Poslovanje in uprava
Umetnost
Varovanje

5
2
3

Poslovanje in uprava

8

Umetnost

8

Varovanje

0

Poslovanje in uprava

2

Umetnost

2

Varovanje

1

Že ob pogledu na tabelo 81 se vidi, da največ izvajalcev, pri katerih se praktični del usposabljanja
odvija v podjetjih, prihaja s področja poslovanja in uprave (N = 6), eden s področja umetnosti in
trije s področja varovanja oseb in premoženja. Prav tako je največ izvajalcev s področja poslovanja in
uprave (N = 5), h katerim podjetja napotujejo kandidate na usposabljanje. Med izvajalci, ki s podjetji
ne sodelujejo, ni nobenega s področja varovanja, osem jih je s področja poslovanja in uprave ter osem
s področja umetnosti. Iz tabele 80 je tudi razvidno, da le izvajalci s področja poslovanja in uprave
načrtujejo vsebino usposabljanja skupaj s podjetji.
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V zvezi s sodelovanjem izvajalcev s podjetji so svetovalci odgovarjali na vprašanje, ali so kdaj ugotavljali
razloge, zakaj kandidati pristopajo k pridobitvi NPK, in kakšne razloge so navedli. Na vprašanje, kaj so
kandidati navedli kot razlog za pristop k pridobitvi NPK, je odgovorilo 45 izvajalcev. Skoraj polovica
med njimi (N = 22) je navedla, da je bil prvenstveni ali celo edini razlog iskanje zaposlitve oziroma
izboljšanje možnosti na trgu dela. Nekaj izvajalcev pravi, da so kandidati želeli formalno potrditi
neformalno pridobljena znanja, nekateri pa, da so kandidati želeli razširiti znanja. Odgovore, kot so jih
zapisali izvajalci, so navedeni v celoti:
pp iskanje zaposlitve, pogoji dela, delodajalec;
pp povečanje zaposlitvenih možnosti, ohranitev zaposlitve, nova znanja;
pp zaposlitev oziroma razpisano delovno mesto je zahtevalo certifikat;
pp sprememba poklica, reševanje brezposelnosti, osebnostna rast;
pp ustanovitev podjetja;
pp zaradi zaposlitve in želje po delu na tem področju;
pp zaradi zaposlitve in dopolnitve svojega znanja na tem področju;
pp boljša plača, potreba po formalnih potrdilih o usposobljenosti za določen poklic, želja po
nadaljnjem izobraževanju …;
pp v veliko primerih kandidate pošlje podjetje, nekateri pa bi zaradi izkušenj, ki jih imajo, želeli imeti
uradno potrdilo, da so usposobljeni za delo;
pp zaradi napredovanja v službi, iskanje nove službe;
pp zaposlitev;
pp želja po opravljanju tega poklica, boljše možnosti pri iskanju zaposlitve;
pp da potrdijo neformalno znanje, ki so ga pridobili z delom;
pp zaradi zaposlitve, dodanih znanj, potreb dela, ker so jim delodajalci priporočili;
pp kandidati želijo javno veljavno dokazilo o neformalno pridobljenih znanjih;
pp zaradi dela, ki ga opravljajo, delo v tujini, želja po napredovanju, pridobitev poklica itd.;
pp je prepričan, da je njegovo delo bolj cenjeno, tudi se rad ponaša na predstavitvah (NPK restavrator);
pp kandidati želijo imeti več možnosti ob iskanju zaposlitve;
pp najpogostejši razlog je pridobitev zaposlitve;
pp dokazila o opravljenem NPK;
pp delovno dovoljenje, lažja zaposlitev, zaposlitev v tujini …;
pp kandidati so potrebovali certifikat za opravljanje dela, saj niso imeli ustrezne izobrazbe ali ustreznih
znanj;
pp izboljšanje zaposlitvenih možnosti, potrditev že pridobljenih znanj;
pp pridobitev prvega poklica ali prekvalifikacija z namenom najti redno zaposlitev oziroma zaradi
napredovanja na delovnem mestu;
pp večja možnost zaposlitve;
pp da bodo pridobljena znanja potrjena z javno veljavnim dokumentom, lažje dobili službo;
pp za pridobitev dodatnih znanj, za pridobitev certifikata;
pp zaradi zaposlitve in za izdajo delovnega dovoljenja;
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pp možnost zaposlitve;
pp večje zaposlitvene možnosti, potrditev znanj in izkušenj;
pp zaradi pridobitve dodatne reference in posledično boljšega nastopa na trgu dela;
pp bolj konkurenčni na trgu dela, želijo pridobiti nov poklic;
pp želijo si izboljšati kariero (NPK restavrator);
pp osebnostna potrditev znanja, večja možnost napredovanja, lažje uveljavljanje cene svojih izdelkov
(suhorobarji);
pp zaposlitev doma in v tujini, ohranjanje službe;
pp za pridobitev poklica ali prekvalifikacijo, za več možnosti na trgu dela;
pp zaposlitev;
pp možnost zaposlitve, osebna želja, ker jih to izpopolnjuje;
pp zaradi pridobitve dodatnih znanj in uradnega potrdila;
pp povečajo se možnosti za zaposlitev, priložnost za napredovanje, lahko obdržijo službo, iščejo druge
možnosti za osebno in poklicno rast;
pp dodatne reference, zaposlitev;
pp želijo pridobiti dodatna znanja (računovodstvo, knjigovodstvo);
pp za zasedbo delovnega mesta (mizar restavrator);
pp pomoč pri dokazovanju neformalno pridobljenega znanja;
pp zunanje dokazilo o znanju, zunanja podpora zavoda za zaposlovanje.
Potrditev/zavrnitev H20: Izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja večinoma sodelujejo s
podjetji, najpogosteje se v podjetjih izvaja praktični del usposabljanja ali podjetja k izvajalcem
napotujejo kandidate na usposabljanje.
V postopek potrjevanja in preverjanja NPK se prijavljajo tudi kandidati, ki ne razumejo slovenščine.
Kako se izvajalci prilagajajo v takih primerih je preverjala naslednja hipoteza.

H21: Svetovalci se srečujejo s kandidati, ki ne razumejo slovenščine in jim prilagajajo
svetovanje.
Tabela 82: Oblika svetovanja kandidatu, ki ne govori slovenskega jezika
Na kakšen način so svetovalci izpeljali svetovanje pri kandidatu,
ki ni govoril slovenskega jezika?

f

%

Pogovor je potekal s pomočjo prevajalca

6

60,0

Pogovor je potekal v maternem jeziku kandidata

3

30,0

Drugo

1

10,0

Skupaj

10

100,0
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Deset svetovalcev je navedlo, da so se srečali s kandidati, ki niso razumeli slovensko. Pri tem si jih je šest
pri razgovoru pomagalo s pomočjo prevajalca, trije so pogovor izpeljali v maternem jeziku kandidata,
en svetovalec pa je navedel: »Kandidatu smo pojasnili pogoje za pristop na strokovno usposabljanje, kjer
je eden od pogojev, ki jih določa krovna zakonodaja za našo panogo (svetovalec je bil s področja varovanja,
op. avt.), tudi aktivno znanje slovenskega jezika. V primeru, da kandidat izpolnjuje vse druge vstopne
pogoje, mora svoje aktivno znanje slovenščine dokazati s potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni.«
Potrditev/zavrnitev H20: Slaba petina svetovalcev se srečuje s kandidati, ki ne razumejo
slovenščine, zato jim svetovanje prilagajajo tako, da pogovor poteka s pomočjo prevajalca ali pa
pogovor poteka v maternem jeziku kandidata. Hipoteza se potrdi.
Mnenje o uporabnosti elementov kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti se prikazuje v
sklopu naslednje hipoteze.

H22: Večina svetovalcev uporablja katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pri
informiranju in svetovanju.
Tabela 83: Elementi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu
Kateri so elementi kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu?

f

% veljavnih
odgovorov (N=51)

Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK

49

96,1

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

23

45,1

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

39

76,5

Merila preverjanja

26

51,0

Kadrovski in materialni pogoje

13

25,5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

7

13,7

Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje

42

82,4

Poklicni standard

19

37,3

Kot kaže tabela 83, je največ svetovalcev (96,1 %) navedlo, da v katalogu preverjajo vstopne pogoje za
kandidate, ki želijo pridobiti NPK, dobre tri četrtine ga uporablja za to, da preverijo, kako se preverjajo
strokovna znanja in spretnosti, dobra polovica zaradi meril preverjanja, več kot 82 % pa za preverjanje
standardov strokovnih znanj in nalog za preverjanje. Element, ki ga svetovalci preverijo najredkeje, so
prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.
Na vprašanje, kateri elementi kataloga se jim zdijo še zlasti uporabni, je odgovor podalo 16 svetovalcev.
Med njimi jih je šest navedlo vstopne pogoje, šest pa standarde strokovnih znanj. Njihovi odgovori so
navedeni v celoti:
pp
pp
pp
pp
pp

vstopni pogoji; brez njih se ne more prijaviti v postopek; standard za vsebino neobveznih dokazil;
katalogi znanj;
vstopni pogoji, zato da vidim, ali lahko kandidat sploh opravlja NPK;
standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje;
standardi znanj, saj jih posredujemo kandidatom, ki posledično vedo še bolj podrobno, na kaj se
morajo pripraviti;
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pp točka 2.2;
pp vstopni pogoji – s tem vidimo, ali lahko kandidat sploh pristopi k pridobitvi NPK;
pp uporabni se mi zdijo predvsem standardi strokovnih znanj in naloge za preverjanje – so v pomoč pri
pripravi kandidatov;
pp a) vstopni pogoji so osnova;
pp jasno opredeljeni in navedeni vstopni pogoji;
pp naloge za preverjanje, ker tako kandidati pridobijo občutek, kako bo preverjanje potekalo;
pp zdi se mi, da so v prvi vrsti najpomembnejši vstopni pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da se
sploh lahko prijavi v postopek za NPK;
pp zbirna mapa je posebej uporabna v vseh elementih;
pp standardi strokovnih znanj in naloge, vstopni pogoji;
pp standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje – temelj za priprave in za komisijo ter kandidata;
pp življenjepis – do neke mere spoznamo osebo, način njenega izražanja, delovne izkušnje, pridobljeno
izobrazbo … dober vir informacij.
Na vprašanje, ali se jim zdi kateri od elementov še posebej neuporaben, nobeden ni navedel odgovora.
Na vprašanje o dodatnih informacijah, ki bi jih še potrebovali za svoje delo, je devet svetovalcev
zapisalo:
pp kot rečeno, smo včasih v dilemi, v kolikšni meri lahko določeno znanje, opravljeno usposabljanje
itd. upoštevamo in potrdimo v smislu, da kandidat obvlada določena znanja in spretnosti po
katalogu. Vendar bi bilo to tudi zelo težko opredeliti;
pp natančnejša navodila, kaj se potrdi in kaj ne. Posebej velik problem je to pri NPK nepremičninski
posrednik, kjer tudi strokovna komisija različno ovrednoti isto dokazilo (npr. končana ista šola in
potrjeno različno);
pp organizirana srečanja svetovalcev, na katerih bi se podale kakšne nove informacije, nasveti, težave ipd.;
pp veljavnost dokazil;
pp zanimajo me predvsem praktične izkušnje drugih, znanja s področja motivacije kandidatov;
pp konkretne informacije, kako poteka preverjanje pred prvim izvajanjem določenega NPK (praktični del);
pp pomembni so zlasti napotki komisije, saj imajo strokovne komisije za posamezna področja
lahko zelo različen pogled tako na portfolio in tudi na delovne izkušnje kandidatov – komisije
na nekaterih področjih jih zahtevajo, druge jih popolnoma spregledajo in ne glede na izkušnje
kandidata želijo preverjati tudi praktično. Napotke komisije za posamezen NPK seveda dobiš z
izvajanjem postopkov, ko začneš, pa je težko. Komisije bi morale imeti bolj izdelana navodila za
pripravo portfoliev in tudi za pripravo kandidatov na preverjanje;
pp za objektivno presojo potrebujemo več izkušenj, preverjanje in potrjevanje smo izvedli šele enkrat,
tečaj pa dvakrat;
pp konkretnejše vstopne pogoje (za razjasnitev je nujno predhodno sodelovanje s člani komisije).

Potrditev/zavrnitev H20: Hipoteza se potrdi, saj večina svetovalcev uporablja katalog standardov
strokovnih znanj in spretnosti pri informiranju in svetovanju. Najbolj uporaben element kataloga
za svetovalce so vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK.
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6.2

Člani komisije v postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 85/09) v 19. členu določa, da poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Komisije preverjajo in ocenjujejo strokovna znanja ter spretnosti
kandidatov, določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnoviti vsake štiri leta.
Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno kvalifikacijo, vsaj zadnjih pet let delovnih
izkušenj v stroki in opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta
določi minister.
Minister na podlagi javnega razpisa Državnega izpitnega centra določi listo članov komisij za vsak
katalog posebej. Izmed teh članov Državni izpitni center s sklepom imenuje komisije za vsako
posamezno preverjanje in potrjevanje. V sklepu določi tudi naloge komisije skladno s katalogom.
Izvajalec ne sme vplivati na imenovanje članov komisij in mora s komisijo sodelovati.
V komisiji ne sme biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma
kandidata pripravljal na preverjanje.
V spremljavi certifikatnega sistema v letu 2014 je sodelovalo 136 članov komisij, ki imajo licenco za
področje poslovanja in uprave, varovanja oseb in premoženja ali umetnosti (tabela 84). Največ članov
komisije deluje na področju umetnosti (60 oz. 44,1 %), 41 (oz. 30,1 %) jih deluje na področju varovanja
in 35 (25,7 %) na področju poslovanja in uprave.
Tabela 84: Število članov komisij glede na pridobljeno licenco člana komisije
Področje opravljanja dela člana komisije

f

%

Poslovanje in uprava

35

25,7

Varovanje

41

30,1

Umetnost

60

44,1

Skupaj

136

100,0

Na začetku dela spremljave, ki spremlja delo in aktivnosti članov komisij, so prikazane nekatere splošne
informacije o članih komisije, ki se nanašajo predvsem na njihovo poklicno delo, na delo v komisiji za
preverjanje in potrjevanje NPK ter na usklajevanje teh dveh aktivnosti.
Tabela 85: Tip delovne organizacije, v kateri so člani komisije zaposleni
Tip delovne organizacije

f

%

Izobraževalna ustanova

32

23,4

Samozaposlen na področju kvalifikacije

10

7,3

Zaposlen v podjetju

40

29,2

Drugo

55

40,1

skupaj

137

100,0
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Med člani komisije, ki so odgovorili na vprašanje o tipu institucije, jih je 55 (oz. 40,1 %) odgovorilo z
odgovorom »drugo«, znotraj katerega pa prevladujeta odgovora, da so bodisi upokojeni bodisi zaposleni
v javni upravi. 40 (29,2 %) jih je zaposlenih v podjetju, 32 (23,4 %) v izobraževalni ustanovi, 10 članov
komisije pa je samozaposlenih na področju kvalifikacije.
Tabela 86: Naziv delovnega mesta, na katerem so člani komisije zaposleni
Naziv delovnega mesta članov komisij

f

%

Direktor

21

19,3

Učitelj

15

13,8

Sekretar, podsekretar

10

9,2

Vodja službe

5

4,6

s. p.

5

4,6

Drugo

53

48,6

Skupaj

109

100,0

Izmed vseh odgovorov, ki so jih navedli člani komisije, sicer prevladuje odgovor »drugo«, v katerega
smo zbrali različne nazive delovnih mest, znotraj te kategorije pa je navedenih 44 različnih delovnih
mest, zato je ta odgovor tudi prevladujoč. Izmed ostalih odgovorov prevladuje delovno mesto
direktorja, ki ga opravlja 21 (19,3 %) članov komisije, sledi delovno mesto učitelja (15 oz. 13,8 %), na
četrto mesto se je uvrstilo delovno mesto sekretarja oziroma podsekretarja, ki ga opravlja 10 (9,2 %)
članov komisije.
Tabela 87: Leta delovnih izkušenj članov komisij
f

%

0–9 let

Leta delovnih izkušenj

27

21,6

10–19 let

36

28,8

20+ let

62

49,6

Skupaj

125

100,0

Slaba polovica (62 oz. 49,6 %) članov komisije ima dvajset ali več let delovnih izkušenj, 36 (28,8 %) jih
ima med 10 in 19 let delovnih izkušenj, 27 (21,6 %) članov komisije pa ima delovnih izkušenj manj kot
devet let.
Izkušenost članov komisij se je preverjalo tudi skozi analizo števila imenovanj v komisijo za preverjanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
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Tabela 88: Število imenovanj v komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK
Kolikokrat ste bili imenovani v komisijo za preverjanje in
potrjevanje NPK?
Enkrat

f

%

18

19,4

Dvakrat

8

8,6

Trikrat

12

12,9

4–10-krat

37

39,8

11–20-krat

7

7,5

21-krat ali več

11

11,8

Skupaj

93

100,0

Največ 37 (39,8 %) članov komisije je bilo v komisijo imenovanih štiri- do desetkrat. 18 (19,4 %) članov
komisije je bilo v komisijo imenovanih enkrat, 12 (12,9 %) jih je bilo v komisijo imenovanih trikrat. 11
jih je bilo v komisijo imenovanih 21-krat ali večkrat. Osem (8,6 %) članov komisije je bilo v komisijo
imenovanih dvakrat, sedem (7,5 %) članov komisije pa je bilo v komisijo imenovanih med 11- in 20krat.
Podatki v spodnji tabeli prikazujejo, kako člani komisije usklajujejo svoje poklicno delo z delom
komisije.
Tabela 89: Način opravljanja dela člana komisije
Ali je delo člana komisije del vaših rednih delovnih zadolžitev
ali je to za vas dodatno delo?

f

%

Delo člana komisije opravljam kot del rednih delovnih zadolžitev

6

4,8

Delo člana komisije opravljam kot dodatno delo

116

93,5

Drugo

2

1,6

Skupaj

124

100,0

116 (oz. 93,5 %) članov komisije delo člana komisije opravlja kot dodatno delo, 6 (4,8 %) jih to delo
opravlja kot del svojih rednih delovnih zadolžitev, dva člana komisije pa sta izbrala odgovor »drugo«.
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Tabela 90: Način opravljanje dela člana komisije delo glede na tip organizacije
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

f

20

5

0

25

%

54,1 %

55,6 %

0,0 %

53,2 %

f

9

1

0

10

%

24,3 %

11,1 %

0,0 %

21,3 %

f

0

0

1

1

%

0,0 %

0,0 %

100,0 %

2,1 %

f

3

2

0

5

%

8,1 %

22,2 %

0,0 %

10,6 %

f

37

9

1

47

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tip organizacije

Izobraževalna ustanova
Samozaposlen na
področju kvalifikacije
Zaposlen v podjetju
Drugo
Skupaj

Skupaj

Pri primerjavi tipa organizacije, v kateri so člani komisije zaposleni, in vprašanja, ali delo člana
komisije opravljajo znotraj rednih delovnih nalog oziroma kot dodatno delo, je 29 (96,7 %) članov
komisije zaposlenih v izobraževalnih ustanovah, delo člana komisije opravlja kot dodatno delo, noben
član komisije, zaposlen v izobraževalni ustanovi, omenjenega dela ne opravlja znotraj svojih rednih
delovnih nalog. Prav tako je vseh devet samozaposlenih na področju kvalifikacije odgovorilo, da delo
člana komisije opravljajo kot dodatno delo. Štirje zaposleni v podjetju opravljajo to delo v okviru
rednih delovnih nalog in velika večina (31) zaposlenih v podjetju delo člana komisije opravlja kot
dodatno delo. Tip organizacije ne vpliva na to, ali delo člana komisije opravljajo kot del rednih delovnih
zadolžitev ali kot dodatno delo, saj v vseh tipih organizacije delo člana komisije večinoma opravljajo kot
dodatno delo.
Člani komisije morajo v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 14/2011) od izdaje do
izteka licence delati v stroki, povezani z nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero imajo to licenco.
Licenco morajo imetniki v skladu s pravilnikom obnavljati vsake štiri leta. Pri tem se morajo udeležiti
dejavnosti, navedenih v Pravilniku o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 14/2011), sicer se šteje, da se niso
stalno strokovno izpopolnjevali kot imetniki licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.
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Za strokovno usposabljanje se štejejo naslednje dejavnosti, povezane z nacionalno poklicno
kvalifikacijo, za katero ima član komisije licenco, in s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc:
pp delo v stroki, ki se dokazuje s potrdilom organizacije, v kateri poteka to delo;
pp dodatno izobraževanje in usposabljanje v stroki, ki se dokazuje s potrdilom izvajalca tega
izobraževanja ali usposabljanja;
pp udeležba oziroma predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini, ki se dokazuje
s potrdilom izvajalca tega srečanja ali prireditve;
pp študijsko potovanje in obisk v tujini, ki se dokazujeta s potrdilom organizatorja tega potovanja ali
obiska;
pp udeležba na usposabljanjih oziroma drugih strokovnih dejavnostih, ki jih po predhodni odobritvi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve organizirajo Državni izpitni center, Center RS
za poklicno izobraževanje ali Andragoški center Slovenije, udeležba pa se dokazuje s potrdilom
organizatorja tega usposabljanja ali dejavnosti;
pp objava članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji, ki se dokazuje s kopijo članka;
pp nagrada relevantnih institucij za dosežek, neposredno povezan s standardi znanja in spretnosti ter
s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc, dokazuje pa se s kopijo nagrade ali drugim
ustreznim dokazilom, iz katerega je razvidno, da je prejemnik nagrade član komisije.
Prva, druga in tretja hipoteza, obravnavane v nadaljevanju, se nanašajo na aktivnosti članov komisije pri
dokazovanju njihove strokovne usposobljenosti.

H1: Člani komisij, ki imajo licenco vsaj pet let, so bolj aktivni11 na področju sistema NPK.
Tabela 91: Leta licenc in način obnove le te
Leta licenc
Način obnove licence

1–4 leta

Nad 5 let

f

%

f

%

Delam v stroki

8

80,0

30

90,9

Dodatno sem se izobraževal v stroki

3

30,0

16

48,5

Udeležil sem se str. srečanj

6

60,0

22

66,7

Udeležil sem se štud. obiska

0

0,0

5

15,2

RIC

6

66,7

7

41,2

CPI

2

22,2

3

17,6

ACS

0

0,0

2

11,8

Izobraževali so se v dveh od naštetih institucij

0

0,0

5

29,4

Objavljam str. članke

2

20,0

9

27,3

Prejel sem nagrado relevantnih institucij …

0

0,0

1

3,0

Udeležil sem se usposabljanja v okviru:

11

Obnavljanje strokovnih znanj, ki so potrebna za podaljšanje licence.
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Osem članov komisije, ki imajo licenco od enega do štirih let, je odgovorilo, da delajo v stroki, trije so se
dodatno izobraževali v stroki, šest se jih je udeležilo strokovnih srečanj. Tisti, ki so odgovorili, da so se
udeležili usposabljanja, so izbrali: šest jih je izbralo, da so se udeležili usposabljanj v okviru RIC, ter dva,
da sta se udeležila usposabljanj v okviru CPI. Dva člana komisije, ki imata licenco od enega do štirih let,
sta odgovorila, da objavljata strokovne članke.
Člani komisije, ki imajo licenco več kot pet let, so jo obnavljali na naslednje načine: 30-krat je bil izbran
odgovor, da delajo v stroki, 22-krat, da so se udeležili strokovnih srečanj, 16-krat je bil izbran odgovor,
da so se dodatno izobraževali v stroki. Tisti, ki so odgovorili, da so se udeležili usposabljanja, so izbrali:
sedemkrat usposabljanje v okviru RIC, trikrat usposabljanje v okviru CPI ter dvakrat usposabljanje
v okviru ACS. Petkrat je bil izbran odgovor, da so se usposabljali v dveh od navedenih institucij.
Devetkrat je bil pri načinu obnove licence izbran odgovor, da objavljajo strokovne članke, in enkrat, da
so prejeli nagrado relevantnih institucij.
Prevladujoča načina obnove licence pri članih komisije, ki imajo licenco nad pet let, sta delo na
področju stroke in udeležba na strokovnih srečanjih.
Tabela 92: Sodelovanje pri pripravi nalog/skript za preverjanje v okviru RIC glede na leta licence
Ali ste sodelovali pri pripravi nalog/skript
za preverjanje v okviru RIC?

Leta licenc

1–4 leta
5 ali več let

Skupaj

Da

Ne

f

19

40

59

%

32,2 %

67,8 %

100,0 %

f

21

17

38

%

55,3 %

44,7 %

100,0 %

Devet (32,2 %) članov komisije, ki imajo licenco od enega do pet let, je sodelovalo pripravi nalog
oziroma skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra. 40 (67,8 %) jih pri pripravi
omenjenih nalog ni sodelovalo.
21 (55,3 %) članov komisije, ki imajo licenco pet ali več let, je sodelovalo pri pripravi nalog oziroma
skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra. 17 (44,7 %) članov komisije, ki imajo licenco
več kot pet let, pri pripravi omenjenih nalog ni sodelovalo.
Potrditev/zavrnitev H1: Hipoteza, da so člani komisij, ki imajo licenco vsaj pet let, bolj aktivni na
področju sistema NPK, se potrdi. Najpogosteje člani na splošno obnavljajo licence tako, da delajo v
stroki in se udeležujejo strokovnih srečanj.
Večina članov komisije, ki ima licenco več kot pet let, sodeluje tudi pri pripravi nalog/skript
za preverjanje. Svoja strokovna znanja člani obnavljajo z dodatnim izobraževanjem v stroki, z
udeležbo na strokovnih srečanjih in z delom na strokovnem področju.
Spremljava je vzporedno zajela tudi informacije o obnavljanju licenc za člana komisije, in sicer so člani
komisije odgovarjali na vprašanja, ali so licenco že obnavljali in kako ter o drugih načinih strokovnega
izpopolnjevanja.
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Tabela 93: Obnavljanje licence članov komisij
Ali so člani komisij že obnavljali licenco?

f

%

Da

60

43,5

Ne

78

56,5

Skupaj

138

100,0

78 (56,6 %) članov komisije svoje licence še ni obnavljalo, 60 (43,5 %) pa jih je odgovorilo, da so licenco
za člana komisije že obnavljali.
Tabela 94: Način obnavljanja licence članov komisij
Na kakšen način obnavljajo člani komisij licenco?

f

%

Delam v stroki

55

90,2

Dodatno sem se izobraževal v stroki

25

41,0

Udeležil sem se strokovnih srečanj

38

62,3

Udeležil sem se študijskega obiska

8

13,1

Udeležil sem se usposabljanja v okviru:

36

20

Državnega izpitnega centra

18

50,0

Centra RS za poklicno izobraževanje

8

22,2

Andragoškega centra Slovenije

2

5,6

Izobraževali so se v dveh od naštetih institucij

7

19,4

Usposabljal sem se brez navedbe institucije

1

2,8

Objavljam str. članke

15

24,6

Prejel sem nagrado relevantnih institucij …

2

3,3

Pri načinu obnavljanja licence prevladuje odgovor »delam v stroki«, ki je bil izbran 55-krat. Sledi
odgovor, da so se udeležili strokovnega srečanja, izbran je bil 38-krat, 36-krat so bili izbrani odgovori,
da so licenco obnavljali z udeležbo na usposabljanju v okviru RIC, CPI oz. ACS. 25-krat so člani
komisije izbrali odgovor, da so se dodatno izobraževali v stroki. 15-krat so izbrali odgovor, da objavljajo
strokovne članke, dvakrat pa odgovor, da so prejeli nagrado relevantnih institucij.
Tabela 95: Načini obnavljanja strokovnega znanja članov komisije
f

%

Dodatno sem se izobraževal v stroki

Na kakšen način obnavljajo člani komisij strokovna znanja?

76

58,0

Udeležil sem se strokovnih srečanj

78

59,1

Udeležil sem se študijskega obiska

23

17,4

Objavljam strokovne članke

32

24,2

Prejel sem nagrado relevantnih institucij

4

3,0

Str. znanja ne obnavljam, saj dnevno delujem v stroki

35

26,5
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Pri vprašanju, kako se člani komisij usposabljajo na svojem strokovnem področju, je bil največkrat
izbran odgovor, da so se udeležili strokovnih srečanj, izbran je bil 78-krat, 76-krat je bil izbran
odgovor, da so se dodatno izobraževali v stroki. 35-krat je bil izbran odgovor, da strokovnega znanja ne
obnavljajo, saj dnevno delujejo v stroki, 32-krat je bil izbran odgovor, da objavljajo strokovne članke,
23-krat odgovor, da so se udeležili študijskega obiska, in štirikrat, da so prejeli nagrado relevantnih
institucij.
Tabela 96: Udeležba članov komisij pri drugih usposabljanj o NPK
Ali so se člani komisij udeležili kakšnega drugega usposabljanja
za NPK?
Da

f

%

40

30,1

Ne

93

69,9

Skupaj

133

100,0

93 (69,9 %) članov komisije je odgovorilo, da se niso udeležili kašnega drugega usposabljanja o NPK,
40 (30,1 %) pa jih je odgovorilo, da so se usposabljanj o NPK udeležili, pri čemer so največkrat navedli
letni posvet RIC.
Tabela 97: Sodelovanje članov komisije z RIC pri pripravi navodil za preverjanje in potrjevanje
Ali so člani komisij sodelovali pri pripravi nalog/skripte za
preverjanje v okviru RIC?

f

%

Da

57

42,2

Ne

78

57,8

Skupaj

135

100,0

78 (57,8 %) članov komisije ni sodelovalo pri pripravi nalog ali skript za preverjanje v okviru Državnega
izpitnega centra, 57 (42,2 %) jih je odgovorilo, da so pri pripravi nalog oziroma skript sodelovali.
V nadaljevanju spremljava obravnava aktivnosti članov komisij v povezavi z njihovo vključenostjo v
predavanja programov priprav na postopek preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.
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H2: Člani komisij, ki predavajo v programih priprav na preverjanje in potrjevanje, so bolj
aktivni na področju sistema NPK kot člani, ki ne predavajo.
Tabela 98: Način obnove licence glede na to, ali člani komisije predavajo v programu priprav na preverjanje in
potrjevanje
Ali predavate v programu priprav za
preverjanje in potrjevanje?

Način obnove licence

DA

NE

f

%

f

%

Delam v stroki

29

52,7

26

47,3

Dodatno sem se izobraževal v stroki

13

52,0

12

48,0

Udeležil sem se str. srečanj

21

55,3

17

44,7

Udeležil sem se štud. obiska

7

87,5

1

12,5

RIC

11

61,1

7

38,9

CPI

1

14,3

6

85,7

ACS

1

50,0

1

50,0

Izobraževali so se v dveh od naštetih institucij

3

42,9

4

57,1

Objavljam str. članke

9

64,3

5

35,7

Prejel sem nagrado relevantnih institucij …

0

0,0

2

100,0

Udeležil sem se usposabljanja v okviru:

29 članov komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, licenco obnavlja z delom v
stroki. Na isti način je obnovilo licenco 26 članov komisije, ki ne predavajo v programu preverjanja
in potrjevanja. 13 članov komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, se je dodatno
izobraževalo v stroki, prav tako se je dodatno izobraževalo v stroki 12 članov komisije, ki ne predavajo
v programu preverjanja in potrjevanja. 21 članov komisije, ki predavajo v programu preverjanja in
potrjevanja, je licenco obnovilo z udeležbo na strokovnih srečanjih. Na isti način je obnovilo licenco
17 članov komisije, ki ne predavajo v programu preverjanja in potrjevanja. 7 članov komisije, ki
predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, se je udeležilo študijskega obiska. Prav tako se je
študijskega obiska udeležil en član komisije, ki ne predava v programu preverjanja in potrjevanja.
Znotraj obnavljanja licence se je usposabljanj na RIC udeležilo 11 članov komisije, ki predavajo
v programu preverjanja in potrjevanja ter 7 članov komisije, ki znotraj omenjenega programa ne
predava. Usposabljanj na CPI se je udeležil en član komisije, ki predava, ter šest članov komisije, ki
ne predavajo v programu preverjanja in potrjevanja. Usposabljanj na ACS se je prav tako udeležil en
član komisije, ki predava, ter en član komisije, ki ne predava v programu preverjanja in potrjevanja.
Trije člani komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, ter štirje člani komisije, ki v
omenjanem programu ne predavajo, je odgovorilo, da so se usposabljali v dveh od navedenih institucij.
Devet članov komisije, ki predavajo v programu preverjanja in potrjevanja, objavlja strokovne članke,
na isti način obnavlja licenco tudi pet članov komisije, ki v programu preverjanja in potrjevanja ne
predavajo. Dva člana komisije, ki v programu preverjanja in potrjevanja ne predavata, sta prejela
nagrado relevantnih institucij.
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Tabela 99: Strokovna usposobljenost članov komisij za delo z odraslimi
Ali ste strokovno usposobljeni za delo z odraslimi?

f

%

Imam ped.-and. izobrazbo

44

34,6

Imam več kot pet let izkušenj s ped. delom z odraslimi

65

51,6

Imam več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z mladino

32

25,4

Sem mentor dijakom v podjetju

26

20,6

Drugo

60

47,6

Pri vprašanju, ali so člani komisije strokovno usposobljeni za delo z odraslimi, je bil med anketiranci
največkrat (65-krat) izbran odgovor, da imajo več kot pet let delovnih izkušenj s pedagoškim delom.
Sledi odgovor, da imajo pedagoško-andragoško izobrazbo, ki je bil izbran 44-krat, na tretjem mestu je
odgovor, da imajo več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z mladino (izbran je bi 32-krat). 26-krat
pa je bil izbran odgovor, da so mentorji dijakom v podjetju.
Potrditev hipoteze H2: Hipoteza, da so člani komisij, ki predavajo v programih priprav na
preverjanje in potrjevanje, bolj aktivni na področju sistema NPK kot člani, ki ne predavajo, se
potrdi. Tisti člani komisije, ki predavajo v programih priprav, tudi večinoma sodelujejo pri pripravi
nalog/skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra. Večina jih ima več kot pet let
izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi.

H3: Predavajo tisti člani komisije, ki imajo nad pet let delovnih izkušenj na strokovnem
področju NPK.
Tabela 100: Vključenost članov komisij v program priprav za preverjanje in potrjevanje
Ali predavate v programu priprav za preverjanje in potrjevanje?
Da

f

%

57

41,9

Ne

79

58,1

Skupaj

136

100,0

79 (58,1 %) članov komisije je odgovorilo, da ne predavajo v programu priprav za preverjanje in
potrjevanje, 57 (41,9 %) jih je odgovorilo, da predavajo v omenjenem programu.
Tabela 101: Predavanje članov komisij v programu priprav za preverjanje in potrjevanje glede na leta delovnih izkušenj
Ali predavate v programu priprav za
preverjanje in potrjevanje?

Leta delovnih izkušenj

1–4 leta
5 ali več let

Da

Ne

Skupaj

f

7

4

11

%

63,6 %

36,4 %

100,0 %

f

44

68

112

%

39,3 %

60,7 %

100,0 %

160

Sedem (63,6 %) članov komisije, ki imajo štiri leta ali manj delovnih izkušenj, predava v programu
preverjanja in potrjevanja. Štirje člani komisije, ki imajo štiri leta ali manj delovnih izkušenj, v
omenjenem programu ne predava. 44 (39,9 %) članov komisije, ki imajo pet ali več let delovnih
izkušenj, predava v programu preverjanja in potrjevanja. V istem programu ne predava 68 (60,7 %)
članov komisije, ki imajo pet ali več let delovnih izkušenj.
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. To velja tudi
za vse člane komisij na splošno, ne glede na leta delovnih izkušenj.
Delo članov komisije na področju sistema NPK opredeljuje zakonodaja, vezana na Zakon o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/2000; Uradni list RS, št. 55/2003, 83/2003-UPB1,
118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009) in Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010).
Spremljava je v okviru naslednje hipoteze ugotavljala poznavanje spletnih strani NRP, strukture
predpisane osebne zbirne mape, poznavanje navodil za presojo dokumentov, poznavanje načina
obračunavanja stroškov ter poznavanje in upoštevanje preostalih zakonskih določil.

H4: Postopki preverjanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Tabela 102: Predpisanost vsebine osebne zbirne mape
Kako je predpisana vsebina osebne zbirne mape?

f

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji

5

4,0

Vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec

21

16,8

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP

89

71,2

Drugo

10

8,0

Skupaj

125

100,0

89 (71,2 %) članov komisije je odgovorilo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani
NRP, 21 (16,9 %) jih meni, da vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec, medtem ko jih je 10 izbralo
odgovor »drugo«, kjer so navajali, da če je predpisana, je ni mogoče sestaviti ali določiti s strani kandidata
ali svetovalca ali članov komisije ter da osebno zbirno mapo sestavi kandidat s pomočjo svetovalca. Pet
(4,0 %) članov komisije je izbralo odgovor, da osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji.
Tabela 103: Uporaba spletne strani NRP
Ali pri svojem delu uporabljate spletno stran NRP?

f

%

Da

74

59,2

Ne

51

40,8

Skupaj

125

100,0
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Dobra polovica članov komisije (74 oz. 59,2 %) pri svojem delu uporablja spletno stran NRP, 51 (40,8 %)
pa jih omenjene spletne strani ne uporablja.
Tabela 104: Povezanost med poznavanjem formalnih določil predpisanosti vsebine osebne zbirne mape in uporabo
spletne strani NRP pri članih komisije
Kako je predpisana vsebina osebne zbirne mape?

Ali pri svojem delu
uporabljate spletno
stran NRP

Osebno zbirno
mapo sestavi
kandidat po
lastni presoji

Vsebino
osebne zbirne
mape določi
svetovalec

Vsebina osebne
zbirne mape
je predpisana
na spletni
strani NRP

Drugo

f

1

6

54

3

64

%

1,6 %

9,4 %

84,4 %

4,7 %

100,0 %

Skupaj

Pri primerjavi odgovorov glede načina predpisa vsebine osebne zbirne mape in vprašanja, ali člani
komisije pri svojem delu uporabljajo spletno stran NRP, je 54 (kar je 84,4 %) tistih, ki spletno stran
uporabljajo, odgovorilo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani NRP. Šest (9,4 %)
tistih, ki uporabljajo spletno stran NRP, je odgovorilo, da vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec,
trije so odgovorili z »drugo«, en član komisije, ki pri svojem delu uporablja spletno stran NRP, pa je
odgovoril, da osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji.
Tabela 105: Uporaba navodil za presojo dokumentov pri članih komisije
Ali pri pregledu osebne zbirne mape uporabljate navodila za
presojo dokumentov, ki so 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

f

%

52

41,9

46

37,1

Da, navodila poznam, a jih ne uporabljam

8

6,5

Ne, navodil ne poznam

4

3,2

Drugo

14

11,3

Skupaj

124

100,0

52 (41,9 %) članov komisije je odgovorilo, da navodila za presojo dokumentov pripravi svetovalec
pred srečanjem komisije, sledi odgovor, da si navodila za presojo dokumentov natisnejo sami s spletne
strani NRP, ki ga je izbralo 46 (37,1 %) članov komisije. 14 (11,3 %) članov komisije je izbralo odgovor
»drugo«, kjer so navajali, da navodila za presojo dokumentov pripravi izvajalec pred srečanjem komisij;
da vedno uporabljajo pravila, ki jih je pripravila ga. B. Kunčič iz Centra RS za poklicno izobraževanje, in
predvidene nove obrazce; da navodila poznajo in jih uporabljajo ter da uporabljajo gradiva, ki so jih dobili
na usposabljanjih (in skrbijo za morebitne spremembe). Osem (6,5 %) članov komisije navodila pozna, a
jih ne uporablja, štirje (3,2 %) člani komisije pa so odgovorili, da navodil ne poznajo.
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Tabela 106: Vrednotenje dela članov komisije s strani izvajalca
Kako izvajalec vrednoti vaše delo?
Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji
za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja, 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
Strošek dela mi obračunajo v skladu s pogoji, ki jih postavimo
člani komisije

f

%

86

69,4

20

16,1

2

1,6

Drugo

16

12,9

Skupaj

124

100,0

86 (69,4 %) članov komisije je odgovorilo, da jim stroške dela izvajalec obračuna po predpisani
metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja, 20 (16,1 %) jih pravi, da jim
izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanj,
16 (12,9 %) jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so večinoma navajali, da ne vedo, kako so jim
obračunani stroški dela, dva (1,6 %) člana komisije pa sta odgovorila, da jima strošek dela obračunajo
skladno s pogoji, ki jih postavita.
Tabela 107: Najpogostejša opravila članov komisije
Katera so najpogostejša opravila, ki jih imate kot član komisije?

f

%

Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape

121

96,0

Izvedba preverjanja

107

84,9

Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije

87

69,0

Sodelovanje s svetovalcem

48

38,1

Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za
preverjanje

20

15,9

Predavanje na pripravah za preverjanje in potrjevanje

21

16,7

Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja

9

7,1

Med pet najpogostejših opravil, ki jih opravljajo člani komisije, so anketiranci kot najpogostejše
opravilo uvrstili pregled in vrednotenje osebne zbirne mape, ta odgovor je bil izbran 121-krat,
sledi izvedba preverjanja, kar je bilo izbrano 107-krat. 87-krat je bil izbran odgovor izpolnjevanje
zahtevane dokumentacije. Kot četrto najpomembnejše opravilo so člani komisije navajali sodelovanje s
svetovalcem (odgovor je bil izbran 48-krat), na petem mestu pa je odgovor predavanje na pripravah za
potrjevanje, ki je bil izbran 21-krat.
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Tabela 108: Najpogostejša opravila glede na način opravljanja dela člana 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

Delo člana komisije
opravljam kot del
rednih delovnih
zadolžitev

Delo člana komisije
opravljam kot
dodatno delo

Drugo

f

5

112

2

119

%

4,2 %

94,1 %

1,7 %

100,0 %

f

4

99

2

105

%

3,8 %

94,3 %

1,9 %

100,0 %

f

5

80

1

86

%

5,8 %

93,0 %

1,2 %

100,0 %

f

2

45

1

48

%

4,2 %

93,8 %

2,1 %

100,0 %

Skupaj

Sodelovanje z Državnim
izpitnim centrom pri
pripravi nalog za preverjanje

f

1

18

1

20

%

5,0 %

90,0 %

5,0 %

100,0 %

Predavanje na pripravah za
preverjanje in potrjevanje

f

0

21

0

21

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

1

8

0

9

%

11,1 %

88,9 %

0,0 %

100,0 %

Svetovanje kandidatu pri
načrtovanju nadaljnjega
usposabljanja

112 članov komisije, ki svoje delo opravljajo kot dodatno delo, je kot svoje najpogostejše opravilo
navedlo pregled in vrednotenje osebne zbirne mape, sledi izvedba preverjanja, ki je bila med tistimi
člani komisije, ki svoje delo opravljajo kot dodatno delo, izbrana 88-krat, odgovor izpolnjevanje
zahtevane dokumentacije je bil znotraj iste skupine izbran 80-krat. 45-krat je bil izbran odgovor
sodelovanje s svetovalcem. V skupini članov komisije, ki svoje delo opravljajo v okviru rednih delovnih
nalog, je skupno število bistveno manjše, zato je bolj kot številke smiselno pogledati odgovore. Pet
članov komisije je kot svoje najpogostejše opravilo navedlo izpolnjevanje zahtevane dokumentacije ter
pregled in vrednotenje osebne zbirne mape. Štirikrat je bil znotraj te skupine izbran odgovor izvedba
preverjanja in dvakrat sodelovanje s svetovalcem.
Zanimivi so tudi podatki o primerih odklonitve sodelovanja v komisiji.
Tabela 109: Odklonitev sodelovanja z izvajalci s strani članov komisije
Ali ste že odklonili sodelovanje z izvajalci?

f

%

Da

3

2,2

Ne

134

97,8

Skupaj

137

100,0

Trije člani komisije so pri postavki, da z nekaterimi izvajalci ne želijo sodelovati, odgovorili pritrdilno,
134 članov komisije pa tega odgovora ni izbralo.
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Tabela 110: Odklonitev sodelovanja v komisiji
Ste že kdaj odklonili sodelovanje v komisiji?

f

%

Da, z nekaterimi izvajalci ne želim sodelovati

3

2,2

Da, z nekaterimi člani komisije ne želim sodelovati

4

2,9

Da

20

14,6

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

103

75,2

Nisem še bil imenovan v komisijo

10

7,3

Pri odgovorih na vprašanje, v katerih primerih so člani komisije odklonili sodelovanje na preverjanju
in potrjevanju, prevladuje odgovor, da še nikoli niso odklonili sodelovanja v izbrani komisiji
(odgovor je bil izbran 103-krat). Sledi odgovor, da so sodelovanje odklonili (izbran je bil 20-krat), kot
najpogostejši razlog pa so člani komisije navajali pomanjkanje časa ter bolezen in daljšo odsotnost.
Deset članov komisije je izbralo odgovor, da v komisijo še niso bili imenovani, štirje so izbrali odgovor,
da ne želijo sodelovati z nekaterimi člani komisije, in trije, da ne želijo sodelovati z nekaterimi
izvajalci.
Tabela 111: Odklonitev sodelovanja z izvajalci glede na izvajalčevo vrednotenje dela članov komisije
Kako izvajalec vrednoti vaše delo?
Strošek dela mi
izvajalec obračuna
po predpisani
metodologiji za
oblikovanje cene
glede na izbrane
načine potrjevanja

Ali ste že kdaj odklonili
sodelovanje v komisiji?

Da, z nekaterimi
izvajalci ne želim
sodelovati

Strošek dela mi
izvajalec obračuna
po predpisani
metodologiji za
oblikovanje cene
glede na izbrane
načine potrjevanj

Strošek dela mi
obračunajo v
skladu s pogoji, ki
jih postavimo člani
komisije

Drugo

Skupaj

f

2

1

0

0

3

%

66,7 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Dva člana komisije, ki sta izbrala odgovor, da z nekaterimi izvajalci ne želita sodelovati, sta pri
vprašanju, kako izvajalec vrednoti njuno delo, navedla, da jima stroške dela izvajalec obračuna po
predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja, tudi prevozne stroške
krijejo skladno z metodologijo. En član komisije, ki je izbral odgovor, da z nekaterimi izvajalci ne
želi sodelovati, pa je odgovoril, da mu strošek dela izvajalec obračuna po predpisani metodologiji
za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanj, pri prevoznih stroških pa mu povrnejo
kilometrino.
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Tabela 112: Dogovarjanje članov komisije z izvajalcem o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem
Ali se vam je zgodili, 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

f

%

33

26,6

3

2,4

9

7,3

4

3,2

Ne, z izvajalcem se pred imenovanjem ne dogovarjam o sodelovanju

62

50,0

Drugo

13

10,5

Skupaj

124

100,0

62 oziroma polovica (50,0 %) članov komisije je odgovorilo, da se z izvajalcem še pred imenovanjem
ne dogovarjajo o sodelovanju, 33 članov komisije (26,6 %) je odgovorilo, da so se z vsemi izvajalci,
s katerimi so sodelovali, vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem, 13 (10,5 %) jih je
navedlo odgovor »drugo«, pri čemer so kot najpogostejši razlog navedli, da izvajalec preveri, ali imajo
v razpisanem roku čas. Devet (7,3 %) članov komisije je odgovorilo, da so se z nekaterimi izvajalci, s
katerimi so sodelovali, vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem, štirje pa so odgovorili, da
so se z nekaterimi izvajalci v več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
Tabela 113: Dogovarjanje članov komisije z izvajalcem o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem tistih
članov komisije, ki se jim stroške obračuna po veljavni metodologiji
Ali se vam je zgodili, 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

f

%

23

27,1

3

3,5

6

7,1

2

2,4

43

50,6

Drugo

8

9,4

Skupaj

85

100,0

Izmed tistih članov komisije, ki so odgovorili, da jim strošek dela izvajalec obračuna po predpisani
metodologiji ter jim tudi stroške prevoza krije skladno z metodologijo, jih je polovica (43 oz. 50,6 %)
odgovorila, da se z izvajalci pred imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju. 23 (27,1 %) jih je izbralo
odgovor, da so se z vsemi izvajalci, s katerimi so sodelovali, vedno dogovarjali o sodelovanju še pred
imenovanjem. Osem jih je navedlo odgovor »drugo«, šest članov komisije pa je navedlo, da so se z
nekaterimi izvajalci vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem.
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Potrditev/zavrnitev H4: Hipoteza, da postopki preverjanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v
skladu z veljavno zakonodajo, se delno potrdi. Člani komisije večinoma poznajo spletno stran NRP
in strukturo predpisane osebne zbirne mape ter navodila za presojo dokumentov. Večina izvajalcev
obračunava delo članov komisije v skladu s predpisano metodologijo. Med najpomembnejša opravila
članov komisij se pretežno uvrščajo tiste naloge, ki po zakonodaji spadajo v delo komisij. Večina
članov ni še nikoli odklonila sodelovanja z izvajalcem oziroma z drugimi člani komisije. Kar polovica
članov komisije se dogovarja z izvajalcem o sodelovanju v komisiji še pred razpisanim rokom.
Podatki, prikazani v okviru naslednje hipoteze, preverjajo, kako člani komisije ocenjujejo svoje
sodelovanje s svetovalcem kandidata glede na področje.

H5: Sodelovanje članov komisij je odvisno od strokovnega področja.
Tabela 114: Sodelovanja članov komisij s svetovalcem glede na področje dela
Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?
S svetovalcem
sodelujem
S svetovalcem S svetovalcem
S svetovalcem
dobro in
sodelujem po ne sodelujem,
ne sodelujem
stalno, ves čas
potrebi
a bi si želel
postopka

Področje na katerem
imajo člani komisij
pridobljeno licenco

Poslovanje in uprava
Varovanje
Umetnost

Drugo

Skupaj

f

5

18

7

2

0

32

%

15,6 %

56,3 %

21,9 %

6,3 %

0,0 %

100,0 %

f

9

8

18

3

2

40

%

22,5 %

20,0 %

45,0 %

7,5 %

5,0 %

100,0 %

f

6

12

26

4

3

51

%

11,8 %

23,5 %

51,0 %

7,8 %

5,9 %

100,0 %

Največ (18 oz. 56,3 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave je odgovorilo, da s svetovalcem
sodelujejo dobro in stalno, ves čas postopka. Sedem (21,9 %) članov komisije z istega področja je
odgovorilo, da s svetovalcem sodelujejo po potrebi. Pet (15,6 %) članov komisije z istega področja
je odgovorilo, da s svetovalcem ne sodelujejo, dva (6,3 %) pa sta odgovorila, da s svetovalcem ne
sodelujeta, bi si pa to želela. 18 (45,0 %) članov komisije s področja varovanja je odgovorilo, da s
svetovalcem sodelujejo po potrebi, devet (22,5 %) članov komisije z iste skupine je odgovorilo, da
s svetovalcem ne sodelujejo. Le osem (20,0 %) članov komisije s področja varovanja je odgovorilo,
da s svetovalcem sodelujejo dobro in stalno, ves čas postopka. Trije (7,5 %) pa so odgovorili, da
s svetovalcem ne sodelujejo, a bi si to želeli. Dva (5,0 %) člana komisije s področja varovanja sta
odgovorila z odgovorom »drugo«. Malo več kot polovica (26 oz. 51,0 %) članov komisije s področja
umetnosti je odgovorila, da s svetovalcem sodelujejo po potrebi. Slaba četrtina (21 oz. 23,5 %) članov
komisije s tega področja je odgovorila, da s svetovalcem sodelujejo dobro in stalno, ves čas postopka.
Šest (11,8 %) jih je odgovorilo, da s svetovalcem ne sodelujejo, štirje (7,8 %) s svetovalcem prav tako
ne sodelujejo, bi si pa to želeli. Trije (5,9 %) člani komisije s področja umetnosti so na vprašanje, kako
ocenjujejo svoje sodelovanje s svetovalcem, izbrali odgovor »drugo«.
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Za dodatno informacije glede sodelovanja članov komisije s svetovalcem kandidata se prikazuje spodnja
tabela (tabela 115) s podatki o tem, na katerih vsebinah je sodelovanje stalno in na katerih po potrebi.
Tabela 115: Sodelovanje članov komisije s svetovalcem kandidata glede na vsebino, o kateri se posvetujejo
Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?

O katerih stvareh se posvetujete s
svetovalcem?
Pri pregledu dokazil, kadar
dvomim o avtentičnosti
Pri oblikovanju mnenja o
kandidatu
Na samem preverjanju o ustreznosti
opravljene naloge ali zagovora
Pri oblikovanju kriterijev za
oblikovanje ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju
Drugo

S svetovalcem
sodelujem dobro in
stalno, ves čas postopka

S svetovalcem sodelujem
po potrebi

Skupaj

f

29

35

64

%

45,3 %

54,7 %

100,0 %

f

8

4

12

%

66,7 %

33,3 %

100,0 %

f

4

5

9

%

44,4 %

55,6 %

100,0 %

f

2

1

3

%

66,7 %

33,3 %

100,0 %

f

1

0

1

%

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Člani komisije, ki so odgovorili, da s svetovalcem sodelujejo dobro in stalno, ves čas postopka, so
v največji meri izbrali odgovor, da se svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo
o avtentičnosti; ta odgovor je izbralo 29 (45,3 %) članov komisije. Sledijo odgovori, ki so jih v tej
skupini člani komisije izbirali v bistveno manjši meri, in sicer, da se s svetovalcem posvetujejo pri
oblikovanju mnenja o kandidatu (odgovor je izbralo osem članov komisije), štirje so izbrali odgovor, da
s svetovalcem sodelujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali zagovora, dva člana
komisije pa sta izbrala odgovor, da s svetovalcem sodelujeta pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju. 35 članov komisije, ki so odgovorili, da s svetovalcem
sodelujejo po potrebi, so je največji meri navajalo, da z njim sodelujejo pri pregledu dokazil, kadar
dvomijo o avtentičnosti. Ta odgovor je izbralo 35 članov komisije. Pet članov, ki so odgovorili, da s
svetovalcem sodelujejo po potrebi, je izbralo odgovor, da z njim sodelujejo na samem preverjanju o
ustreznosti opravljene naloge ali zagovora, štirje so izbrali odgovor pri oblikovanju mnenja kandidatov.
En član komisije je izbral odgovor pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti kandidata
na preverjanju.
Potrditev/zavrnitev H5: Na vseh strokovnih področjih večina članov komisij sodeluje s svetovalci.
Na področju poslovanja in uprave je sodelovanje večinoma dobro in stalno, medtem ko je na
področju varovanja oseb in premoženja ter področju umetnosti sodelovanje vzpostavljeno po
potrebi.
Poleg sodelovanja članov komisij s svetovalci je spremljava vključila tudi sodelovanje z izvajalci
postopka preverjanja in potrjevanja NPK.
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H6: Sodelovanje članov komisije z izvajalci je odvisno od strokovnega področja, na
katerem imajo pridobljeno licenco.
Tabela 116: Ocena sodelovanja z izvajalcem postopka ugotavljanja in potrjevanja
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem postopka
preverjanja in potrjevanja?

f

%

Zelo dobro

77

63,1

Dobro

41

33,6

Niti dobro niti slabo

3

2,5

Slabo

1

0,8

skupaj

122

100,0

77 (63,1 %) članov komisije je svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenilo kot zelo dobro in 41
(33,6 %) kot dobro. Trije člani komisije so odgovorili, da njihovo sodelovanje z izvajalcem ni niti dobro
niti slabo, en član komisije pa je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenil kot slabo.
Tabela 117: Ocena sodelovanja z izvajalcem postopka preverjanja in potrjevanja glede na področje
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem postopka

Področje na katerem
imajo člani komisij
pridobljeno licenco
Poslovanje in uprava
Varovanje
Umetnost

Zelo dobro

Dobro

Niti dobro,
niti slabo

Slabo

Skupaj

f

23

7

1

0

31

%

74,2 %

22,6 %

3,2 %

0,0 %

100,0 %

f

23

14

1

1

39

%

59,0 %

35,9 %

2,6 %

2,6 %

100,0 %

f

29

20

1

0

50

%

58,0 %

40,0 %

2,0 %

0,0 %

100,0 %

23 (74,2 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave svoje sodelovanje z izvajalcem postopka
ocenjuje kot zelo dobro, sedem (22,6 %) kot dobro, en (3,2 %) član komisije iz istega področja svoje
sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot niti dobro niti slabo. 23 (59,0 %) članov komisije
s področja varovanja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot zelo dobro, 14 (35,9 %)
članov komisije z istega področja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot dobro, po en
član komisije pa kot niti dobro niti slabo oziroma kot slabo. 29 (58,0 %) članov komisije s področja
umetnosti svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot zelo dobro, 20 (40,0 %) članov komisije
z istega področja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot dobro, en (2,0 %) član komisije s
področja umetnosti pa svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot niti dobro niti slabo.
Kako leta licence članov komisij vplivajo na oceno sodelovanja z izvajalcem postopka ugotavljanja in
potrjevanja, prikazuje spodnja tabela.
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Tabela 118: Ocena sodelovanja članov komisije z izvajalcem postopka preverjanja in potrjevanja glede na leta licence
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja?

Leta licence

1–4 leta
5 ali več let

Zelo dobro

Dobro

Niti dobro niti slabo

f

32

18

1

%

61,5 %

34,6 %

1,9 %

f

25

11

1

%

67,6 %

29,7 %

2,7 %

32 (61,5 %) članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, svoje sodelovanje z izvajalcem ocenjuje
kot zelo dobro, 18 članov komisije z licenco manj kot pet let sodelovanje ocenjuje kot dobro, en član pa
sodelovanje z izvajalcem ocenjuje kot niti dobro niti slabo. 25 članov komisije (kar je 67,6 %), ki imajo
licenco več kot pet let, sodelovanje z izvajalcem ocenjuje kot zelo dobro, 11 ga ocenjuje kot dobro, en član
komisije, ki ima licenco pet let ali več, pa sodelovanje z izvajalcem ocenjuje kot niti dobro niti slabo.
Tabela 119 prikazuje povezavo ocene sodelovanja z izvajalcem z načinom vrednotenja dela članov
komisije.
Tabela 119: Povezava ocene sodelovanja članov komisij z izvajalcem z načinom vrednotenja dela članov komisije
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja?

Kako izvajalec vrednoti vaše delo?
Strošek dela mi obračunajo po pred.
metodologiji, skladno s tem krijejo
tudi potne stroške
Strošek dela mi obračunajo po pred.
metodol., pri prevozu povrnejo
kilometrino
Strošek dela mi obračunajo v skladu s
pogoji, ki jih postavimo člani komisije
Drugo

Zelo dobro

Dobro

Niti dobro,
niti slabo

Slabo

Skupaj

f

55

26

2

1

84

%

65,5 %

31,0 %

2,4 %

1,2 %

100,0 %

f

12

6

1

0

19

%

63,2 %

31,6 %

5,3 %

0,0 %

100,0 %

f

2

0

0

0

2

%

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

6

9

0

0

15

%

40,0 %

60,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

55 članov komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro, je odgovorilo, da ji
izvajalci strošek dela obračunajo po predpisani metodologiji, skladno s tem krijejo tudi potne stroške. Ta
odgovor je izbralo tudi 26 članov komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot dobro, ter dva
člana komisije, ki sta sodelovanje z izvajalcem ocenila kot niti dobro niti slabo, in en član komisije, ki je
sodelovanje z izvajalcem ocenil kot slabo. 12 članov komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili
kot zelo dobro, je izbralo odgovor, da jim izvajalci strošek dela obračunajo po predpisani metodologiji,
pri prevozu jim povrnejo kilometrino. Ta odgovor je izbralo tudi šest članov komisije, ki so sodelovanje z
izvajalcem ocenili kot dobro, in en član komisije, ki je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenil kot niti dobro
niti slabo. Dva člana komisije, ki sta svoje sodelovanje z izvajalcem ocenila kot zelo dobro, sta izbrala
odgovor, da jima strošek dela obračunajo v skladu s pogoji, ki jih postavijo člani komisije.
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Dodatno se je v okviru te hipoteze analiziralo, ali člani komisij sodelujejo pri pripravi potrebne
dokumentacije za njihovo delo.
Tabela 120: Sodelovanje članov komisij pri pripravi dokumentacije za delo komisije
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 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
Vso dokumentacijo pripravimo člani komisije na prvem srečanju

f

%

69

56,1

32

26,0

8

6,5

9

7,3

Drugo

5

4,1

Skupaj

123

100,0

Več kot polovica članov komisije (69 oz. 56,1 %) je odgovorila, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo kot
člani komisije pri svojem delu, pripravi in s podatki opremi kandidatov svetovalec, 32 (oz. 26,0 %)
članom komisije dokumentacijo, ki jo potrebujejo kot člani komisije pri svojem delu, pripravi in s
podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Devet članov komisije je
odgovorilo, da si dokumentacijo na prvem srečanju pripravijo člani komisije, osem pa, da si potrebno
dokumentacijo pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem
komisije.
Tabela 121: Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za delo komisije glede na področje, za katero ima član komisije
pridobljeno licenco
Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo.
Ali sodelujete pri pripravi dokumentacije?
Vso dokumentacijo,
Vso
Vso
ki jo potrebujem,
dokumentacijo,
Vso
dokumentacijo,
pripravi in s podatki ki jo potrebujem, dokumentacijo
ki jo potrebujem,
kandidatov opremi
pripravim z
pripravimo člani
s podatki opremi
oseba, zaposlena v
uporabo spl.
komisije na
kandidatov
administraciji pri
aplikacije za
prvem srečanju
svetovalec
izvajalcu
izdajanje

Področje

Poslovanje in
uprava
Varovanje
Umetnost

Skupaj
Drugo

f

22

5

1

2

0

30

%

73,3 %

16,7 %

3,3 %

6,7 %

0,0 %

100,0 %

f

22

7

4

3

3

39

%

56,4 %

17,9 %

10,3 %

7,7 %

7,7 %

100,0 %

f

24

20

2

4

2

52

%

46,2 %

38,5 %

3,8 %

7,7 %

3,8 %

100,0 %

22 (73,3 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave je odgovorilo, da vso dokumentacijo,
ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Pet (16,7 %) članov komisije z istega področja je
odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu.
Dva (6,7 %) člana komisije s področja poslovanja in uprave sta odgovorila, da vso dokumentacijo
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pripravijo člani komisije na prvem srečanju, en član komisije pa je odgovoril, da dokumentacijo, ki jo
potrebuje, pripravi z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov. Dobra polovica (22 oz. 56,4 %)
članov komisije s področja varovanja je odgovorila, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi
kandidatov svetovalec. Sedem (17,9 %) članov komisije s tega področja je odgovorilo, da dokumentacijo,
ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Štirje (10,3 %) člani komisije
dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov.
Trije (7,7 %) člani komisije s področja varovanja so odgovorili, da vso dokumentacijo pripravijo
člani komisije na prvem srečanju, oziroma so izbrali odgovor »drugo«. Slaba polovica (24 oz. 46,2 %)
članov komisije s področja umetnosti je odgovorila, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi
kandidatov svetovalec. Nekaj manj (20 oz. 38,5 %) članov komisije z istega področja je odgovorilo, da
dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Štirje (7,7 %)
člani komisije so odgovorili, da vso dokumentacijo pripravijo sami na prvem srečanju. Po dva (3,8 %)
člana komisije s področja umetnosti sta odgovorila, da bodisi dokumentacijo, ki jo potrebujejo,
pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov, bodisi sta izbrala odgovor »drugo«.
Tabela 122: Sodelovanje pri pripravi dokumentacije glede na leta licence
Ali sodelujete pri pripravi dokumentacije?
Vso dokumenta
pripravi
svetovalec

Vso dokumentacijo
pripravi zaposleni
v administraciji
izvajalca

Vso
dokumentacijo
pripravim z
uporabo spl.
aplikacije

Vso
dokumentacijo
pripravimo člani
komisije na
prvem srečanju

Drugo

f

28

14

3

5

2

52

%

53,8 %

26,9 %

5,8 %

9,6 %

3,8 %

100,0 %

f

19

13

0

2

2

36

%

52,8 %

36,1 %

0,0 %

5,6 %

5,6 %

100,0 %

Leta licence

1–4 leta
5 let ali več

Skupaj

Člani komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, so v več kot polovici (28 oz. 53,8 %) odgovorili, da jim
dokumentacijo pripravi svetovalec, 14 članov komisije, ki ima licenco manj kot pet let, je odgovorilo, da
jim potrebno dokumentacijo pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena v administraciji
pri izvajalcu, pet jih je odgovorilo, da si dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem srečanju,
in trije, da si dokumentacijo pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajo certifikatov že pred
srečanjem. Tudi pri članih komisije, ki imajo licenco pet ali več let, je bil pri več kot polovici (19 oz. 52,8
%) izbran odgovor, da jim dokumentacijo pripravi svetovalec, 13 (36,1 %) jih je odgovorilo, da potrebno
dokumentacijo pripravi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu, ter dva, da dokumentacijo na
prvem srečanju pripravijo člani komisije.
Tabela 123: Sodelovanje pri pripravi dokumentacije glede na leta licence
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem postopka
ugotavljanja in potrjevanja?

Leta licence

1–4 leta
5 let ali več

Skupaj

Zelo dobro

Dobro

f

28

14

52

%

53,8 %

26,9 %

100,0 %

f

23

9

32

%

71,9 %

28,1 %

100,0 %
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Člani komisije, ki so na vprašanje, ali sodelujejo pri pripravi dokumentacije, odgovorili, da jim potrebno
dokumentacijo pripravi svetovalec ali oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu, in imajo licenco
več kot pet let, v višji meri svoje sodelovanje z izvajalcem ocenjujejo zelo dobro (23 oz. 71,9 %) kot
njihovi kolegi, ki imajo licenco manj kot pet let (28 oz. 66,7 %). 14 članov komisije, ki imajo licenco
manj kot pet let, je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenilo kot dobro, z enako oceno je svoje sodelovanje
z izvajalcem ocenilo devet članov komisije, ki imajo licenco pet let ali več.
Dokumentacijo, ki jo potrebujejo člani komisij, večinoma pripravijo svetovalci ali izvajalci. Sodelovanje
s svetovalci oziroma izvajalci je enako prisotno med člani komisij ne glede na leta licence. Leta licence
tudi ne vplivajo na oceno uspešnosti sodelovanja z izvajalcem.
Potrditev/zavrnitev H6: Na splošno člani komisij ocenjujejo sodelovanje z izvajalci kot zelo dobro.
Med posameznimi področji ni bistvenih razlik, zato se hipoteza zavrne.
Člani komisije se srečujejo tudi s težavami, s kakšnimi in kako jih rešujejo, pa odgovarjajo tabele, ki
sledijo.

H7: Večina članov komisije se pri svojem delu srečuje s težavami.
Tabela 124: Težave, s katerimi se srečujejo člani komisije pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za presojo osebne
zbirne mape
S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju obrazcev,
predpisanih za presojo osebne zbirne mape?

f

%

Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa

26

21,0

Vprašanje avtentičnosti dokazil

39

31,5

Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil

19

15,3

Prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne
zbirne mape

15

12,1

Nimam težav

63

50,8

Drugo

12

9,7

Na vprašanje, s katerimi težavami se člani komisije srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za
presojo osebne zbirne mape, je polovica (50,8 % oz. 63) članov komisije odgovorila, da nimajo težav, na
drugem mestu je odgovor, da se srečujejo s težavo vprašanja avtentičnosti dokazil (31,5 % oz. 39), sledi
odgovor pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa, ki ga je izbralo 26 (oz. 21,0 %) članov komisije.
Odgovor pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil je izbralo 19 (oz. 15,3 %) članov komisije, odgovor
prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape je izbralo 15 (oz. 12,1 %)
članov komisije ter odgovor »drugo« 12 (9,7 %) članov komisije. Tu so navajali naslednje odgovore:
preveč administracije; različna vrednotenja v različnih komisijah, ključne naloge v katalogu so zapisane
tako, da jih je praktično nemogoče ugotavljati z dokazili; obrazec je zagotovo preveč obsežen in vpisovanje
vsakega dokazila vzame ogromno časa. Dovolj bi bilo, da bi bil sestavljen iz seznama dokazil, kjer se pri
vsakem označi, ali je ustrezno ali ne; zelo me moti, da moramo uporabljati napačen zapisnik (pisno z
zagovorom) pri NPK knjigovodja in NPK računovodja. Naloga je vedno praktično poznavanje knjiženja oz.
evidentiranja poslovnih dogodkov v neki družbi; stalno vpisovanje osebnih podatkov kandidatov; zahtevan
tudi praktičen izdelek; ker predpis za NPK PV tega ne dovoljuje; obrazcev ni v digitalni obliki in je treba
vse pisati z roko; nelogični obrazci; preveč posplošeni obrazci.
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Tabela 125: Težave, s katerimi se srečujejo člani komisije pri kandidatih v postopku preverjanja
S katerimi težavami se srečujete pri kandidatih v postopku
preverjanja?

f

%

Neinformiranost o načinu in poteku preverjanja

10

7,9

Slaba strokovna usposobljenost

47

34,1

Na voljo je premalo časa za preverjanje

3

2,2

Kandidat ne razume slovenskega jezika

11

8,0

Nimam težav s kandidati v postopku preverjanja

74

58,7

Drugo

10

7,9

Več kot polovica članov komisije (74 oz. 58,7 %) je na vprašanje, ali se člani komisije srečujejo s težavami
pri kandidatih v postopku preverjanja, odgovorila, da s kandidati v postopku preverjanja nimajo težav.
Na drugem mestu je odgovor slaba strokovna usposobljenost, ki ga je izbralo 47 (34,1 %) članov komisije,
sledijo odgovori kandidat ne razume slovenskega jezika (11 oz. 8,0 %), neinformiranost o načinu in
poteku preverjanja (10 oz. 7,9 %) in odgovor »drugo« (10 oz. 7,9 %), pri katerem so navajali naslednje
odgovore: s kandidati se nisem srečala; nisem še bil udeležen pri postopku preverjanja; včasih prepisovanje,
včasih premalo znajo; občasna slaba strokovna usposobljenost in nepoznavanje vsebine; dopolnitev zgornjih
navedb; kandidati zelo velikokrat pričakujejo, da se preverjanje nanaša na tematiko, ki so jo poslušali v
okviru predavanj – priprav na preverjanje. Zelo malo kandidatov sploh ve, da obstaja katalog in da se
preverjajo standardi strokovnih znanj in spretnosti iz kataloga. Tu svoje vloge svetovalci zagotovo ne odigrajo;
neprimernost kandidatov za poklic, ker ni vstopnih pogojev; ni postavljenih predpisanih enotnih meril in
kriterijev o času ustnega in času pisnega preverjanja, zlasti kadar kandidat opravlja preverjanje za samo
en sklop znanj (ker je za dva sklopa že uspešno opravil predhodno); enako velja glede točkovanja, kadar
se kandidatu prizna določeno področje ali celoten sklop. Večina izpraševalcev priznana področja točkuje
(eno priznano področje z devetimi točkami, ob predpostavki, da je kandidat opravil preverjanje priznanih
področij s 100 %), kar poruši predpisan kriterij za uspešnost opravljanja preverjanja (primer je opisan v vpr.);
v postopek preverjanja in potrjevanja NPK se prijavljajo kandidati, ki nimajo izkušenj oz. jih napoti zavod
zaradi izpolnjevanja kvote; invalidi, napoteni iz zavoda za zaposlovanje, so izsiljevali, da jim je USB-ključ
zbrisal naloge, podatke. Trije (2,2 %) člani komisije so izbrali odgovor, da je časa za preverjanje premalo.
V povezavi z zgornjim vprašanjem glede težav je zanimiv tudi podatek, o katerih stvareh se člani
komisije posvetujejo s svetovalcem.
Tabela 126: Posvetovanje članov komisij s svetovalcem
Kdaj se posvetujete s svetovalcem?

f

%

Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih

99

90,2

Pri pregledu dokazil, dvom o avtentičnosti

73

71,6

Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

16

15,7

9

8,8

4

3,9

5

4,9

Na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali
zagovora
Pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju
Drugo
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Člani komisije se v največji meri s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih
dokumentih, podatkih, ta odgovor je izbralo 99 (oz. 90,2 %) vprašanih. Na drugem mestu je odgovor,
da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, če obstaja dvom o avtentičnosti, ki je bil izbran
73-krat. 16-krat je bil izbran odgovor, da se posvetujejo pri oblikovanju mnenja o kandidatu, devetkrat,
da se s svetovalcem posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali zagovora, ter
štirikrat, da se z njim posvetujejo pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti kandidata
na preverjanju. Pet članov komisije je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navedli naslednje odgovore:
ker z njimi ne sodelujem; pri preverjanju avtentičnosti tujih listin kandidata; pomoč in svetovanje pri
izpeljavi celotnega postopka pridobivanja in potrjevanja NPK, ker se je svetovalec prvič srečal s to
dejavnostjo; sem svetovalec; svetovalec pripravi vse potrebno in je dosegljiv, če bi v času komisije imeli
kakšno dilemo. V praksi takega primera še nismo imeli.
To vprašanje je bilo dodatno podkrepljeno z informacijami glede na posamezno področje spremljave.
Tabela 127: Posvetovanje članov komisij s svetovalcem glede na področje za katerega imajo člani komisij pridobljeno
licenco
Kdaj se posvetujete s svetovalcem?

Poslovanje
in uprava

Varovanje oseb
in premoženja

Umetnost

f

%

f

%

f

%

Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih,
podatkih

23

88,5

28

90,3

39

90,7

Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o avtentičnosti

18

69,2

25

80,6

29

67,4

Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

5

19,2

5

16,1

6

14,0

4

15,4

0

0,0

5

11,6

0

0,0

1

3,2

3

7,0

1

3,8

2

6,5

2

4,7

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

23 (88,5 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave se s svetovalcem posvetuje pri pregledu
dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih. Enak odgovor je izbralo tudi 28 (90,3 %) članov komisije
s področja varovanja in 39 (90,7 %) članov komisije s področja umetnosti. Da se s svetovalcem
posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti, je odgovorilo 18 (69,2 %) članov
komisije s področja poslovanja in uprave, 25 (80,6 %) članov komisije s področja varovanja in 29
(67,4 %) članov komisije s področja umetnosti. Ta dva odgovora sta bila ne glede na področje izbrana
največkrat. Člani komisije s svetovalcem posvetujejo tudi pri oblikovanju mnenja o kandidatu.
Ta odgovor je izbralo 5 (19,2 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave ter pet (16,1 %)
članov komisije s področja varovanja oziroma šest (14,0 %) članov komisije s področja umetnosti.
Da se s svetovalcem posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali zagovora
je odgovorilo pet (11,6 %) članov komisije s področja umetnosti ter štirje (15,4 %) člani komisije s
področja poslovanja in uprave. En (3,2 %) član komisije s področja varovanja in trije (7,0 %) člani
komisije s področja umetnosti se s svetovalcem posvetujejo pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju. En član komisije s področja poslovanja in uprave ter po dva
člana komisije s področja varovanja ali umetnosti so na to vprašanje odgovorili z odgovori, ki smo jih
uvrstili v kategorijo »drugo«.
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Na vprašanje, ali leta licence vplivajo na posvetovanje s svetovalcem, odgovarja spodnja tabela.
Tabela 128: Posvetovanje članov komisij s svetovalcem glede na leta licence
Leta licence
Kdaj se posvetujete s svetovalcem?

1–4 leta

Pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih,
podatkih

5 ali več let

f

%

f

%

39

95,1 %

27

93,1 %

Pri pregledu dokazil, dvom o avtentičnosti

31

75,6 %

19

65,5 %

Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

10

24,4 %

1

3,4 %

2

4,9 %

3

10,3 %

2

4,9 %

1

3,4 %

0

0,0

2

6,9 %

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

Člani komisije, ki imajo licenco pet let ali več, in tudi tisti, ki imajo licenco manj kot pet let, so
odgovorili, da se največkrat posvetujejo s svetovalcem pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih
oziroma podatkih. V obeh skupinah je bil ta odgovor izbran v več kot 90 %. Prav tako do razlik ni prišlo
pri odgovoru, da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, odgovor je bil pri članih komisije,
ki imajo licenco manj kot pet let, izbran 31-krat, 19-krat pa pri članih komisije, ki imajo licenco pet
ali več let. 10 članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, je izbralo odgovor, da se posvetujejo
pri oblikovanju mnenja o kandidatu, ta odgovor je izbral en član komisije, ki ima licenco več kot pet
let. Dva člana komisije, ki imata licenco manj kot pet let, in trije člani komisije, ki imajo licenco več
kot pet let, so izbrali odgovor, da se posvetujejo na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge
ali zagovora. Odgovor, da se s svetovalcem posvetujejo pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene
uspešnosti kandidata na preverjanju, sta izbrala dva člana komisije, ki imata licenco manj kot pet let, in
en član komisije, ki ima licenco več kot pet let.
Dodatno so bili člani komisij vprašani za mnenje glede sodelovanja pri preverjanju oziroma pregledu
osebne zbirne mape.
Tabela 129: Mnenja članov komisij glede sodelovanja z izvajalcem v povezavi z posvetovanjem s svetovalcem pri
preverjanju oziroma pregledu osebne zbirne mape
Kako ocenjujete svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja?

Kdaj se člani komisije se posvetujejo s
svetovalcem?
Pri pregledu dokazil o manjkajočih
dokumentih, podatkih
Pri pregledu dokazil, kadar dvomim o
avtentičnosti
Pri oblikovanju mnenja o kandidatu

Skupaj

Zelo dobro

Dobro

Niti dobro
niti slabo

f

57

31

2

90

%

63,3 %

34,4 %

2,2 %

100,0 %

f

45

26

1

72

%

62,5 %

36,1 %

1,4 %

100,0 %

f

10

4

1

15

%

66,7 %

26,7 %

6,7 %

100,0 %
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Člani komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro, so v 63,3 % (57) odgovorili,
da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih. Ta odgovor
je izbralo tudi 34,4 % (31) članov komisije, ki so svoje sodelovanje s svetovalcem ocenili kot dobro, in
dva (2,2 %) člana komisije, ki sta svoje sodelovanje s svetovalcem ocenila kot niti dobro niti slabo. 45
(oz. 62,5 %) članov komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot zelo dobro, je odgovorilo,
da se s svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti. Isti odgovor je
izbralo 26 (36,1 %) članov komisije, ki so svoje sodelovanje z izvajalcem ocenili kot dobro, in en član
komisije, ki je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenil kot niti dobro niti slabo. 10 članov komisije (66,7
%), ki svoje sodelovanje z izvajalcem ocenjujejo kot zelo dobro, je odgovorilo, da se s svetovalcem
posvetujejo pri oblikovanju mnenja o kandidatu, isti odgovor so izbrali tudi štirje (26,7 %) člani, ki so
svoje sodelovanje s svetovalcem ocenili kot dobro, ter en član (6,7 %) komisije, ki je svoje sodelovanje s
svetovalcem ocenil kot niti dobro niti slabo.
Člani komisij so navajali tudi nekatere druge težave, ki z vprašalnikom niso bile predvidene, in so jih
zapisali pod opcijo »drugo«.
12 članov komisije, ki so pri težavah pri izpolnjevanju obrazcev izbrali odgovor »drugo«, so navedli
naslednje odgovore: preveč administracije; različna vrednotenja v različnih komisijah, ključne naloge v
katalogu so zapisane tako, da jih je praktično nemogoče ugotavljati z dokazili; obrazec je zagotovo preveč
obsežen in vpisovanje vsakega dokazila vzame ogromno časa. Dovolj bi bilo, da bi bil sestavljen iz seznama
dokazil, kjer se pri vsakem označi, ali je ustrezno ali ne; zelo me moti, da moramo uporabljati napačen
zapisnik (pisno z zagovorom) pri NPK knjigovodja in NPK računovodja. Naloga je vedno praktično
poznavanje knjiženja oz. evidentiranja poslovnih dogodkov v neki družbi; stalno vpisovanje osebnih
podatkov kandidatov; zahtevan tudi praktičen izdelek; ker predpis za NPK PV tega ne dovoljuje; obrazcev
ni v digitalni obliki in je treba vse pisati na roko; nelogični obrazci; preveč posplošeni obrazci.
10 članov komisije, ki so pri težavah v postopku preverjanja izbrali odgovor »drugo«, je navedlo
naslednje odgovore: s kandidati se nisem srečala; nisem še bil udeležen pri postopku preverjanja; včasih
prepisovanje, včasih premalo znajo; občasna slaba str. usposobljenost in nepoznavanje vsebine; dopolnitev
zgornjih navedb; kandidati zelo velikokrat pričakujejo, da se preverjanje nanaša na tematiko, ki so jo
poslušali v okviru predavanj – priprav na preverjanje. Zelo malo kandidatov sploh ve, da obstaja katalog
in da se preverjajo standardi str. znanj in spretnosti iz kataloga. Tu svoje vloge svetovalci zagotovo ne
odigrajo; neprimernost kandidatov za poklic, ker ni vstopnih pogojev; ni postavljenih predpisanih enotnih
meril in kriterijev o času ustnega in času pisnega preverjanja, zlasti kadar kandidat opravlja preverjanje
za samo en sklop znanj (ker je za dva sklopa že uspešno opravil predhodno); enako velja glede točkovanja,
kadar se kandidatu prizna določeno področje ali celoten sklop. Večina izpraševalcev priznana področja
točkuje (eno priznano področje z devetimi točkami, ob predpostavki, da je kandidat opravil preverjanje
priznanih področij s 100 %), kar poruši predpisan kriterij za uspešnost opravljanja preverjanja (primer je
opisan v vpr.); v postopek preverjanja in potrjevanja NPK se prijavljajo kandidati, ki nimajo izkušenj oz.
jih napoti zavod zaradi izpolnjevanja kvote; invalidi, ki jih je napotil zavod za zaposlovanje, so izsiljevali,
da jim je USB-ključ izbrisal naloge, podatke.
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Tabela 130: Težave, s katerimi se še srečujejo člani komisij
S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije?

f

%

Težave, povezane z izvedbo preverjanja

11

25,0

Težave s kandidati

14

31,8

Neusklajenost med člani komisije

5

11,4

Nedorečeni kriteriji vrednotenja

9

20,5

Vrednotenje dela

2

4,5

Drugo

3

6,8

Skupaj

44

100,0

Člani komisije so pri vprašanju odprtega tipa lahko zapisali odgovore na vprašanje, s katerimi težavami
se še srečujejo. Njihove odgovore smo kasneje kategorizirali, največ odgovorov (14 oz. 31,8 %) je bilo
vezanih na težave s kandidati, 11 (25,0 %) na težave, povezane z izvedbo preverjanja, ter devet ( 20,5 %)
na neusklajene kriterije med člani komisije. Dva člana komisije sta odgovorila, da jima težave povzroča
vrednotenje dela, odgovore treh pa smo umestili v kategorijo »drugo«, kjer so navajali: neučinkovitost
svetovalca, ker ne pozna področja in portfolio ni ustrezen; začetniške težave (poleg imam mapo, da
lahko preverim nejasnost med presojo zbirne mape); nerazumevanje osnovnega namena pridobivanja
NPK (menim, da to velja posebej za NPK za vodjo projekta).
Potrditev/zavrnitev H7: Hipoteza, da se člani komisije pri svojem delu srečujejo s težavami, se
ne potrdi, saj jih večina navaja, da nimajo težav niti pri izpolnjevanju obrazcev niti v postopku
preverjanja. Tudi z drugimi težavami se večinoma ne srečujejo. Če pa se člani komisij srečujejo
s težavami, so največkrat navedli težavo pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih in
dvom o avtentičnosti dokazil. Glede teh dveh težav se člani komisij tudi največkrat posvetujejo
s svetovalcem. Vrste težav, o katerih se najpogosteje posvetujejo s svetovalci, se bistveno ne
razlikujejo med posameznimi področji.
V zvezi s težavami dela članov komisij se je spremljava osredotočila tudi na njihovo povezanost s
številom let delovnih izkušenj.
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H7a: Srečevanje članov komisije s težavami pri kandidatih je večje pri tistih z manjšim
številom let delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK, za katero imajo licenco.
Tabela 131: Težave pri izpolnjevanju obrazcev glede na leta delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK, za katero
imajo licenco
S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju
obrazcev?

f

Leta delovnih izkušenj
1–4 leta
5 ali več let
%
f
%

Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa

2

20,0 %

22

21,6 %

Vprašanje avtentičnosti dokazil

6

60,0 %

29

28,4 %

Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil

2

20,0 %

15

14,7 %

Prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne
osebne zbirne mape

2

20,0 %

12

11,8 %

Nimam težav

4

40,0 %

53

52,0 %

Drugo

0

0,0 %

9

8,8 %

Polovica (53 oz. 52,0 %) članov komisije, ki imajo več kot pet let delovnih izkušenj, je na vprašanje, s
katerimi težavami se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, odgovorila, da nimajo težav pri izpolnjevanju
obrazcev, medtem ko so ta odgovor izbrali štirje člani komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, kar
predstavlja 40,0 % skupine. Znotraj skupine članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, je bil
na prvem mestu odgovor, da se pri izpolnjevanju obrazcev v največji meri srečujejo z vprašanjem
avtentičnosti dokazil, ki ga je izbralo šest (oz. 60,0 %) članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet
let. Isti odgovor se je v skupini članov komisije z licenco več kot pet let znašel na drugem mestu, saj
ga je izbralo 29 (oz. 28,4 %) članov komisije. Člani komisije, ki imajo licenco več kot pet let, so na
tretje mesto postavili odgovor pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa, ki ga je izbralo 28 (oz.
21,6 %) članov komisije, pri članih komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, pa so na tretjem mestu
trije odgovori, in sicer poleg že omenjenega še odgovor pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil ter
prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape. Vsakega od teh odgovorov
sta izbrala po dva člana komisije, ki imata licenco manj kot pet let. V skupini članov komisije, ki imajo
licenco več kot pet let, sledijo naslednji odgovori: pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil, izbralo ga
je 15 (oz. 14,7 %) članov komisije, ter prezahtevni obrazci za presojo dokumentov ter celotne osebne
zbirne mape, ki ga je izbralo 12 (oz. 11,8 %) članov komisije z licenco, ki jo imajo več kot pet let. Znotraj
obeh skupin je na zadnjem mestu odgovor »drugo«.
Tabela 132: Težave pri postopku preverjanja glede na leta delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK, za katero
imajo licenco
S katerimi težavami se srečujete pri postopku
preverjanja?
Neinformiranost o načinu in postopku preverjanja

f

Leta delovnih izkušenj
1–4 leta
5 ali več let
%
f
%

0

0,0 %

8

7,7 %
39,4 %

Slaba strokovna usposobljenost

2

20,0 %

41

Na voljo je premalo časa za preverjanje

0

0,0 %

3

2,9 %

Kandidat ne razume slovenskega jezika

0

0,0 %

11

10,6 %

Nimam težav s kandidati v postopku preverjanja

7

70,0 %

61

58,7 %

Drugo

1

10,0 %

7

6,7 %
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Pri primerjavi težav pri postopku preverjanja in letih licenc je tako v skupini članov komisije, ki ima
licenco manj kot pet let, kot v skupini članov komisije, ki ima licenco več kot pet let, prevladoval
odgovor, da s kandidati v postopku preverjanja nimajo težav. Prav tako je pri obeh skupinah na drugem
mestu isti odgovor, in sicer slaba strokovna usposobljenost, ki ga je izbralo 41 (oz. 39,4 %) članov
komisije z licenco več kot pet let in dva (oz. 20,0 %) člana komisije z licenco manj kot pet let. Pri članih
komisije, ki imajo licenco več kot pet let, sledijo odgovori, da kandidat ne razume slovenskega jezika (11
oz. 10,6 %), neinformiranost o načinu in postopku preverjanja (8 oz. 7,7 %) ter odgovor »drugo« (7 oz.
6,7 %). Slednji odgovor je na tretjem mestu v skupini članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let,
drugi odgovori znotraj te skupine niso bili izbrani. Trije (2,9 %) člani komisije, ki imajo licenco več kot
pet let, je kot težavo zaznalo, da je na voljo premalo časa za preverjanje.
Tabela 133: Dodatne težave, s katerimi se še srečujejo člani komisije glede na leta delovnih izkušenj
S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije?
Težave,
povezane
z izvedbo
preverjanja

Težave s
kandidati

f

3

0

1

2

0

0

6

%

50,0 %

0,0 %

16,7 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

8

14

3

7

1

3

36

%

22,2 %

38,9 %

8,3 %

19,4 %

2,8 %

8,3 %

100,0 %

Leta delovnih
izkušenj

1–4 leta
5 let ali več

Neusklajenost Nedorečeni
Vrednotenje
med člani
kriteriji
dela
komisije
vrednotenja

Skupaj

Drugo

Člani komisije, ki imajo manj kot pet let delovnih izkušenj, so kot najpogostejšo težavo navajali
težave, povezane z izvedbo preverjanja. Ta odgovor so izbrali trije (50,0 %), na drugem mestu je
odgovor nedorečeni kriteriji vrednotenja, ki sta ga izbrala dva (33,3 %) člana komisije, sledi odgovor
neusklajenost med člani komisije, ki ga je izbral en (16,7 %) član komisije, ki ima manj kot pet let
delovne dobe. Člani komisije, ki imajo pet let ali več delovne dobe, so v največji meri odgovarjali, da
imajo pri delu težave s kandidati, odgovor je izbralo 14 (oz. 38,9 %) članov komisije, na drugem mestu
je odgovor, da se srečujejo s težavami, povezanimi z izvedbo preverjanja (8 oz. 22,2 %), temu pa sledi
odgovor nedorečeni kriteriji vrednotenja, ki ga je izbralo je sedem (oz. 19,4 %) članov komisije. Trije
(8,3 %) so izbrali odgovora neusklajenost med člani komisije in »drugo«, en član komisije, ki ima več
kot pet let delovne dobe (2,8 %), pa je izbral odgovor vrednotenje dela.
Tabela 134: Težave pri izpolnjevanju obrazcev glede na leta licence
S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju
obrazcev?

Leta licence
1–4 leta

5 ali več let

f

%

f

%

Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa

11

21,2 %

9

25,0 %

Vprašanje avtentičnosti dokazil

17

32,7 %

12

33,3 %

Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil

8

15,4 %

7

19,4 %

Prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne
osebne zbirne mape

5

9,6 %

5

13,9 %

Nimam težav

29

55,8 %

16

44,4 %

Drugo

2

3,8 %

4

11,1 %
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Tudi pri primerjavi števila let licenc z vprašanjem, s katerimi težavami se člani komisije srečujejo pri
izpolnjevanju obrazcev, so v obeh skupinah odgovore razvrstili enako. Prevladuje odgovor, da člani
komisije nimajo težav, izbralo ga je 29 (55,8 %) članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, ter 16
(oz. 44,4 %) članov komisije, ki imajo licenco več kot pet let. Sledita odgovora vprašanje avtentičnosti,
ki ga je izbralo 17 (32,7 %) članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, in 12 (33,3 %) članov
komisije z licenco več kot pet let, ter odgovor pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa, ki ga je
izbralo 11 (21,2 %) članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, ter devet (25,5 %) članov komisije,
ki ima licenco več kot pet let. Odgovor pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil je izbralo osem (15,4 %)
članov komisije, ki imajo licenco manj kot pet let, ter sedem (19,4 %) članov komisije, ki imajo licenco
več kot pet let. Odgovor prezahtevni obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape je v
obeh primerjanih skupinah izbralo po pet članov komisije, na zadnjem mestu je odgovor »drugo«, ki sta
ga izbrala dva člana komisije, ki imata licenco manj kot pet let, in štirje člani komisije, ki imajo licenco
več kot pet let.
Hipoteza 7a, da je srečevanje članov komisije s težavami pri kandidatih večje pri tistih z manjšim
številom let delovnih izkušenj na strokovnem področju NPK, za katero imajo licenco, se ne
potrdi. Člani komisij, ki imajo do pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju, imajo pri
izpolnjevanju obrazcev največ težav z avtentičnostjo dokazil, medtem ko je pri tistih, ki imajo več
kot pet let delovnih izkušenj, ta težava manj izrazita. Pri postopku preverjanja so člani komisij
kot največjo težavo ocenili slabo strokovno usposobljenost, in sicer je ta težava nekoliko bolj
izpostavljena pri članih, ki imajo pet let ali več delovnih izkušenj. Ti se tudi največkrat srečujejo s
problemom komuniciranja kandidata v slovenskem jeziku.
Kako člani komisije prilagajajo postopek preverjanja in potrjevanja potrebam kandidata, če je to
potrebno (npr. zaradi jezikovnih ovir, kandidatov s posebnimi potrebami), prikazujejo podatki pod
naslednjo hipotezo.

H8: Večina članov komisije prilagodi postopek preverjanja in potrjevanja potrebam
kandidata.
Deset članov komisij se je že srečalo s kandidati, ki niso govorili slovenskega jezika. Pri opisu načina
preverjanja kandidatov, ki niso govorili slovenskega jezika, je šest članov komisije navedlo, da so
kandidati slovenski jezik delno razumeli, dva člana komisije sta zapisala, da zakon zahteva znanje
slovenskega jezika, dva pa sta navedla, da so se sporazumevali v angleščini oziroma da oseba preverjanja
ni opravila uspešno.
Tabela 135: Presojanje osebne zbirne mape z dokazili v tujem jeziku
Ali ste že kdaj presojali osebno zbirno mapo z dokazili v
tujem jeziku?

f

%

Da

6

4,7

Ne

121

95,3

Skupaj

127

100,0

Šest (4,7 %) članov komisije je odgovorilo, da so že presojali osebno zbirno mapo z dokazili v tujem jeziku.
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Tabela 136: Vključenost kandidata s posebnimi potrebami v postopke preverjanja in potrjevanja
Ali ste v postopku že imeli kandidata s posebnimi potrebami?

f

%

Da

13

10,5

Ne

111

89,5

Skupaj

124

100,0

13 (10,5 %) članov komisije je odgovorilo, da so v postopku že imeli kandidata s posebnimi potrebami.
Odgovori, na vprašanje, kako so člani komisije prilagodili preverjanje, so različni. Devet članov komisije, ki
so odgovorili na to vprašanje, je podalo naslednje odgovore: na podlagi zbirne mape; prilagojeno zmožnostim
kandidata, preverjanje je vzelo precej več časa kot običajno; v skladu s posebnimi potrebami; prilagojeno
posebnim potrebam – večji poudarek na zagovoru; naloge za preverjanje so bile enake kot za odrasle,
prilagoditev je bila le v smislu načina reševanja nalog in na preverjanje je bila povabljena oseba s strani RIC;
osebe s posebnimi potrebami so lahko zaradi različnih razlogov (invalidi, s težavami v govoru, poslušanju), zato
sem se za vsak primer posebej odločal, kako bo komisija izvedla preverjanje. Na tem področju je težava, da
zdravnik medicine dela izda zdravniško potrdilo, je pa vnaprej jasno, da bo tak kandidat s težavo opravljal to
delo oz. bo lahko opravljal samo določena dela; ogromno dela, nihče od institucij ni želel svojevoljno sodelovati,
sodelovali so pod pritiskom; kandidat je bil naglušen, pazljivi smo bili, da bili smo pri komuniciranju vedno
obrnjeni proti kandidatu, poudarek pri preverjanju je bil na izdelavi praktičnega izdelka; imeli so prilagojen
računalnik – delovno okolje, ampak zaradi njihovega hendikepa so nas izsiljevali …
Potrditev/zavrnitev H8: Člani komisije se srečujejo s kandidati, ki ne razumejo slovenskega jezika,
vendar pa je teh kandidatov malo. V takih primerih se preverjanje prilagodi, enako velja tudi za
kandidate s posebnimi potrebami.
Način oblikovanja cene za pridobitev NPK je predpisan v Metodologiji oblikovanja cene za pridobitev
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji. V naslednji hipotezi se je preverjalo, kako so člani
seznanjeni s to metodologijo.

H9: Večina članov komisij je seznanjena z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK,
in to vpliva na njihovo odločitev o načinu preverjanja.
Tabela 137: Poznavanje načina oblikovanja cene postopka NPK
Ali ste seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK?

f

%

Da

61

44,9

Ne

75

55,1

Skupaj

136

100,0

Več kot polovica (75 oz. 55,1 %) članov komisije je odgovorila, da niso seznanjeni z načinom
oblikovanja cene za pridobitev NPK. 61 (44,9 %) članov komisije je z načinom oblikovanja cene
seznanjenih. Le tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so v nadaljevanju odgovarjali na vprašanje, ali način
pridobivanja NPK vpliva na ceno NPK.
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Tabela 138: Vpliv načina pridobivanja NPK na ceno, ki jo plača kandidat
Ali odločitev članov komisije o načinu, kako bo kandidat
pridobil NPK, vpliva na ceno, ki jo plača kandidat?

f

%

Da

35

56,5

Ne

27

43,5

Skupaj

62

100,0

35 (56,5 %) članov komisije meni, da 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, 27 (43,5 %) jih meni, da ni tako.
Ob raziskovanju vpliva načina pridobitve NPK na končno ceno je spremljava analizirala mnenja članov
komisij o tem, ali bi morala metodologija za oblikovanje cene preverjanja poenotiti ceno celotnega
postopka pridobitve NPK.
Tabela 139: 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 manj
zahtevno
Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišemo 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

f

%

23

38,3

4

6,7

10

16,7

14

23,3

Drugo

9

15,0

Skupaj

60

100,0

Člani komisije so na vprašanje, ali menijo, da bi morali z metodologijo za oblikovanje cene preverjanja
in potrjevanja NPK poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK (pregled osebne zbirne mape,
potrjevanje NPK na podlagi dokazil, cena kombinacije potrjevanja in praktičnega preverjanja), v
največji meri odgovorili, da ne, oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora ostati tako,
kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno in strokovno manj zahtevno. Ta odgovor je izbralo
23 (38,3 %) članov komisije. Sledi odgovor, da naj bi bilo oblikovanje cene postopka enotno, vendar
bi za potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s kandidatom, odgovor je izbralo 14
(23,3 %) članov komisije. 10 (16,7 %) članov komisije meni, da bi bilo lahko oblikovanje cene postopka
enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno zahteven. Devet (15,0 %)
članov komisije je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali naslednje odgovore: potrjevanje na podlagi

183

dokazil ni strokovno in časovno manj zahtevno, cena je prenizka; ne vem; ne, saj je potrjevanje na
podlagi dokazil povezano z manj stroški in je zato ustrezneje, da ti kandidati plačajo manj; na področju
varovanja je potrjevanje zbirnih map v večini primerov manj zahtevno, saj večina kandidatov nima
predhodnih znanj in izkušenj, kadar pa so primeri, ko so v zbirni mapi dokumenti, iz katerih izhaja, da
kandidat določena znanja in spretnosti že obvlada, pa je postopek potrjevanja zahteven, saj je v veliki
meri vezan na same programe usposabljanj (vsebine, ure, ustreznost dokazil); za področje (rezbarstvo) je
pomembno strokovnost in znanje; ne, ker so si kvalifikacije preveč različne, da v okviru ene kvalifikacije;
za NPK projektni vodja sta določena obvezna izdelava projektne naloge in ustno preverjanje. Ni mogoče
pridobiti NPK samo na podlagi predloženih listin; poenostaviti/s tem ko smo že imeli težave pri tolmačenju
metodologije; cena preverjanja in potrjevanja NPK naj bo odvisna od uporabljenih postopkov preverjanja
in potrjevanja. Sam sicer za NPK s področja varovanja in drugih podobnih NPK, pri katerih gre za
poklice, pri katerih je možen poseg v človekove pravice in svoboščine, zagovarjam obvezno predhodno
strokovno usposabljanje in preverjanje znanja. Najustreznejši bi bil odg. A, vendar se ne strinjam, da bi
bilo potrjevanje na podlagi dokazil strokovno manj zahtevno. Štirje (6,7 %) člani komisije pa so izbrali
odgovor, da bi oblikovanje cene postopka moralo biti enotno, saj jih obstoječi sistem oblikovanja
trenutno spodbuja, da kandidatu predpišejo tudi preverjanje.
Ali so tisti člani komisij, ki imajo izkušnje s podelitvijo certifikata na podlagi potrjevanja, bolj
naklonjeni spremembi metodologije, kaže sledeča tabela.
Tabela 140: Mnenje članov komisij o poenotenju cene celotnega postopka pridobitve NPK glede na izkušnje s podelitvijo
certifikata na podlagi potrjevanja
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 manj
zahtevno
Da, oblikovanje cene postopka bi moralo biti enotno, saj nas
obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu
predpišemo preverjanje
Da, oblikovanje cene postopka bi lahko bilo enotno, saj je
postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno
zahteven

f

%

12

40,0

6

20,0

10

33,3

Drugo

2

6,7

Skupaj

30

100,0

Večina članov komisije, ki so pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali so kandidatu podelili certifikat
na podlagi njegove zbirne mape, glede cene postopka pridobitve NPK meni, da mora oblikovanje
cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil ostati tako, kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil manj
zahtevno, odgovor je izbralo 12 (oz. 40,0 %) članov komisije. Deset (33,3 %) jih je odgovorilo, da bi
oblikovanje cene postopka lahko bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in
strokovno zahteven, šest (20,0 %) jih je izbralo odgovor, da bi oblikovanje cene postopka moralo biti
enotno, saj jih obstoječi sistem oblikovanja trenutno spodbuja, da kandidatu predpišejo preverjanje, dva
člana komisije (6,7 %) sta izbrala odgovor »drugo«.
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Potrditev H9: Hipoteza se delno potrdi, saj večina članov trdi, da ni seznanjena z načinom
oblikovanja cene za pridobitev NPK, hkrati pa se jih dobra polovica zaveda, da njihova odločitev
o načinu pridobitve NPK vpliva na ceno, ki jo mora kandidat plačati. Glede poenotenja cene
postopka preverjanja in potrjevanja NPK so mnenja članov komisije deljena. Člani komisije, ki so
certifikat podelili že na podlagi zbirne mape, večinoma menijo, da bi cena morala postati enotna.
Komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma izdelane osebne zbirne mape ugotavlja
kandidatovo izpolnjevanje pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti. Ko to ni
mogoče ugotoviti, ga komisija napoti na preverjanje. V postopku preverjanja se dokazuje doseganje
standardov znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi dokazil. Komisija je pri svojem
delu in sledenju veljavni zakonodaji na področju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK v svojih
odločitvah avtonomna. V tabeli 141 so naveden tista, ki jih na splošno ocenjujejo kot najustreznejša.

H10: Člani komisije ocenjujejo kot najustreznejša dokazila tista, ki se nanašajo na
organizirana usposabljanja in izobraževanja.
Za preverjanje hipoteze so člani komisije odgovarjali, katera dokazila v zbirni mapi ocenjujejo kot
najustreznejša, ter jih razvrstili po pomembnosti od 1 (najustreznejše dokazilo) do 9 (najmanj ustrezno
dokazilo).
Tabela 141: Mnenja članov komisij o ustreznosti dokazil
Kako bi ocenili ustreznost dokazil v osebni zbirni mapi?

N

Srednja vrednost

Potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica)

125

3,448

Spričevalo, diplome

123

3,545

Potrdila o usposabljanju na delovnem mestu

124

4,202

Potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih

122

4,213

Izdelki

122

5,000

Referenčna pisma delodajalcev

125

5,416

Življenjepis

125

5,760

Referenčna pisma strank

124

6,274

Priznanja s tekmovanj in podobno

119

6,840

V prvi koloni je prikazano število ocen, v drugi pa povprečje vseh ocen za posamezno dokazilo. Kot
najustreznejša so ocenili potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica), po ustreznosti
sledijo spričevalo, diplome in potrdila o usposabljanju na delovnem mestu, potrdila o zaključenih
tečajih in usposabljanjih, izdelki, referenčna pisma delodajalcev. Med zadnje tri po ustreznosti so
postavili življenjepis, referenčna pisma strank in priznanja s tekmovanj.
V nadaljevanju je prikazano, v kakšnem primeru bi bila lahko ustrezna referenčna pisma delodajalcev
ali strank.
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Tabela 142: Mnenja članov komisij o ustreznosti referenčnega pisma
Kdaj bi sprejeli referenčno pismo stranke ali delodajalcev kot
ustrezno?

f

%

31

22,6

47

34,3

99

72,3

Drugo

17

12,4

Referenčno pismo ne more biti ustrezno dokazilo o kandidatovih
kompetencah

15

10,9

Če bi poznal delodajalca, ki je pismo napisal
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, se
je največ članov komisije (99 oz. 72,3 %) odločilo za odgovor, če bi pismo vsebovalo jasno napisane
kompetence in delovne naloge kandidata. Na drugem mestu je odgovor, če bi lahko o vsebini pisma
vprašali kandidata in tako preverili verodostojnost zapisanega, ki je bil izbran 47-krat (oz. 34,3 %),
sledi odgovor, če bi poznali delodajalca, ki je pismo napisal (31 oz. 22,6 %). 17 (12,4 %) jih je izbralo
odgovor »drugo«, kjer so navajali: če je navedene podatke in informacije mogoče preveriti oz. da kandidat
z ustreznimi in veljavnimi potrdili potrdi oz. nedvoumno izkaže; če je referenčno pismo verodostojno; če bi
vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata za vsaj eno področje operativnih del iz
poklicnega standarda in za vsaj eno drugo področje del iz poklicnega standarda; z ref. pismom se ugotavlja,
v kolikšni meri pokriva zahteve katalog str. znanj in spretnosti ter poklicnega standarda; ref. pismo mora
vsebovati tudi datum rojstva kandidata, da razberemo, da je napisano res za njega; se natančno vidi
iz pisma, ali je ustrezno ali je napisano po naročilu (če je napisano po naročilu, prepišejo cele točke iz
kataloga). 15 (10,9 %) članov komisije je izbralo odgovor, da referenčno pismo ne more biti ustrezno
dokazilo o kandidatovih kompetencah.
V spodnjih dveh tabelah sledita vprašanji, ali bi bilo k pregledu zbirne mape smiselno povabiti tudi
kandidata in zakaj odgovarjajo člani komisij. Člani komisije so se znotraj vprašanja opredeljevali za
odgovora da oziroma ne.
Tabela 143: Mnenje članov komisij o razlogih za prisotnost kandidat pri pregledovanju osebne zbirne mape
Zakaj bi bilo po vašem mnenju k pregledu zbirne mape dobro
povabiti tudi kandidata?

f

%

DA/za dodatna pojasnila, komentarje

55

70,5

DA/pojasni izvor dokazila

11

14,1

DA/to dokazuje, da je vsebino res sam pripravil

3

3,8

DA/drugo

9

11,5

Skupaj

78

100,0

55 (70,5 %) članov komisije je na vprašanje, ali bi bilo po njihovem mnenju k pregledu zbirne mape
povabiti tudi kandidata, ki je mapo pripravil, odgovorilo pritrdilno s komentarjem, da bi lahko v tem
primeru kandidat kaj pojasnil oziroma komentiral, 11 (14,1 %) jih je odgovorilo z da, ker bi lahko
pojasnil izvor dokazila, devet (11,5 %) jih je navedlo odgovore, ki smo jih uvrstili v kategorijo »drugo«,
navajali pa so naslednje: ker se je že kdaj primerilo, da bi komisija potrebovala dodatno pojasnilo; ker
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lahko kaj pomembnega prezre; da, vendar samo, kadar bi ocenil, da bi kandidatova pojasnila lahko vplivala
na končno odločitev; ker se iz dokazil ne dajo ugotoviti dejanske kompetence kandidata; včasih je treba še
dodatno preveriti znanje; ker lahko temeljiteje ocenimo osebne karakteristike kandidata; ker bi ob pregledu
kandidatu lahko dali direktna navodila, kaj naj še dopolni do preverjanja; je on sprejemal in svetoval
kandidatu, katera dokazila je treba priložiti; bi podrobneje lahko predstavil mapo in sebe. Trije (3,8 %)
člani komisije pa so odgovorili, da bi s prisotnostjo kandidat dokazal, da je vsebino res pripravil sam.
Tabela 144: Mnenje članov komisij o razlogih za neprisotnost kandidat pri pregledovanju osebne zbirne mape
Zakaj po vašem mnenju k pregledu zbirne mape ne bi bilo
dobro povabiti tudi kandidata?
NE/ker je predhodno že opravil posvet s svetovalcem, ki poda
pojasnila komisiji

f

%

20

34,5

NE/ker je v zbirni mapi vse, kar me zanima

8

13,8

NE/ker si je zbirno mapo skupaj s svetovalcem sestavil sam

2

3,4

NE/ker to ni potrebno

4

6,9

NE/drugo

24

41,4

Skupaj

58

100,0

Člani komisije, ki so odgovorili, da po njihovem mnenju k pregledu zbirne mape ni treba povabiti
tudi kandidata, so svoje odgovore utemeljevali z naslednjimi argumenti: 20 (34,5 %) jih meni, da je
kandidat predhodno že opravil posvet s svetovalcem, ki poda pojasnila komisiji, osem (oz. 13,8 %) jih
meni, da ne, ker je v zbirni mapi vse, kar jih zanima, štirje (6,9 %) menijo, da to ni potrebno, dva (3,4
%) pa, da to ni potrebno, saj je zbirno mapo kandidat sestavil skupaj s svetovalcem. 24 odgovorov smo
zaradi vsebinske raznolikosti uvrstili v kategorijo »drugo«. Člani komisije so navajali naslednje: ker
je priložnost za to v okviru preverjanja; ga o morebitni pomanjkljivosti obvesti svetovalec; v primeru, da
zbirna mapa ni ustrezna, se povabi na preverjanje, kjer se lahko preveri tudi ustreznost dokazil; ne, ker
zbirno mapo s polnimi pooblastili pregleduje imenovana izpitna komisija; ker nobeno predloženo dokazilo
ne zadošča za pridobitev NPK na področju zasebnega varovanja, vedno je potrebno vsaj ustno preverjanje
znanja; bi bil lahko postopek na nek način subjektiven; so potrebne stvari navedene; ne, ker preverjamo
ustreznost zbirne mape na preverjanju; komisija na podlagi predloženih listin oz. osebne mape ugotovi,
da kandidat izpolnjuje/ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom; ne, ker bi lahko nastopil osebni
dejavnik; ker je pregled določenih dokumentov lahko za kandidata preveč čustven in stresen, komisija pa
se ne bi mogla odkrito pogovarjati; ker gre za str. presojo; ker to ni mogoče v okviru kratkega časa, ki je na
voljo komisiji za pregled; bi bilo to časovno potratno; ker je kombinacija pravil za izdelavo osebne mape
in izdelkov v našem primeru povsem dovolj; ker ga pripravi svetovalec; pri NPK nepremičninski posrednik
potrdila brez preverjanja znanja, pridobljena na tečajih, nimajo ustrezne teže. Pri tem NPK tudi ni mogoče
preveriti in oceniti, ali je kandidat sam te izdelke (pogodbe) pripravljal; ne, ker se njegovo znanje preverja
pisno, ustno in s praktično nalogo; ker je tudi pri zahtevnejših postopkih vabilo kandidatu prej izjema
kot pravilo; ker kandidat lahko odgovarja sam zase; je to dolžnost svetovalca; ne, ker zbirna mapa ne
zadostuje, potrebno je usposabljanje (reguliran poklic).
Dodatno so bila v spremljavi pregledana tudi mnenja o sodelovanju s svetovalci tistih članov komisije,
ki menijo, da kandidatove ni treba povabiti k pregledu zbirne mape, ter vsebina njihovega posvetovanja
s kandidatovim svetovalcem.
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Tabela 145: Povezanost negativnega mnenja člana komisije glede prisotnosti kandidata pri pregledu osebne zbirne mape
z oceno sodelovanja s kandidatovim svetovalcem
Kako ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata?
Zakaj po vašem mnenju k
pregledu zbirne mape ne bi bilo
dobro povabiti tudi kandidata?
NE/ker je predhodno že opravil
posvet s svetovalcem, ki poda
pojasnila komisiji
NE/ker je v zbirni mapi vse, kar
me zanima
NE/ker si je zbirno mapo skupaj
s svetovalcem sestavil sam
NE/ker to ni potrebno
NE/drugo

S svetovalcem
ne sodelujem

S svetovalcem
sodelujem
S svetovalcem S svetovalcem
dobro in
sodelujem po ne sodelujem,
stalno, ves čas
potrebi
a bi si to želel
postopka

Drugo

Skupaj

f

2

4

6

3

2

17

%

11,8 %

23,5 %

35,3 %

17,6 %

11,8 %

100,0 %

f

6

1

1

0

0

8

%

75,0 %

12,5 %

12,5 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

2

0

0

0

2

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

2

2

0

0

4

%

0,0 %

50,0 %

50,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

9

10

2

1

22

%

0,0 %

40,9 %

45,5 %

9,1 %

4,5 %

100,0 %

Šest članov komisije, ki so odgovorili, da s svetovalcem sodelujejo po potrebi, je izbralo odgovor, da
kandidata ni treba povabiti k pregledu zbirne mape, ker je predhodno že opravil posvet s svetovalcem,
ki poda pojasnila komisiji. Ta odgovor so izbrali tudi štirje svetovalci, ki so odgovorili, da s svetovalcem
sodelujejo dobro in stalno ter ves čas postopka, trije, ki s svetovalcem ne sodelujejo, pa bi si to želeli,
ter dva, ki sta odgovorila, da s svetovalcem ne sodelujeta, ter dva, ki sta izbrala odgovor »drugo«. Šest
članov komisije, ki so odgovorili, da s svetovalcem ne sodelujejo, je izbralo odgovor, da kandidata ni
treba povabiti k pregledu zbirne mape, ker je v zbirni mapi vse, kar jih zanima. Ta odgovor sta izbrala
tudi en član komisije, ki s svetovalcem sodeluje dobro in stalno ter ves čas postopka, ter en član
komisije, ki s svetovalcem sodeluje po potrebi. Dva člana komisije, ki s svetovalcem sodelujeta dobro in
stalno ter ves čas postopka, sta izbrala odgovor, da kandidata ni treba povabiti k pregledu zbirne mape,
saj je zbirno mapo pripravil skupaj s svetovalcem. Dva člana komisije, ki s svetovalcem sodelujeta dobro
in stalno ter ves čas postopka, sta izbrala odgovor, da kandidata ni treba vabiti na pregled zbirne mape.
Isti odgovor sta izbrala tudi dva, ki sta odgovorila, da s svetovalcem sodelujeta po potrebi. Deset članov
komisije, ki s svetovalcem sodelujejo po potrebi, je pri vprašanju, ali bi bilo kandidata treba povabiti k
pregledu zbirne mape, odgovorilo z odgovorom »drugo«. Isti odgovor je izbralo devet članov komisije,
ki so odgovorili, da s svetovalcem sodelujejo dobro in ves čas postopka, ter dva člana komisije, ki s
svetovalcem ne sodelujeta, pa bi si to želela, ter en član komisije, ki je na vprašanje o sodelovanju s
svetovalcem odgovoril z odgovorom »drugo«.
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Tabela 146: Povezanost negativnega mnenja člana komisije o prisotnosti kandidata pri pregledu osebne zbirne mape z
vsebino posvetovanja člana komisije s svetovalcem
Zakaj po vašem mnenju k pregledu zbirne mape
ne bi bilo dobro povabiti tudi kandidata?
NE/ker je
predhodno že
opravil posvet s
svetovalcem, ki
poda pojasnila
komisiji

Kdaj se posvetujete s
svetovalcem?

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

NE/ker je v
zbirni mapi
vse, kar me
zanima

NE/ker si je
zbirno mapo
skupaj s
svetovalcem
sestavil sam

NE/ker to ni
potrebno

Skupaj
NE/drugo

f

9

3

2

3

20

37

%

24,3 %

8,1 %

5,4 %

8,1 %

54,1 %

100,0 %

f

7

4

2

4

11

28

%

25,0 %

14,3 %

7,1 %

14,3 %

39,3 %

100,0 %

f

3

1

0

0

2

6

%

50,0 %

16,7 %

0,0 %

0,0 %

33,3 %

100,0 %

f

0

0

0

1

0

1

%

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

1

0

0

0

1

%

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

f

1

0

0

0

1

2

%

50,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

50,0 %

100,0 %

Devet članov komisije, ki menijo, da k pregledu zbirne mape ni treba povabiti kandidata, saj je ta
že predhodno opravil posvet s svetovalcem, ki pojasnila poda komisiji, je izbralo odgovor, da se s
svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih. Ta odgovor je
izbralo tudi 20 članov komisije, ki so na vprašanje, ali bi k pregledu zbirne mape bilo treba povabiti
kandidata, odgovorili z »drugo«, ter trije člani komisije, ki so odgovorili, da k pregledu zbirne mape ni
treba povabiti kandidata, saj je v zbirni mapi vse, kar jih zanima, ter trije, ki so odgovorili, da menijo,
da kandidata ni treba povabiti na pregled zbirne mape. 11 članov komisije, ki so na vprašanje, ali bi
bilo k pregledu zbirne mape treba povabiti kandidata, odgovorili z »drugo«, je izbralo odgovor, da se s
svetovalcem posvetujejo pri pregledu dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti. Ta odgovor so izbrali tudi
štirje člani komisije, ki menijo, da kandidata ni treba povabiti na pregled zbirne mape, ker je v zbirni
mapi vse, kar jih zanima, ter štirje, ki menijo, da to ni potrebno. Prav tako se s svetovalcem pri pregledu
dokazil, kadar dvomijo o avtentičnosti, posvetujeta dva člana komisije, ki sta odgovorila, da k pregledu
zbirne mape ni treba povabiti kandidata, saj si je zbirno mapo skupaj s svetovalcem sestavil sam. Trije
člani komisije, ki menijo, da k pregledu zbirne mape ni treba povabiti kandidata, ker je predhodno že
opravil posvet s svetovalcem, ki poda pojasnila komisiji, se s svetovalcem posvetujejo pri oblikovanju
mnenja o kandidatu. Ta odgovor sta izbrala tudi dva člana komisije, ki sta na vprašanje, ali je k pregledu
zbirne mape treba povabiti kandidata, odgovorila z »drugo«, ter en član komisije, ki je na omenjeno
vprašanje odgovoril, da to ni potrebno, ker je v zbirni mapi vse, kar ga zanima. En član komisije, ki
meni, da kandidata ni treba vabiti na pregled zbirne mape, je izbral odgovor, da se s svetovalcem
posvetuje na samem preverjanju o ustreznosti opravljene naloge ali zagovora. En član komisije, ki
meni, da kandidata ni treba vabiti na pregled zbirne mape, ker je v zbirni mapi vse, kar ga zanima, je
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izbral odgovor, da se s svetovalcem posvetuje pri oblikovanju kriterijev za oblikovanje ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju.
Potrditev H10: Hipoteza 10 se sprejme, saj člani komisij dajejo prednost dokazilom, ki se nanašajo
na organizirana izobraževanja in usposabljanja. Izdelki, življenjepis, priznanja s tekmovanj in
podobno ter referenčna pisma so bila najslabše ocenjena dokazila o usposobljenosti, medtem ko
bi lahko bila verodostojnost slednjih večja, če bi ta pisma vsebovala kompetence in delovne naloge
kandidata.
Večina članov komisij meni, da bi bilo dobro kandidata povabiti na pregled zbirne mape, predvsem
zaradi razloga dodatnih pojasnil in komentarjev. Tisti, ki menijo, da vabilo kandidata k pregledu
zbirne mape ni potrebno, bolj zaupajo predhodno opravljenemu delu svetovalca, saj je njihovo
medsebojno sodelovanje dobro.
V skladu z 18. členom zakona o NPK (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se
poklicna kvalifikacija lahko dokaže:
pp z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom
(preverjanje);
pp na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali drugače (potrjevanje).
V skladu z zgornjo navedbo je naslednja hipoteza preverjala način podelitve NPK.

H10a: Prevladujoč način podelitve NPK temelji na podlagi potrjevanja dokazil v zbirni
mapi.
Tabela 147: Podelitev certifikata na podlagi osebne zbirne mape
Ali ste kandidatu že kdaj podelili certifikat na podlagi njegove
zbirne mape?
Da

f

%

65

51,2

Ne

62

48,8

Skupaj

127

100,0

Polovica članov komisije (65 oz. 51,2 %) je odgovorila, da so že podelili certifikat na podlagi kandidatove
zbirne mape. Malo manj kot polovica članov komisije (62 oz. 48,8 %) je odgovorila negativno.
Tabela 148: Ustreznost dokazil v osebni zbirni mapi
Kaj vas je v zbirni mapi najbolj prepričalo?

f

%

Ustrezna in verodostojna dokazila

30

48,4

Izdelek (slike izdelkov)

11

17,7

Izobrazba, delovne izkušnje

7

11,3

Drugo

14

22,6

Skupaj

62

100,0
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30 (48,4 %) članov komisije odgovarja, da so jih v osebni mapi kandidata najbolj prepričala ustrezna
in verodostojna dokazila. Sledita odgovor izdelek, ki ga je izbralo 11 (17,7 %) članov komisije, ter
odgovor izobrazba, delovne izkušnje, ki ga je izbralo sedem (11,3 %) članov komisije. 14 (22,6 %) članov
komisije je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali naslednje, po vsebini različne odgovore: vsebina,
vsa dokumentacija je bila popolna: življenjepis; ustrezna zbirna mapa, ki je opravičila vse kompetence;
izpolnitev kompetenc po zahtevah v katalogu; delovna doba; univ. izobrazba, licenca za računovods. v RS;
projektna naloga; raznolikost; strokovnost in pismenost; zakonski pogoj; je že opravil preverjanje znanja po
prejšnjih predpisih in želel, da se mu podeli še certifikat; aktualnost; projektna mapa; pisni del; zadostnost;
kompleksnost; kvaliteta; dodelanost; opravljen tečaj za pridobitev NPK.
Tabela 149: Mnenje članov komisij o ustreznosti dokazil glede na način podelitve certifikata12
Kako bi ocenili ustreznost dokazil v osebni
zbirni mapi?
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 in podobno

Ali ste kandidatu že kdaj
podelili certifikat na podlagi
njegove zbirne mape?13

N

Srednja vrednost

da

62

5,903

ne

52

5,654

da

62

5,452

ne

52

5,365

da

61

6,344

ne

52

6,115

da

62

3,548

ne

52

3,385

da

61

4,049

ne

52

4,500

da

60

4,350

ne

51

3,922

da

61

3,770

ne

51

3,392

da

61

4,672

ne

50

5,200

da

59

6,475

ne

49

7,224

Člani komisije, ki so na vprašanje, ali se je že zgodilo, da so kandidatu podelili certifikat na podlagi
njegove zbirne mape, odgovorili pritrdilno, so posamezna dokazila v osebni zbirni mapi ocenili kot
ustreznejša, kot kolegi, ki certifikata na podlagi zbirne mape kandidata še niso podelili. Do največjih
razlik prihaja pri naslednjih dokazilih: potrdila o usposabljanju na delovnem mestu, izdelki ter
priznanja s tekmovanj in podobno. Ta dokazila so člani komisije, ki so že podelili certifikat na podlagi
kandidatove zbirne mape, ocenili kot ustreznejša kot kolegi, ki certifikata na podlagi zbirne mape
12

Način podelitve certifikata: da – s potrjevanjem osebne zbirne mape; ne – s preverjanjem kandidata.

13

Način podelitve certifikata: da – s potrjevanjem osebne zbirne mape; ne – s preverjanjem kandidata.
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kandidata še niso podelili. So pa člani komisije, ki certifikata na podlagi zbirne mape kandidata še niso
podelili, kot ustreznejša (kot kolegi, ki so certifikat na podlagi kandidatove zbirne mape že podelili)
prepoznali naslednja dokazila: spričevalo, diplome, potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih ter
življenjepis kandidata.
Hipoteza 10a: Hipoteza, da prevladujoč način podelitve NPK temelji na podlagi potrjevanja
dokazil v zbirni mapi, ne drži, saj je približno enak delež certifikatov podeljenih tudi na podlagi
preverjanja. Kot najbolj odločujoč dejavnik pri potrjevanju NPK na podlagi dokazil je komisija
ocenila ustrezna in verodostojna dokazila, in sicer potrdila o delovnih izkušnjah ter spričevala in
diplome.

H11: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično
preverjanje.
V sklopu pridobivanja informacij o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK se
je s hipotezo št. 11 želelo preveriti pogostost načina preverjanja znanj pri kandidatu. Glede na podatek o
mnenju komisije o strokovni usposobljenosti kandidatov za pridobitev NPK je bilo mogoče predvidevati
tudi odgovore o ustreznosti posameznih načinov preverjanj. Pri tem gre poudariti, da so stroški
preverjanja usklajeni z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji kot prilogo k Pravilniku o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010).
Za preverjanje hipoteze ocene učinkovitosti načina preverjanja znanja so se člani komisije opredeljevali
do načina preverjanja znanja, ki je največkrat izbran kot najbolj učinkovit.
Tabela 150: Mnenje članov komisij o najustreznejšem načinu preverjanja znanja kandidata
S katerim načinom preverjanja znanja najbolj preverite
usposobljenost in kompetentnost kandidata?

f

%

Pisno preverjanje

1

0,8

Ustno preverjanje

3

2,4

Praktično preverjanje

15

12,2

Kombinacija pisnega in ustnega preverjanja

38

30,9

Praktično preverjanje z zagovorom

54

43,9

Projektna naloga

2

1,6

Drugo

10

8,1

Skupaj

123

100,0

Na vprašanje, s katerim načinom preverjanja znanja je po mnenju članov komisije najbolje preveriti
usposobljenost in kompetentnost kandidata, je največ članov komisije odgovorilo, da je to praktično
preverjanje z zagovorom (54 oz. 43,9 %). Na drugem mestu je odgovor kombinacija pisnega in ustnega
preverjanja (38 oz. 30,9 %). Sledi odgovor praktično preverjanje (15 oz. 12,2 %). Trije (2,4 %) člani
komisije so izbrali odgovor ustno preverjanje, dva (1,6 %) člana komisije projektno nalogo in en član
komisije pisno preverjanje. Deset (8,1 %) članov komisije je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali
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naslednje: pisno, praktično in ustno; ocenjujemo vsebino zbirne mape; glede na specifiko posameznih NPK
ni enoznačnega odgovora; pri NPK računovodja je pisno z zagovorom, pri NPK teletržnik vodeni intervju;
kombinacija ustnega/praktičnega preverjanja skozi obliko igre vlog; kombinacija praktičnega, projektne
naloge, igre vlog, ustnega in pisnega preverjanja; pisna projektna naloga in ustno preverjanje.
Potrditev/zavrnitev H11: Člani ocenjujejo kot najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično
preverjanje z zagovorom, zato se hipoteza ne potrdi.
Tabele v nadaljevanju prikazujejo, kako se kriteriji uspešnosti preverjanja razločujejo glede na različne
predpostavke.

H12: Člani komisije, ki prihajajo iz podjetij, imajo višje postavljen kriterij uspešnosti
preverjanja od drugih članov komisije.
Tabela 151: Ocena članov komisij o kriteriju uspešnosti kandidata na preverjanju za NPK
Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti kanidata 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

f

%

44

35,2

15

12,0

Drugo

66

52,8

Skupaj

125

100,0

Glede kriterija za oceno uspešnosti je 44 (35,2 %) članov komisije odgovorilo, da je kandidat uspešen,
če je preizkus iz predpisane naloge opravil 80-odstotno, 15 (12,0 %) članov komisije pa, da je kandidat
uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50-odstotno. Na raznolikost kriterijev nakazuje
tudi število odgovorov v kategoriji »drugo«, v katero smo uvrstili vsebinsko različne odgovore, a je bilo
teh toliko, da je ta skupina po številu največja (66 oz. 52,8 %). Vsebinsko različni odgovori, ki so jih
navajali člani komisije, so naslednji: v skladu s standardom in katalogom; kot je določeno pri nalogah za
preverjanje NPK (varnostno osebje, nepremičninski posrednik) (60 %); ni praktične naloge; praktičnega
preverjanja še nisem imel/a; 60–70; 65 %; glede na to, da so naloge s področja spletnega oblikovanja
in izdelovanja spletnih strani precej obsežne, jih v okviru preverjanja ni mogoče izvesti v celoti. Zato je
pomembno, da se kandidat naloge loti pravilno in da zna zagovarjati potek ter razloži, kako bi nalogo
dokončal; več kot 60 %; 70 %; potrjeval sem na osnovi osebne zbirne mape; za enkrat ni bilo potrebe po
opravljanju praktične naloge; realnost je na sredini med a in b; odstotke je skoraj nemogoče določiti, zato
je odločilen skupek priprave praktične naloge, predvsem pa njen zagovor in ustno preverjanje; bistveno
je razumevanje namena naloge in vešča izvedba, poleg poznavanja str. znanj še splošna kompetentnost
in iznajdljivost; če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50 % in je prek dodatnih vprašanj, vezanih na
teorijo, znal povezati ta s praktično nalogo; več kot 65 %; nismo še imeli takega primera; predpisana naloga
in uspešen zagovor; kriterij za uspešnost je izvedba ključnih elementov naloge; praviloma 70-odstotni
kriterij – pisno, 60-odstotni ostalo; odgovori z zamikom; 75-odstotni kriterij.
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Tabela 152: Ocena članov komisij o kriteriju uspešnosti kandidata na preverjanju za NPK glede na tip organizacije, v
kateri je član komisije zaposlen
Kakšen je vaš kriterij za oceno uspešnosti kandidata
pri opravljanju praktične naloge?
Kandidat je
uspešen, če je
preizkus opravil
80-odstotno

Tip organizacije

Izobraževalna ustanova
Samozaposlen na področju
kvalifikacije
Zaposlen v podjetju
Drugo

Kandidat je
uspešen, če je
preizkus opravil
50-odstotno

Drugo

Skupaj

f

16

4

10

30

%

53,3 %

13,3 %

33,3 %

100,0 %

f

3

0

6

9

%

33,3 %

0,0 %

66,7 %

100,0 %

f

7

6

24

37

%

18,9 %

16,2 %

64,9 %

100,0 %

f

18

5

25

48

37,5 %

10,4 %

52,1 %

100,0 %

16 (53,3 %) članov komisije, zaposlenih v izobraževalni ustanovi, je na vprašanje glede kriterijev
uspešnosti odgovorilo, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil 80-odstotno. Deset (33,3 %) članov
komisije, zaposlenih v izobraževalni ustanovi, je odgovorilo z »drugo«, štirje (13,3 %) pa so izbrali
odgovor, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil 50-odstotno. Trije (22,2 %) člani komisije, ki so
samozaposleni na področju kvalifikacije, so odgovorili, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil
80-odstotno, šest (66,7 %) članov komisije, samozaposlenih na področju kvalifikacije, je izbralo odgovor
»drugo«. Sedem (18,9 %) članov komisije, zaposlenih v podjetju, je odgovorilo, da je kandidat uspešen,
če je preizkus opravil 80-odstotno. Šest (16,2 %) članov komisije je odgovorilo, da je kandidat uspešen,
če je preizkus opravil 50-odstotno. 24 (66,7 %) članov komisije, zaposlenih v podjetju, je na vprašanje
o kriterijih uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge odgovorilo z »drugo«. Prav tako je
z odgovorom »drugo« na vprašanje o kriterijih uspešnosti kandidata odgovorilo 25 (52,1 %) članov
komisije, zaposlenih zunaj treh omenjenih tipov organizacij. 18 (37,5 %) članov komisije iz te skupine je
odgovorilo, da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil 80-odstotno, ter pet (10,4 %) članov komisije,
da je kandidat uspešen, če je preizkus opravil 50-odstotno.
Podatki nakazujejo, da prihaja do razlik v postavljenih kriterijih uspešnosti med članih komisije, ki
izhajajo iz podjetij, in člani komisije, ki prihajajo iz izobraževalnih ustanov. Člani komisije, ki prihajajo
iz podjetij, postavljajo višje kriterije uspešnosti za kandidata kot člani, ki prihajajo iz izobraževalnih
ustanov.
Sledi tabelarni pregled analize odgovorov na vprašanja o raziskavi razhajanj mnenj članov komisije pri
usklajevanju ocene uspešnosti preverjanja, glede na različne vplive.
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Tabela 153: Razhajanja članov komisij v mnenjih o uspešnosti kandidata
Ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju razhajate?

f

%

Da, razhajamo se v več kot polovici preverjanj

1

,8

Da, razhajamo se včasih, pri nekaterih kandidatih

58

46,0

Ne, ni razhajanj

60

47,6

Drugo

7

5,6

Skupaj

126

100,0

60 (47,6 %) članov komisije je odgovorilo, da ni razhajanj med člani komisije pri usklajevanju ocene
uspešnosti kandidata na preverjanju. 58 (46,0 %) jih je odgovorilo, da se razhajajo včasih, pri nekaterih
kandidatih. En član komisije je odgovoril, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj. Sedem (5,6 %)
jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali: zelo redko; po preverjanju se člani posvetujemo in
uskladimo stališče; ni bistvenih razhajanj, če se uspešno uskladimo. Ne uspemo se uskladiti glede
točkovanja, kadar se kandidatu priznajo določena področja znotraj posameznega sklopa; ni razhajanj, če
se zabeležijo na obrazce … čim rečem, naj se zabeleži, takoj ni več razhajanj in nehajo goniti vsak svojo.
Tabela 154: Razhajanja članov komisij v mnenjih o uspešnosti kandidata glede na tip organizacije, v kateri je član
komisije zaposlen
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

f

1

13

16

0

30

%

3,3 %

43,3 %

53,3 %

0,0 %

100,0 %

f

0

7

2

0

9

%

0,0 %

77,8 %

22,2 %

0,0 %

100,0 %

f

0

13

21

2

36

%

0,0 %

36,1 %

58,3 %

5,6 %

100,0 %

f

0

24

21

5

50

%

0,0 %

48,0 %

42,0 %

10,0 %

100,0 %

16 (53,3 %) članov komisije, zaposlenih v izobraževalni ustanovi, je odgovorilo, da med člani komisije
pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata ni razhajanj. 13 (43,3 %) članov komisije, zaposlenih v
izobraževalni ustanovi, je odgovorilo, da do razhajanj pride včasih, pri nekaterih kandidatih. En (3,3 %)
član komisije, zaposlen v izobraževalni ustanovi, je odgovoril, da do razhajanj prihaja v več kot polovici
primerov. Sedem (77,8 %) članov komisije, samozaposlenih na področju kvalifikacije, je odgovorilo, da
se člani komisije razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih. Dva (22,2 %) člana komisije, samozaposlena
na področju kvalifikacije, sta odgovorila, da med člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata ni razhajanj. 21 (58,3 %) članov komisije, zaposlenih v podjetju, je odgovorilo, da med člani
komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata, ni razhajanj, 13 (36,1 %) članov komisije iz te
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skupine je odgovorilo, da se razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih. Dva (5,6 %) člana komisije sta
odgovorila z odgovorom »drugo«. 24 (48,0 %) članov komisije, zaposlenih zunaj tipov organizacije, ki
smo jih opredelili, je odgovorilo, da se razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih. 21 (42,0 %) članov
komisije iz te skupine je odgovorilo, da med člani komisije ni razhajanja. Pet (10,0 %) članov komisije je
odgovorilo z odgovorom »drugo«.
Sledijo odgovori na vprašanje o tem, kaj lahko vpliva na kandidatovo uspešnost na preverjanju.
Tabela 155: Razhajanja v mnenjih o oceni uspešnosti kandidata glede na njihovo mnenje kaj vpliva na uspešnost
kandidata na preverjanju
Ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju razhajate?

Kaj po vašem mnenju
vpliva na uspešnost
kandidata na preverjanju?

Da, razhajamo
se v več kot
polovici
preverjanj

Da, razhajamo
se včasih, pri
nekaterih
kandidatih

Ne, ni razhajanj

Drugo

Skupaj

Podatek, kje so opravljali
usposabljanje

f

0

13

13

1

27

%

0,0 %

48,1 %

48,1 %

3,7 %

100,0 %

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

f

0

3

3

0

6

%

0,0 %

50,0 %

50,0 %

0,0 %

100,0 %

f

0

9

10

1

20

%

0,0 %

45,0 %

50,0 %

5,0 %

100,0 %

f

1

34

21

0

56

%

1,8 %

60,7 %

37,5 %

0,0 %

100,0 %

f

1

54

51

6

112

%

0,9 %

48,2 %

45,5 %

5,4 %

100,0 %

f

0

7

3

3

13

%

0,0 %

53,8 %

23,1 %

23,1 %

100,0 %

Podatek, kje so bili do
tedaj zaposleni
Dobro pripravljena
osebna zbirna mapa
Predvsem strokovno
znanje in spretnosti, ki jih
izkažejo na preverjanju
Drugo

13 (48,1 %) članov komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata ne
razhajajo oziroma se razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih, je izbralo odgovor, da na uspešnost
kandidatov na preverjanju lahko vpliva podatek, kje so opravili usposabljanje. Ta odgovor je izbral
tudi en kandidat, ki je na vprašanje o usklajevanju ocene uspešnosti kandidata odgovoril z odgovorom
»drugo«. Trije (50,0 %) člani komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata ne razhajajo oziroma se razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih, je izbralo odgovor, da na
uspešnost kandidatov na preverjanju lahko vpliva podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod
RS za zaposlovanje. Deset (50,0 %) članov komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene
uspešnosti kandidata ne razhajajo, je izbralo odgovor, da na uspešnost kandidatov na preverjanju lahko
vpliva podatek, kjer so bili do tedaj zaposleni. Ta odgovor je izbralo tudi devet (45,0 %) članov komisije,
ki so odgovorili, da se pri oceni razhajajo včasih, ter en član komisije, ki je na vprašanje o usklajenosti
ocene odgovoril z »drugo«. 34 (60,7 %) članov komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene
uspešnosti kandidata razhajajo včasih, je izbralo odgovor, da na uspešnost kandidatov na preverjanju
lahko vpliva dobro pripravljena osebna zbirna mapa. Ta odgovor je izbralo tudi 21 (37,5 %) članov
komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata razhajajo včasih, pri
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nekaterih kandidatih, ter en član komisije, ki je odgovoril, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj.
54 (48,2 %) članov komisije, ki so odgovorili, da se pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata
razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih, je odgovorilo, da na uspešnost kandidatov na preverjanju
vplivajo predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju. Ta odgovor je izbralo
tudi 51 (45,5 %) članov komisije, ki so odgovorili, da pri usklajevanju ocene kandidata ni razhajanj,
ter šest (5,4 %) članov komisije, ki so na vprašanje o usklajenosti odgovorili z odgovorom »drugo«, ter
en član komisije, ki je na vprašanje o usklajenosti članov komisije pri oceni kandidata odgovoril, da
se razhajajo v več kot polovici preverjanj. Sedem (53,8 %) članov komisije, ki so odgovorili, da se pri
usklajevanju ocene kandidata člani komisije razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih, je pri vprašanju,
kaj lahko vpliva na uspešnost kandidata na preverjanju, izbralo odgovor »drugo«. Isti odgovor so izbrali
tudi trije (23,1 %) člani komisije, ki so odgovorili, da med člani komisije pri oceni uspešnosti kandidata
ni razhajanj, oziroma so odgovorili z »drugo«.
Tabela 156: Mnenje članov komisij o tem kaj vpliva na uspešnost kandidata na preverjanju
Kaj vpliva na uspešnost kandidata na preverjanju?

f

%

Podatek, kje so opravljali usposabljanje

27

21,4

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

6

4,8

Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni

20

15,9

Dobro pripravljena osebna zbirna mapa

56

44,4

Predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na
preverjanju

112

88,9

Drugo

13

10,3

Po mnenju članov komisije na uspešnost kandidatov na preverjanju najbolj vplivajo predvsem strokovno
znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju, saj je bil ta odgovor s strani članov komisije izbran
največkrat (112-krat). Sledi odgovor »Dobro pripravljena osebna zbirna mapa«, odgovor je bil izbran
56-krat, na tretjem mestu je odgovor »Podatek, kje so opravljali usposabljanje«, ki je bil izbran 27-krat.
Odgovor »Podatek, kje so bili do tedaj zaposleni«, je bil izbran 20-krat. 13 članov komisije je izbralo
odgovor »drugo«, kjer so navajali: življenjske izkušnje; kvalitetna priprava na preverjanje; stopnja
splošne izob.; ponekod sestava komisije; interes in želja po znanju; kombinacija prak. in teoretičnih
znanj; pri določenih članih izpitne komisije je nedvoumno, da na uspešnost kandidata na preverjanju
vplivata podatek, kje so opravljali usposabljanje, in podatek, da jih je na pridobitev NPK napotil zavod
za zaposlovanje; ni bilo praktičnega preverjanja; predvsem predhodna izobrazba (stopnja in vrsta) in
motivacija; enotna merila in kriteriji za ustno in pisno preverjanje (čas, točkovanje, vezano na priznana
področja); njihova medijska prepoznavnost in aktivnost; na podlagi izdelka; delovne izkušnje in študij;
ustrezen usten zagovor in strokoven pogovor. Odgovor podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK
Zavod RS za zaposlovanje, je bil izbran 6-krat.
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Potrditev/zavrnitev H12: Hipoteza, da imajo člani komisije, ki prihajajo iz podjetij, višje
postavljen kriterij uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, se zavrne, saj imajo samo
izobraževalne ustanove večinoma postavljen 80-odstotni kriterij uspešnosti.
Po mnenju članov komisij na uspešnost kandidatov najbolj vplivajo strokovno znanje in spretnosti,
ki jih izkažejo na samem preverjanju.
Do razhajanj med člani komisij pri oceni uspešnosti kandidata prihaja pri polovici članov komisij,
vendar vpliv tipa organizacije na oceno uspešnosti kandidata ni zaznan. Največja razhajanja so
glede ustreznosti pripravljene osebne zbirne mape.
Zadnji sklop obsega informacije o poklicnem standardu in katalogu standardov strokovnih znanj in
spretnosti ter se osredotoča predvsem na njune elemente in uporabnost z vidika članov komisij.

H13: Večina članov komisije je pri svojem delu zadovoljna z elementi poklicnega
standarda ter kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Tabela 157: Mnenje članov komisij o uporabnosti poklicnega standarda v postopku preverjanja in potrjevanja
Kdaj pri svojem delu uporabljate poklicni standard?

f

%

90

71,4

55

43,7

Pri določanju nalog za preverjanje

76

60,3

Poklicnega standarda ne uporabljam

7

5,6

Drugo

3

2,4

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

Pri vprašanju, kdaj člani komisije uporabljajo poklicni standard, je bil največkrat (90-krat) izbran odgovor
»Ob pregledu dokazil v osebni zbirni mapi v poklicnem standardu poiščem znanja in spretnosti, ki bi
jih lahko priznal«. Sledita odgovora »Pri določanju nalog za preverjanje«, ki je bil izbran 76-krat, in »Z
njim si pomagam pri oblikovanju kriterijev za podelitev NPK na podlagi listin«, ki je bil izbran 55-krat.
Sedemkrat je bil izbran odgovor, da poklicnega standarda ne uporabljajo, trije člani komisije so izbrali
odgovor »drugo«, kjer so navedli: pri preverjanju vstopnih pogojev za pristop kandidata k preverjanju; KZ in
PS pogledam, kadar podvomim, da kandidat ne izpolnjuje vstopnega pogoja za pristop k NPK; je podlaga za
pisno, ustno in praktično preverjanje.

198

Tabela 158: Mnenje članov komisij o uporabnosti elementov kataloga znanj in spretnosti ob pregledu osebne zbirne mape
Katere elemente kataloga uporabljate ob pregledu osebne
zbirne mape?

f

%

Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK

109

86,5

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

50

39,7

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

81

64,3

Merila preverjanja

79

62,7

Kadrovski in materialni pogoji

22

17,5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

16

12,7

Standardi strokovnih znanj in naloge za preverjanje

73

57,9

Poklicni standard

50

39,7

Literatura in strokovno gradivo

23

18,3

Pri vprašanju, katere elemente kataloga znanja člani komisije uporabljajo pri pregledu zbirne mape, je
bil največkrat (109-krat) izbran odgovor vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK. Sledijo
odgovori: načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti, ki je bil izbran 81-krat, merila preverjanja,
izbran je bil 79-krat, ter standardi strokovnih znanj in naloge za preverjanje, ki je bil izbran 73-krat.
50-krat sta bila izbrana odgovora povezanost s programi za pridobitev izobrazbe ter poklicni standard.
Manjkrat so bili izbrani naslednji odgovori: literatura in strokovno gradivo (23-krat), kadrovski in
materialni pogoji (22-krat) ter prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami (16-krat).
Tabela 159: Posebej uporabni elementi kataloga strokovnih znanj in spretnosti pri pregledu osebne zbirne mape
Kateri od elementov kataloga se vam zdi posebej uporaben?

f

%

Poklicni standardi

4

17,4

Standardi str. znanj in naloge za preverjanje

5

21,7

Vstopni pogoji za kandidata

4

17,4

Drugo

10

43,5

Skupaj

23

100,0

Člani komisije so imeli možnost zapisati, če se jim zdi kateri od elementov kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti posebej uporaben pri pregledu osebne zbirne mape. Člani komisije, ki so odgovorili,
so izbrali naslednje: petkrat je bil izbran element standard str. znanj in naloge za preverjanje, po štirikrat
poklicni standardi in vstopni pogoji za kandidata. Odgovore desetih članov komisije smo zaradi vsebinske
različnosti uvrstili v kategorijo »drugo«: vsi navedeni, predvsem poklicni standard, opis poklicnega
standarda, ključna dela, spretnosti in znanja; povezanost s programi za pridobitev izob.; izločilna merila;
izdelek, ker pokaže znanje; a, b, c – gre za kombinacijo teorije in realne prakse; združljivost izobrazbe
s kriterijem za pridobitev NPK; referenčna pisma, ker se v njih izkaže zahvala za določeno kakovost in
veljavnost oziroma usposobljenost; delovna doba v poklicu, ki ni predmet potrjevanja; povezanost s programi
za pridobitev izob. – če je kandidat ek. tehnik, to še ne pomeni, da je usposobljen za samostojno delo
knjigovodje in računovodje; nepotrebna dokazila o izob., ki so stara in ne spadajo v stroko; 2.2.
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Tabela 160: Najmanj uporabni elementi kataloga za člane komisij
Kateri od elementov se vam zdi popolnoma neuporaben?

f

%

Literatura in str. gradivo

4

40,0

Kadrovski pogoji

2

20,0

Merila preverjanja

1

10,0

Drugo

3

30,0

Skupaj

10

100,0

Člani komisije so imeli možnost zapisati, če se jim zdi kateri od elementov kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti neuporaben pri pregledu osebne zbirne mape. Štirje člani komisije so
navedli odgovor literatura in strokovno gradivo, dva kadrovske pogoje ter en član komisije merila
preverjanja. Odgovore treh članov komisije smo uvrstili v kategorijo »drugo«: preveč predpisano;
program izključuje prilagoditev kandidatov s PP; zakonski stan.
Na vprašanje glede dodatnih informacij v zvezi s pregledom osebne zbirne mape je 107 članov
komisije odgovorilo, da za pregled osebne zbirne mape ne potrebujejo dodatnih informacij, devet članov
komisije je odgovorilo, da bi dodatne informacije potrebovali. Pri tem so navedli naslednje odgovore:
predvsem bogatejša dokazila kompetentne osebe z natančnim periodičnim opisom del in nalog, ki jih
je kandidat opravljal; merila za kriterije ocenjevanja pos. članov komisije bi bilo dobro bolj poenotiti;
avtentičnost dokazil o praksi, ciljno moramo kandidate izuriti za delo v praksi; pogovor s kandidatom o
vsebini mape; potrdilo o opravljenem izpitu iz excela za računovodje, ker je bistvo poklica računovodje
v uporabi IKT; podrobneje predpisana enotna merila glede priznavanj znanja za posebne sklope znotraj
standarda NPK posrednik za nepremičnine, zdaj je prepuščeno osebnemu mnenju izpraševalca oziroma
skupine izpraševalcev; včasih, odvisno od kandidata in situacije.
Trije člani komisije, ki so napisali, kateri od elementov se jim pri pregledu osebne zbirne mape
zdijo popolnoma neuporabni, so navedli naslednje odgovore: preveč predpisano; program izključuje
prilagoditev kandidatov s posebnimi potrebami; zakonski stan.
Uporabnost elementov kataloga pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja prikazujejo rezultati, ki so
nanizani v naslednjih treh tabelah.
Tabela 161: Uporabnost elementov kataloga pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja
Katere elemente kataloga uporabljate pri načrtovanju in izpeljavi
preverjanja?

f

%

Vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK

66

55,0

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

41

34,2

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

79

65,8

Merila preverjanja

84

70,0

Kadrovski in materialni pogoji

21

17,5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

19

15,8

Standard strokovnih znanj in naloge za preverjanje

82

68,3

Poklicni standard

39

33,1
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Pri vprašanju, katere elemente kataloga uporabljajo pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja, je bil
največkrat izbran odgovor merila preverjanja (84-krat), 82-krat je bil izbran odgovor standard
strokovnih znanj in naloge za preverjanje ter 79-krat odgovor načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti. 66-krat so člani komisije izbrali odgovor vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK,
41-krat odgovor povezanost s programi za pridobitev izobrazbe in 39-krat poklicni standard. Manjkrat
sta bila izbrana odgovora kadrovski in materialni pogoji, ki je bil izbran 21-krat, ter prilagoditve za
osebe s posebnimi potrebami, ki je bil izbran 19-krat.
Tabela 162: Posebej uporabni elementi kataloga strokovnih znanj in spretnosti pri preverjanju
Kateri od elementov kataloga se vam zdijo posebej uporabni pri
preverjanju?

f

%

Merila preverjanja

6

35,3

Standard str. znanj

2

11,8

Poklicni standard

2

11,8

Drugo

7

41,2

Skupaj

17

100,0

Člani komisije, ki so odgovorili, kateri od elementov se jim zdi posebej uporaben pri načrtovanju in
izpeljavi preverjanja, so navedli naslednje odgovore: šest članov komisije je izbralo merila preverjanja,
po dva člana pa standard strokovnih znanj in poklicni standard. Odgovore sedmih članov komisije
smo uvrstili v kategorijo »drugo«, kjer so navajali vsebinsko različne odgovore: način preverjanja str.
znanj …; za načrtovanje; prilagoditve za os. s posebnimi potrebami, zaradi priprave materiala, načina
preverjanja; vstopne pogoje za kandidate, ki želijo pridobiti NPK; vstopni pogoji; kadrovski in materialni
pogoji; predvsem se mi zdi spremljanje t. i. mehkih vsebin; katalog ni dobro pripravljen.
Tabela 163: Potreba po dodatnih informacijah za člane komisij za načrtovanje pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja
Ali za načrtovanje in izpeljavo preverjanja potrebujete še
dodatne informacije?

f

%

Da

5

4,6

Ne

104

95,4

Skupaj

109

100,0

104 člani komisije so odgovorili, da za načrtovanje in izpeljavo preverjanja ne potrebujejo nobenih
dodatnih informacij, pet jih je odgovorilo, da bi dodatne informacije potrebovali, pri tem so navajali
naslednje odgovore: za pisne izpite je nujno poenotiti nabor vpr., ki se jih morajo vsi člani držati,
upoštevati; brez prakse ni mogoče priznavati področij, na podlagi vseh mogočih diplom; vprašanja naj ne
gredo mimo članov komisije; spremenila bi nabor objavljenih praktičnih primerov za NPK knjigovodja
in NPK računovodja. Jasneje bi opredelila upoštevanje DDV pri prejetih in izdanih računih ter povezala
primere v celote in jih razdelila po resničnih dejavnostih poslovanja. Pri svojih usposabljanjih uporabljam
to metodo in je zelo učinkovita; zbirko nalog z vprašanji; če niso določeni vstopni pogoji poklicne prakse,
je vse, kar bi imeli, ZAMAN! Najprej bi bilo treba popraviti pogoje v standardih znanj in spretnosti,
nato pa dopolniti in izpopolniti postopke preverjanja. Menim, da mora biti pri vseh NPK vstopni pogoj:
poklicne izkušnje, saj je bistvo NPK v preverjanju in potrjevanju že pridobljenih znanj, ne pa v lahkotnem
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in enostavnem načinu za pridobitev poklicev, ki terjajo dejansko vsaj nekaj let prakse; zaželeno bi bilo
srečanje vseh ocenjevalcev s področja NPK posrednik, ker se lahko v postopku preverjanja postavljajo
različna merila.
Potrditev/zavrnitev H13: Hipoteza se potrdi. Večina članov komisije je pri svojem delu zadovoljna
z elementi poklicnega standarda ter kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Najpomembnejši element kataloga za člane komisij je vstopni pogoji za kandidata, ki želi pridobiti
NPK. Velika večina članov komisij meni, da je za pregled osebne zbirne mape vsebina kataloga
ustrezna.
Pri načrtovanju in izpeljavi preverjanja člani komisij največkrat uporabljajo merila preverjanja v
katalogu ter jih hkrati ocenjujejo kot posebej uporaben element.
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7

Zaključki
in predlogi
izboljšav
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V raziskavo je bilo zajetih 53 izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
oziroma svetovalcev v postopku priprave osebne zbirne mape in 137 članov komisij s področij
poslovanja in uprave, varovanja oseb in premoženja ter umetnosti. V drugi spremljavi se je izkazalo, da
ni smiselno ločeno anketirati odgovorne osebe pri izvajalcih ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij ter svetovalce, ki pri njih opravljajo informiranje in svetovanje kandidatom,
predvsem zato, ker odgovorne osebe pri izvajalcih ne poznajo sistema NPK in so namesto njih
odgovarjali svetovalci. Iz navedenega razloga je vprašalnik za izvajalce in svetovalce enoten.
V nadaljevanju se navajajo povzete ugotovitve, kot izhajajo iz analize podatkov baze NRP in odgovorov.
Posebej bodo izpostavljene tudi tiste ugotovitve iz spremljave, za katere se šteje, da bi jih bilo treba v
prihodnje ustrezno spremeniti ali nadgraditi.

7.1

Skupne ugotovitve analize podatkov iz baze NRP

Spremljava se je izvajala na treh zelo različnih področjih: POSLOVANJE IN UPRAVA, VAROVANJE
OSEB IN PREMOŽENJA ter UMETNOST. Področja se razlikuje po številu obstoječih nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, pri čemer prednjači področje umetnosti, kjer je 57 katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti, od tega 36 neaktivnih (nič izdanih certifikatov), na področju poslovanja
in uprave jih je osem ter na področju varovanja oseb in premoženja deset.
Področja se razlikujejo tudi po številu podeljenih certifikatov, kar prikazuje spodnji graf; in sicer je
bilo na področju varovanja oseb in premoženja v vseh letih (do 31. 12. 2013) podeljenih največ, 10.020
certifikatov, na področju poslovanja in uprave jih je bilo podeljenih 1.240 ter na področju umetnosti 652
certifikatov.
Graf 38: Prikaz števila skupno podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 31. 12. 2013,
glede na strokovna področja
Varovanje oseb in premoženja
Poslovanje in uprava
Umetnost

652
1240

10020

Vir: nrpslo.org.

Na področju varovanja oseb in premoženja so tri najbolj priljubljene nacionalne poklicne kvalifikacije:
varnostnik/varnostnica s 7.818 podeljenimi certifikati, sledi varnostni menedžer/varnostna
menedžerka s 629 podeljenimi certifikati in na tretjem mestu je varnostni tehnik/varnostna tehtnica
s 433 podeljenimi certifikati. Na področju poslovanja in uprave je na prvem mestu NPK posrednik/
posrednica za nepremičnine s 530 podeljenimi certifikati, sledi mu NPK računovodja/računovodkinja
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za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode z 295 podeljenimi certifikati in na tretjem mestu
NPK vodja projektov z 259 podeljenimi certifikati.
Na področju umetnosti ima največ podeljenih certifikatov NPK oblikovalec/oblikovalka spletnih strani,
in sicer 150, sledi mu NPK oblikovalec/oblikovalka zvoka s 126 podeljenimi certifikati in na tretjem
mestu je NPK oblikovalec/oblikovalka osvetljave z 58 podeljenimi certifikati. Za področje umetnosti je
treba omeniti, da za 36 NPK od skupaj 57 certifikat niso bili izdani.
Graf 39: Število največ podeljenih certifikatov na vseh strokovnih področjih
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Na podlagi podatkov lahko vidimo, da je na področju varovanja oseb in premoženja največje zanimanje
za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju varovanja, in sicer varnostnik/varnostnica,
varnostni menedžer/varnostna menedžerka in varnostni tehnik/varnostna tehtnica.
Glavni razlogi za pridobivanje certifikatov na področju varovanja se beležijo predvsem zaradi dejstva, da
je postalo usposabljanje za NPK obvezen člen v postopkih pridobivanja licenc za opravljanje dejavnosti
varovanja oseb in premoženja. Glavne razloge za pridobivanje certifikatov je treba iskati v sprejetih
zakonih, in sicer v Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011).
Na področju poslovanja in uprave je NPK, ki izstopa posrednik/posrednica za nepremičnine, medtem
ko je NPK računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode v rahlem
porastu. NPK vodja projektov skozi vsa leta enakomerno vzdržuje število izdanih certifikatov. Razloge
za večje število podeljenih certifikatov na področju posredovanja z nepremičninami je mogoče iskati v
Zakonu o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 49/11), po katerem je podlaga za
pridobitev statusa nepremičninskega posrednika certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji »posrednik
oziroma posrednica za nepremičnine«.
Na področju umetnosti je bilo v obdobju 2004–2013 največ certifikatov podeljenih za NPK oblikovalec/
oblikovalka spletnih strani, oblikovalec/oblikovalka zvoka in oblikovalec/oblikovalka osvetljave. Za
druge NPK je bilo podeljenih 34 certifikatov ali manj. Zanimiv je podatek o tem, za koliko katalogov
se certificiranje na področju umetnosti izvaja: v letih od 2004 (leto, ko je bil na področju umetnosti
podeljen prvi certifikat) je bil certifikat podeljen za 20 različnih NPK, za preostalih 36 NPK pa ni bil
podeljen niti en certifikat. Prvi razlog je treba iskati v tem, da za nekatere NPK (še) ni registriranega
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nobenega izvajalca, saj so bili mnogi NPK razviti šele v zadnjih letih in je zanje postopek certificiranja
trenutno v razvoju. Za te kvalifikacije lahko prva potrdila o usposobljenosti (certifikate) pričakujemo v
prihodnjih letih. Drugi razlog je morda v tem, da določeni certifikati iz različnih razlogov kandidatom
niso zanimivi, in ne nazadnje, za področje umetnosti je na splošno značilno, da gre na tem področju
v veliki večini za redke (umetniške) poklice, tako da je potreba po teh kadrih in posledično nabor
kandidatov za pridobitev kvalifikacije razmeroma majhen v primerjavi z drugimi poklici na drugih
strokovnih področjih. Dodatno je velik del poklicev povezan z ohranjanjem kulturne dediščine, ki vidi v
sistemu NPK možnost zapisa in prenosa znanj s kulturnim izročilom družbe, v kateri živimo.
Iz podatkov, povezanih z izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij oziroma pri podatkih o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK-jev na
obravnavanih strokovnih področjih, lahko prav tako ugotovimo, da so si področja zelo različna. Na
področju poslovanja in uprave je bilo do 30. 5. 2014 v register vpisanih 31 izvajalcev ugotavljanja in
potrjevanja NPK-jev, na področju varovanja oseb in premoženja devet in na področju umetnosti deset.
Veliko število vpisanih izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja NPK v register pa še ne pomeni tudi
veliko število izvedenih postopkov. Izvajalcev, ki so vpisanih v register in so izvedli vsaj en rok, je bilo
na področju poslovanja in uprave v letu 2013 15 od 31 vseh vpisanih, na področju varovanja oseb in
premoženja je takih pet od devetih ter na področju umetnosti osem od desetih.
Ugotovimo lahko, da se na vseh treh spremljanih področjih pojavljajo izvajalci postopkov ugotavljanja
in potrjevanja NPK, ki so vpisani v register in vsako leto razpišejo rok zato, da ostanejo vpisani v
register, nimajo pa prijavljenih kandidatov. Posebej izstopa področje poslovanja in uprave. Med
izvajalci, ki niso aktivni na področju izvajanja NPK, za katere so vpisani v register, se najpogosteje
pojavljajo šole in ljudske univerze.
Glede na število izvedenih postopkov potrjevanja ali preverjanja sta bila v letu 2013 na področju
poslovanja in uprave najbolj aktivna dva izvajalca; in sicer Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje (dve potrjevanji skupaj za vse NPK in 105 preverjanj) in Animacija d.o.o. (eno
potrjevanje skupaj za vse NPK in 22 preverjanj).
Na področju varovanja oseb in premoženja sta v letu 2013 dva izvajalca izstopala po številu opravljenih
potrjevanj in preverjanj; in sicer Zbornica za zasebno varovanje (583 preverjanj skupaj za vse NPK in
nič potrjevanj) in Priori-Tes d.o.o. (nič potrjevanj skupaj za vse NPK in 106 preverjanj).
Na področju umetnosti po številu opravljenih postopkov v letu 2013 najbolj izstopa Gospodarska
zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, in sicer so izvedli nič potrjevanj in 15 preverjanj.
Drugi izvajalec na področju po številu opravljenih potrjevanj in preverjanj je RTV Slovenija z devetimi
preverjanji.
Za primerjavo poglejmo še razmerje med potrjevanjem in preverjanjem za nekaj najpogostejših NPK v
letu 2013 na spremljanih področjih.
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Graf 40: Razmerje med potrjevanjem in preverjanjem znanj za pridobitev NPK za nekaj najpogostejših NPK na vseh
treh strokovnih področjih spremljave v letu 2012
Varnostni tehnik/varnostna tehnica
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
Varnostnik/varnostnica
Vodja projekta
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, s.p.
Posrednik/posrednica nepremičnin
Oblikovalec/oblikovalka zvoka
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

potrjevanje

preverjanje

V zgornjem grafu vidimo, da so pri dveh NPK; NPK računovodja/računovodkinja za manjše družbe,
samostojne podjetnike in zavode in NPK posrednik/posrednica za nepremičnine kandidati v manj kot
10 % pridobili certifikat s potrjevanjem, torej na podlagi osebne zbirne mape. Na drugi strani so
kandidati za najpogosteje podeljene NPK v tokratni spremljavi pridobili certifikat v postopku preverjanja.

Zaključki in predlogi izboljšav
Že v prvi spremljavi (B. Kunčič Krapež, 2013) je bilo zapisano, da je enotna nacionalna baza NRP,
v kateri se zbirajo vsi pomembnejši podatki glede izvajanja certifikatnega sistema, zelo pomembna
za zagotavljanje kakovosti tega sistema ter tudi za sistematično pridobivanje podatkov o sistemu
in ciljnih skupinah, ki jih od nas pričakuje Evropska unija. Hkrati se ugotavlja, da pri obdelavi
podatkov prihaja do pomanjkljivosti:
pp Izvajalci so bili ob začetku uvedbe zakonske obvezne uporabe aplikacije za izdajo certifikatov
dolžni uvoziti podatke za nazaj. Ti podatki še vedno niso popolni. Nekateri izvajalci tega niso
nikoli storili oziroma tega niso storili v celoti. Zaradi naštetih razlogov je statistična obdelava
podatkov praktično nemogoča.
pp Pri spremljavi je bilo ugotovljeno, da so podatki o kandidatih pomanjkljivi (namesto naslova, je
le pomišljaj; državljanstvo je različno zapisano ipd.), kar otežuje statistično obdelavo podatkov.
Res je, da so izvajalci odgovorni za verodostojnost podatkov, vendar se zdi smiselno, da se
raziščejo možnosti za zagotavljanje kakovostnih podatkov (npr. preverjanje možnosti povezave
baze imetnikov certifikatov s centralnim registrom podatkov; možnost izbire državljanstva iz
spustnega menija ipd.) o imetnikih licenc.
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Pri spremljavi se je izkazalo, da je veliko preverjanj razpisanih, vendar se nikoli ne izvedejo. Sklepa
se lahko, da so izvajalci razpisali preverjanja zato, da so zadostili zakonski obvezi razpisovanja
vsaj enega preverjanja za vsako nacionalno poklicno kvalifikacijo. Grob pregled podatkov kaže,
da ni dovolj velikega zanimanja za pridobitev certifikatov, kar pa ni nujno resnično. Treba bi bilo
zmanjšati število izvajalcev in povečati kakovost procesa. Ni smiselno, da so evidentirani izvajalci,
ki že več let niso izpeljali preverjanja. Pojavlja se potreba po spremembi določbe zakona, ki določa,
da je dovolj, da preverjanje le razpišejo, ne pa tudi izvedejo.
Trenutno izvajalci lahko (in tudi zakonsko so to dolžni storiti) razpišejo preverjanje tudi za NPK-je,
kjer ni imenovanih članov komisije. Izvedba takega preverjanja je seveda praktično nemogoča, zato
tudi ni smiselno vpisati izvajalca v bazo, preden ni izpolnjen hkrati tudi pogoj imenovanja komisije.
Predlaga se, da se vloga za vpis v bazo izvajalcev sicer sprejme, vendar se izvajalca obvesti, da bo
vpisan v bazo takoj, ko bodo imenovani tudi imetniki licence.

7.2

Izvajanje zakonskih določil v postopkih ugotavljanja in
potrjevanja

7.2.1

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje posamezne nacionalne
poklicne kvalifikacije in vpis v register

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo,
10. člen) 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 niso zagotovljeni pogoji v prej omenjenih organizacijah,
Državni izpitni center izbere izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na
podlagi javnega razpisa. Na podlagi Pravilnika o vodenju registrov izvajalcev postopkov za ugotavljanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list 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 Pravilnika) se
opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
Izvajalci so pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje in potrjevanje posameznih NPK v
večini primerov za vse pogoje navedli, da jih izpolnjujejo.
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Zaključki in predlogi izboljšav
V primerjavi s predhodno spremljavo certifikatnega sistema14 se še vedno kaže potreba, da bi
morali razmisliti o obnavljanju akreditacije o izpolnjevanju materialnih pogojev izvajalcev po
preteku določenega časovnega obdobja. Pri njeni obnovi bi morale pristojne institucije preverjati
zagotavljanje pogojev tudi ob spremembi materialnih pogojev, zapisanih v katalogih standardov
strokovnih znanj in spretnosti.
Pri spremljanju zakonodajnih določb se postavlja vprašanje, kako interpretirati 10. člen Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki 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 niso zagotovljeni pogoji v prej omenjenih organizacijah, pa Državni izpitni center
izbere izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega
razpisa.

7.2.2

Osebna zbirna mapa

Zanimalo nas je, ali večina izvajalcev izvaja postopke arhiviranja osebne zbirne mape v skladu z veljavno
zakonodajo. V tem primeru Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010, 13. člen) določa, da mora izvajalec hraniti dokumente,
ki so povezani s postopkom ugotavljanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, slednji pa so:
prijava v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK, zapisnik o poteku svetovanja, zapisnik o poteku
potrjevanja NPK na podlagi priloženih listin in zapisnik o poteku ugotavljanja in potrjevanja NPK ter
vsi dokumenti, ki so priloge. Dokumentacija se hrani v fizični ali elektronski obliki najmanj pet let po
zaključku postopka ugotavljanja in potrjevanja.
Večina anketiranih svetovalcev (36 oziroma 70,6 %) v arhivu hrani obvezni sestavni del osebne zbirne
mape, 15 svetovalcev je navedlo, da osebno zbirno mapo po zaključenem roku za pritožbo kandidatu
vrnejo, prav tako je devet svetovalcev izbralo odgovor, da osebne zbirne mape kandidatom ne vračajo,
11 pa jih pravi, da osebno zbirno mapo kandidatu vrnejo le na njegovo željo. Pod opcijo »drugo« so
zapisali, da kandidate pozovejo, da mapo dvignejo; da mapo obdržijo, če se kandidat s tem strinja;
da hranijo kopijo, original pa vrnejo in da so v zbirni mapi kopije izvirnikov dokumentov, ki jih ne
vračajo.
50 svetovalcev je tudi odgovorilo, da še nikoli niso izvedli uničenja osebnih zbirnih map, trije
anketiranci na to vprašanje niso odgovorili.
Pravilnik (prav tam) tudi določa, da se osebna zbirna mapa vrne kandidatu po izdaji certifikata ali
po pravnomočnosti zavrnilne odločbe o izdaji certifikata, kar je, kot kažejo podatki, storilo le 29,4 %
izvajalcev.
Sestavo zbirne mape predpiše Center RS za poklicno izobraževanje in je objavljena na spletnih straneh
Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (NRP). Zbirno mapo pomaga kandidatu
sestaviti svetovalec na podlagi predpisanih določil.
14

B. Kunčič Krapež (2013).
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Da osebno zbirno mapo v celoti oblikujejo po predlogi, ki je na spletni strani NRP, trdi skoraj 55 %
odstotkov svetovalcev, 19 (37,3 %) svetovalcev obvezni sestavni del zbirne mape oblikuje, kot je v
predlogi, ki je na spletni strani NRP, drugo pa prilagodijo sami, dva svetovalca pravita, da strukturo in
sestavo osebne zbirne mape določijo člani komisije, dva, ki sta izbrala odgovor »drugo«, pa navajata,
da osebno zbirno mapo oblikujejo po predlogi, ki je na spletni strani NRP, pri čemer upoštevajo tudi
navodila članov komisije, in da želijo nekateri kandidati sami pripraviti osebne mape, drugim pa jo
pomagajo oblikovati po predlogi, ki je na spletni strani.
Pri analiziranju odgovorov članov komisije je 89 (71,2 %) članov je odgovorilo, da je vsebina osebne
zbirne mape predpisana na spletni strani NRP, 21 (16,9 %) jih meni, da vsebino osebne zbirne mape
določi svetovalec, medtem ko jih je deset izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali, da če je predpisana,
je ni mogoče sestaviti ali določiti s strani kandidata ali svetovalca ali članov komisije, ter da osebno
zbirno mapo sestavi kandidat s pomočjo svetovalca. Pet (4,0 %) članov komisije je izbralo odgovor, da
osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastni presoji.
Na vprašanje, ali sodelujejo pri pripravi dokumentacije, je več kot polovica članov komisije (69 oz.
56,1 %) odgovorila, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo kot člani komisije pri svojem delu, pripravi
in s podatki opremi kandidatov svetovalec, 32 (oz. 26,0 %) članom komisije vso dokumentacijo, ki jo
potrebujejo kot člani komisije pri svojem delu, pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena
v administraciji pri izvajalcu. Devet članov komisije je odgovorilo, da si dokumentacijo na prvem
srečanju pripravijo člani komisije, osem pa, da si potrebno dokumentacijo pripravijo z uporabo spletne
aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
Pri odgovorih na vprašanje, kdo sodeluje pri pripravi dokumentacije, med posameznimi področji ne
prihaja do statističnih razlik. 22 (73,3 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave je odgovorilo,
da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Pet (16,7 %) članov komisije
z istega področja je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v
administraciji pri izvajalcu. Dva (6,7 %) člana komisije s področja poslovanja in uprave sta odgovorila,
da vso dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem srečanju, en član komisije pa je odgovoril, da
dokumentacijo, ki jo potrebuje, pripravi z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov. Dobra
polovica (22 oz. 56,4 %) članov komisije s področja varovanja je odgovorila, da vso dokumentacijo,
ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Sedem (17,9 %) članov komisije s tega področja
je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v administraciji pri
izvajalcu. Štirje (10,3 %) člani komisije dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravijo z uporabo spletne
aplikacije za izdajanje certifikatov. Trije (7,7 %) člani komisije s področja varovanja so odgovorili, da vso
dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem srečanju, oziroma so izbrali odgovor »drugo«. Slaba
polovica (24 oz. 46,2 %) članov komisije s področja umetnosti je odgovorila, da vso dokumentacijo,
ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Nekaj manj (20 oz. 38,5 %) članov komisije z istega
področja je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba, zaposlena v administraciji
pri izvajalcu. Štirje (7,7 %) člani komisije so odgovorili, da vso dokumentacijo pripravijo sami na
prvem srečanju. Po dva (3,8 %) člana komisije s področja umetnosti pa sta odgovorila, da bodisi
dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov, bodisi
sta izbrala odgovor »drugo«.
Zanimalo nas je tudi, ali člani komisije poznajo navodila za presojo dokumentov, predpisana na spletni
strani NRP. 52 (41,9 %) članov komisije je odgovorilo, da navodila za presojo dokumentov pripravi
svetovalec pred srečanjem komisije, sledi odgovor, da si navodila za presojo dokumentov natisnejo
sami s spletne strani NRP, ki ga je izbralo 46 (37,1 %) članov komisije. 14 (11,3 %) članov komisije je
izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali, da navodila za presojo dokumentov pripravi izvajalec pred
srečanjem komisij; da vedno uporabljajo pravila, ki jih je pripravila ga. B. Kunčič iz Centra RS za poklicno
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izobraževanje, in predvidene nove obrazce; da navodila poznajo in jih uporabljajo ter da uporabljajo
gradiva, ki so jih dobili na usposabljanjih (in skrbijo za morebitne spremembe). Osem (6,5 %) članov
komisije navodila pozna, a jih ne uporablja, štirje (3,2 %) člani komisije pa so odgovorili, da navodil ne
poznajo.

Zaključki in predlogi izboljšav
Pri osebni zbirni mapi se tudi v tretji spremljavi najbolj problematično kažeta arhiviranje
obveznega sestavnega dela osebne zbirne mape in še zlasti vračanje osebne zbirne mape. Praksa, ki
se je utrdila med izvajalci, kaže, da v večini primerov osebne zbirne mape ne vračajo kandidatom,
če ti ne zaprosijo zanjo. Del Pravilnika o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010), ki določa postopek arhiviranja,
bi bilo treba popraviti tako, da bo bolj jasno, kaj so priloge k obveznemu sestavnemu delu osebne
zbirne mape, saj glede tega ni enotnega mnenja. Pa tudi sam postopek arhiviranja bi bilo treba
prilagoditi praksi.
Pri uporabi navodil za presojo dokumentov v osebni zbirni mapi izstopajo tisti člani komisije, ki
so odgovorili, da si navodila za presojo dokumentov natisnejo sami s spletne strani NRP, teh je
bilo 37,1 %, in tisti, ki pravijo, da navodil ne poznajo (3,2 %). Delež le teh je sicer majhen, vendar
so navodila pri delu članov komisije ključna, zato bo treba poskrbeti za ustrezno obveščanje vseh
članov komisije.

7.2.3

Postopek določitve članov komisije

19. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/100, 55/03, 118/06,
85/09) predpisuje postopek določitve liste članov komisij za vsak katalog posebej in za vsako
preverjanje posebej. V spremljavi se je ugotavljalo, ali poteka postopek imenovanja posamičnih komisij
v skladu s tem členom, torej, ali je vsaka komisija imenovana s strani Državnega izpitnega centra.
Vprašanje, kako v posamezni organizaciji poteka postopek imenovanja komisije za preverjanje in
potrjevanje NPK, je bilo odprtega tipa, odgovore smo kategorizirali. Večina anketiranih svetovalcev
(70 %) je navedla, da pri imenovanju prosijo Republiški izpitni center, da jim pošlje imena članov
komisije, petina pa pravi, da komisijo na podlagi njihovega predloga oblikuje Republiški izpitni center
(RIC). Trije svetovalci so izbrali odgovor, da imenovanje komisije poteka v skladu s postopkom, ki je
določen na Centru RS za poklicno izobraževanje. Odgovor »drugo« sta sicer izbrala dva svetovalca,
vendar je tudi eden od anketirancev, ki je sicer izbral nekaj drugega med ponujenimi odgovori, zapisal
pri odgovoru »drugo« nekaj svojih misli. Njihove utemeljitve so:
pp MNZ nam določi člane komisij.
pp Posredujemo imena, če dobimo na vlogo poziv RIC.
pp Do zdaj je RIC imenoval komisijo na podlagi našega predloga (tako smo najlažje uskladili termine,
pri čemer smo pazili, da se člani komisije niso preveč ponavljali), vendar so nas opozorili, da
imenovanje ne more več potekati na tak način. Pričakujemo, da bo v bodoče postopek potekal
tako, da bodo oni predlagali komisijo, pri čemer lahko nastanejo tudi težave, ker določeni člani
komisije ne želijo sodelovati drug z drugim in bo komisijo težko sestaviti, ali pa bo neugodna
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klima med člani komisije vplivala na postopek preverjanja in potrjevanja in na kandidate, kar
ocenjujemo kot slabo.
Že v prejšnji spremljavi (B. Kunčič Krapež, 2013) je bilo ugotovljeno, da v povezavi z imenovanjem in
delom komisije pri mnogih izvajalcih nastajajo težave, ki se jim očitno izvajalci izogibajo tako, da sami
predlagajo komisijo Državnemu izpitnemu centru. Iz podatkov je razvidno, da dve tretjini izvajalcev
ravna v skladu s pravilnikom (Uradni list RS, št. 13/2001, 3. člen), ki določa, da komisijo s sklepom
določi Državni izpitni center za vsako posamezno izvedbo ugotavljanja in potrjevanja poklicne
kvalifikacije. Tudi v tem vzorcu spremljave je 20 % takih, ki sami predlagajo člane komisij Državnemu
izpitnemu centru.
Podatki v tabeli kažejo zanimivo sliko, saj je med svetovalci, ki pravijo, da za imenovanje komisije
prosijo Republiški izpitni center (N = 34), »le« slabih 65 % takih, ki se s člani komisije pred
imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju.
Na vprašanja o sodelovanju z izvajalci še pred uradnim imenovanjem so odgovarjali tudi člani
komisije. 62 oziroma polovica (50,0 %) članov komisije je odgovorilo, da se z izvajalcem še pred
imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju, 33 članov komisije (26,6 %) je odgovorilo, da so se z vsemi
izvajalci, s katerimi so sodelovali, vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem, 13 (10,5 %)
jih je navedlo odgovor »drugo«, pri čemer so kot najpogostejši razlog navedli, da izvajalec preveri,
ali imajo v razpisanem roku čas. Devet (7,3 %) članov komisije je odgovorilo, da so se z nekaterimi
izvajalci, s katerimi so sodelovali, vedno dogovarjali o sodelovanju še pred imenovanjem, štirje pa so
odgovorili, da so se z nekaterimi izvajalci v več kot polovici preverjanj dogovarjali o sodelovanju še
pred imenovanjem.

Zaključki in predlogi izboljšav
Sklepati je mogoče, da posamezni izvajalci še vedno rešujejo težave pri imenovanju članov
komisije tako, da sami predlagajo tiste člane komisije, ki so pripravljeni z njimi sodelovati. Sam
postopek ni v skladu z Zakonom o NPK, hkrati pa je ta »rešitev« povzročila, da na drugi strani na
novo imenovani člani komisije ne dobijo priložnosti, da bi bili imenovani v komisijo.
Kot je bilo že zapisano v ugotovitvah prve in druge spremljave certifikatnega sistema, bi bilo
treba prakso, ki se pojavlja, med izvajalci regulirati. Državni izpitni center bi med predlaganimi
člani komisije, ki se stalno pojavljajo pri izvajalcih, izbral enega in ga nadomestil z na novo
imenovanimi člani komisije, ki bi tako dobili priložnost za delo, za katerega so se usposobili.
Lahko pa bi tudi postavili zgornjo mejo števila članov komisij na posamezni listi glede na število
razpisanih in izvedenih preverjanj. Ko bi se število preverjanj povečalo, bi se obnovil javni poziv
za vpis novih članov komisij na listo oziroma bi lahko v določenih periodah, ko bi večjemu številu
članov potekla licenca, obnovili razpis in dali novim članom možnost, da konkurirajo za vpis na
listo. Hkrati bi bilo treba razviti tudi ukrepe, s katerimi bi člane komisije, ki zavračajo sodelovanje,
izbrisali z liste za neko obdobje, po katerem bi se morali spet prijaviti na razpis za vpis na listo
članov komisije.
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7.2.4

Metodologija oblikovanja cene ugotavljanja in potrjevanja

Cena za pridobitev NPK je oblikovana na podlagi Metodologije oblikovanja cene za pridobitev
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki temelji na strokovnih zahtevah izvajanja postopka
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu z veljavnimi predpisi – Pravilnik
o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št.
37/2010), 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 št. 85/2009).
Težave v postopku še vedno nastajajo tudi v povezavi z nagrajevanjem članov komisij in povračilom
potnih stroškov, kar izvira iz Metodologije oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni
poklicni kvalifikaciji.
Najprej se je preverjalo, kako obračunavajo stroške dela članom komisije izvajalci postopka. Več kot
polovica izvajalcev (56,9 %) obračuna stroške dela članov komisije po predpisani metodologiji za
oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, prevozne stroške pa krijejo v skladu
z metodologijo. Manjši je delež tistih izvajalcev (37,3 %), ki stroške dela članov komisije obračunajo po
predpisani metodologiji, pri prevoznih stroških pa povrnejo kilometrino. Trije izvajalci so pri odgovoru
opredelili »drugo«, pri čemer je eden navedel, da postopkov potrjevanja in preverjanja še niso izvajali,
eden pravi, da stroške članov dela komisije obračunajo po predpisani metodologiji, vendar ne krijejo
prevoznih stroškov, eden izmed izvajalcev pa navaja, da so postopek potrjevanja in preverjanja izvedli
enkrat in takrat stroške dela obračunali v skladu z metodologijo.
Preverjalo se je tudi, ali in kakšne težave imajo izvajalci pri delu s komisijo za preverjanje in
potrjevanje NPK. Odgovore pri tem vprašanju je dalo devet svetovalcev, ki so se že srečali s težavami
pri delu s komisijo. Pri tem so trije navedli, da so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je
predvideno po metodologiji, dva sta izpostavila, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in
preverjanje zaradi premajhnega števila kandidatov, eden ni želel priti zaradi prevelike oddaljenosti
kraja preverjanja. Dva svetovalca sta navedla, da so se člani komisije na preverjanju vedli v nasprotju
z etičnimi standardi, ki veljajo za njihovo delo, opis dogajanja je podal le en svetovalec, in sicer, da
kandidatom niso dali možnosti pisnega preverjanja in šele nato ustnega zagovora, temveč je kandidat
vlekel listek z vprašanjem in takoj odgovarjal, medtem se je v ozadju pripravljal že drug kandidat. Pod
»drugo« je en svetovalec navedel, da so člani komisije komentirali, da za enega kandidata nima smisla
organizirati preverjanja.
O morebitni odklonitvi sodelovanja v komisiji za preverjanje in potrjevanje NPK smo vprašali še
člane komisije, ki so v 75,28 % odgovorili, da še niso nikoli odklonili sodelovanja v komisiji, v katero
so bili imenovani. 14,6 % jih je odgovorilo, da so sodelovanje odklonili, kot najpogostejši razlog pa
so člani komisije navajali pomanjkanje časa ter bolezen in daljšo odsotnost. Deset članov komisije je
izbralo odgovor, da v komisijo še niso bili imenovani, štirje so izbrali odgovor, da ne želijo sodelovati z
nekaterimi člani komisije, in trije člani komisije, da ne želijo sodelovati z nekaterimi izvajalci.
Nadalje je spremljava pri članih komisije preverjala, kako izvajalci vrednotijo njihovo delo. Rezultati
kažejo, da 86 (69,4 %) članov komisije meni, da jim stroške dela izvajalec obračuna po predpisani
metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine potrjevanja, 20 (16,1 %) jih pravi, da jim
izvajalec stroške obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede na izbrane načine
potrjevanj, 16 (12,9 %) jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so povečini navajali, da ne vedo, kako so jim
obračunani stroški dela, dva (1,6 %) člana komisije pa sta odgovorila, da jima strošek dela obračunajo
skladno s pogoji, ki jih postavita.
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Pri tem so zanimivi odgovori, v katerih več kot polovica (75 oz. 55,1 %) članov komisije odgovarja,
da niso seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK. 61 (44,9 %) članov komisije je z
načinom oblikovanja cene seznanjenih. Le tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so v nadaljevanju odgovarjali
tudi na vprašanje, ali način pridobivanja NPK vpliva na ceno NPK. V 56,5 % primerov člani komisije
menijo, da 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, 27 (43,5 %) jih meni, da ni tako.
V smislu vpliva načina pridobitve NPK na končno ceno je bila spremljava usmerjena na pridobitev
mnenja članov komisij o tem, ali bi morala metodologija za oblikovanje cene preverjanja poenotiti ceno
celotnega postopka pridobitve NPK. Metodologija o oblikovanju cene ugotavljanja in potrjevanja je
oblikovana tako, da se posamezni elementi postopka seštevajo, in tako pripeljejo do končne cene. Poleg
tega so posamezni elementi postopka (predvsem priznavanje na podlagi dokazil in preverjanje) med
seboj različno ovrednoteni.
Člani komisije so pri odgovorih na vprašanje, ali menijo, da bi morala metodologija za oblikovanje
cene preverjanja poenotiti ceno celotnega postopka pridobitve NPK (pregled osebne zbirne mape,
potrjevanje NPK na podlagi dokazil, cena kombinacije potrjevanja in praktičnega preverjanja), v
največji meri odgovarjali, da ne. Oblikovanje cene potrjevanja NPK na podlagi dokazil mora ostati tako,
kot je, saj je potrjevanje na podlagi dokazil časovno in strokovno manj zahtevno. Ta odgovor je izbralo
23 (38,3 %) članov komisije. Sledi odgovor, da naj bi bilo oblikovanje cene postopka enotno, vendar bi
za potrjevanje NPK na podlagi listin morali imeti še razgovor s kandidatom, ta odgovor je izbralo 14
(23,3 %) članov komisije. Deset (16,7 %) članov komisije meni, da bi oblikovanje cene postopka lahko
bilo enotno, saj je postopek pregleda osebne zbirne mape časovno in strokovno zahteven. Devet (15,0
%) članov komisije je izbralo odgovor »drugo«. Zanimivo pri tem pa je, da člani komisije, ki so certifikat
podelili na podlagi zbirne mape, po večini menijo, da bi cena preverjanja morala ostati enotna.

Zaključki in predlogi izboljšav
Večina članov komisije ima svoje delo v komisiji obračunano po predpisani metodologiji. Kljub
temu se pojavljajo taki, ki postavljajo posebne pogoje, vsaj glede povrnitve potnih stroškov. Različni
načini obračunavanja potnih stroškov so predvsem nepravični do tistih članov komisije, ki se držijo
predpisane metodologije o oblikovanju cene celotnega postopka pridobitve NPK.
Ponovno (enako že v prvi in drugi spremljavi) se poudarja, da bi bilo pri prenovi metodologije
smiselno paziti, da se odločanje o podelitvi certifikata na podlagi dokazil ne bi tako očitno poznalo
pri vrednotenju dela članov komisije. Vrednost dela bi morala biti enaka, če se člani komisije
odločijo bodisi za kombinacijo potrjevanja na podlagi dokazil in preverjanja bodisi za potrjevanje.
Poleg tega bi lahko rešili težave s povrnitvijo potnih stroškov tako, da bi te uredili z določitvijo cene
kilometra (kot je na primer rešeno pri prevozih javnih uslužbencev).
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6.2.5

Uporaba spletne aplikacije NRP in spletnih strani NRPSLO.ORG ter
NPK.SI

Uporaba spletne aplikacije NRP za namen izpolnjevanja predpisanih baz in objavljanja rokov preverjanj
je predpisana s Pravilnikom o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010), vendar je to obveza za izvajalca, torej institucijo, ki izvaja
ugotavljanje in potrjevanje NPK, in ni nujno, da te baze za izvajalca izpolnjujejo svetovalci. Zato smo
želeli preveriti, ali svetovalci na splošno pri svojem delu uporabljajo spletno aplikacijo in za katere druge
namene jo uporabljajo.
Anketirani svetovalci so lahko med ponujenimi nalogami, za katere uporabljajo spletno aplikacijo NRP,
izbrali več možnih odgovorov. Najpogosteje jo uporabljajo za vodenje registra izdanih certifikatov (45
oz. 88,2 %), sledijo priprava certifikatov (ta odgovor je izbralo 44 svetovalcev oz. 86,3 %), priprava
letnega poročila (43 oz. 84,3 %), vodenje registra kandidatov (42 oz. 82,4 %), priprava dokumentacije za
preverjanje (36 oz. 70,6 %) in priprava dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape (32 oz. 62,7 %).
Dobra polovica svetovalcev (27 oz. 52,9 %) uporablja spletno aplikacijo NRP za pripravo obvestil za
kandidate, pet jih je izbralo odgovor »drugo«, pri čemer je en svetovalec navedel, da uporablja spletno
aplikacijo NRP za najavo rokov za preverjanje in potrjevanje, eden jo uporablja za dodatne informacije,
izdajanje duplikatov ipd., drugi za razpis preverjanj NPK;, to pravi tudi svetovalec, ki spletne aplikacije
ne uporablja, razen za razpis rokov preverjanj. En svetovalec s pomočjo informacij spletne aplikacije
napotuje kandidate na druge organizacije.
Svetovalce smo tudi vprašali, ali sodelujejo pri pripravi dokumentacije, ki jo v postopku uporabljajo
člani komisije, in ali pri tem uporabljajo spletno aplikacijo. Dve tretjini svetovalcev (32 oz. 66,7 %)
vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravi z uporabo spletne aplikacije za
izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije, 14 anketiranih svetovalcev (29,2 %) pa navaja, da
vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, že pred srečanjem komisije pripravijo in
opremijo s podatki kandidatov brez uporabe spletne aplikacije. Eden od anketirancev je navedel, da
dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravijo le na izrecno zahtevo komisije. Pod
»drugo« je ena anketiranka navedla, da namerava vso dokumentacijo v prihodnje pripraviti in opremiti
z vsem, kar komisija potrebuje, pri čemer bo kombinirala spletno aplikacijo in svoje »ideje«.
Na vprašanje, kako svetovalci ocenjujejo uporabnost spletne aplikacije NRP, je velika večina (92,2 %)
odgovorila, da jim olajša izvedbo administrativnih postopkov, hkrati pa je dobra desetina izbrala tudi
odgovor, da se jim zdi precej zamudna, zato jo uporabljajo le v tistih elementih, ki so obvezni. Pri
odgovoru »drugo« sta oba anketirana svetovalca zapisala, da je administriranje postopkov z uporabo
aplikacije zelo zamudno.
Za strokovno publiko obstaja spletna stran NRPSLO.ORG. Svetovalci so odgovarjali, za katere namene
jo uporabljajo. Najpogosteje je bil izbran odgovor, da spletno stran uporabljajo za iskanje katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti (ta odgovor je izbralo 45 anketiranih svetovalcev oz.
dobrih 86 %), sledi spremljanje novosti na področju sistema NPK (38 oz. 73,1 %), skoraj dve tretjini
svetovalcev uporablja spletno stran za spremljanje novosti, vezanih na njihovo delo, sledi iskanje
poklicnih standardov (61,5 %), skoraj tolikokrat je bil izbran odgovor, da spletno stran uporabljajo
pri pripravi osebne mape. Dobri polovici svetovalcev spletna stran predstavlja informacije o podatkih
izvajalcev preverjanja in potrjevanja, slaba polovica pa tam išče podatke o članih komisije. Nihče
med anketiranimi svetovalci ni navedel, da spletne strani NRP ne uporablja. Pri odgovoru »drugo« ni
anketiranec navedel nobenega pojasnila, zakaj je izbral ta odgovor.
Iz podatkov lahko sklepamo, da je spletna stran dobrodošla pomoč svetovalcem, saj na njej očitno
najdejo informacije, ki jih potrebujejo pri delu.
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Nihče od anketiranih svetovalcev ni navedel, da ima kakršne koli težave z iskanjem informacij na spletni
strani NRPSLO.org.
Za potrebe kandidatov pa je v projektu nastala spletna stran NPK.SI. Na vprašanje, ali poznajo spletno
stran NPK.si, je pritrdilno odgovorilo 43 (82,7 %) anketiranih svetovalcev, devet (17,3 %) jih te spletne
strani ne pozna. Čeprav je 43 svetovalcev odgovorilo, da spletno stran poznajo, jih je le 40 podalo tudi
odgovor na vprašanje, za katere namene jo uporabljajo. Analiza prikazuje, da svetovalci spletno stran
najpogosteje uporabljajo pri iskanju poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj
in spretnosti (23 svetovalcev). Dobra polovica svetovalcev jo uporablja pri predstavljanju sistema
potencialnim kandidatom, polovica pa pri svetovanju kandidatom. Dva svetovalca sta zapisala, da
spletno stran sicer poznata, vendar je ne uporabljata, odgovor enega svetovalca pod opcijo »drugo« pa je
bil, da spletno stran uporablja pri iskanju in preverjanju informacij.
Svetovalce se je naprosilo, naj izpostavijo tiste elemente spletne strani NPK.SI, za katere ocenjujejo, da so
še zlasti uporabni. Navedli so:
pp posamezne predstavitve s filmi;
pp po potrebi v celoti;
pp preglednost;
pp nabor vprašanj in podanih odgovorov s strani ekipe NPK;
pp všeč mi je: pogosta vprašanja in odgovori (si lahko pogledajo kandidati in najdejo večino odgovorov);
pp za kandidate se mi zdi ta spletna stran veliko bolj pregledna in enostavna za uporabo kot NRPSLO.org;
pp izjave imetnikov NPK;
pp pri pripravi osebne zbirne mape – koristno je za kandidata in tudi za izvajalca; spletna stran je
enostavna in uporabna;
pp izjave imetnikov NPK in NPK iz prve roke – osebne izkušnje naredijo na kandidate najmočnejši učinek;
pp iskanje poklicnih standardov;
pp izjave imetnikov NPK – za motiviranje udeležencev k vključitvi v NPK primer dobrih praks podjetij
– za motiviranje podjetij k vključitvi zaposlenih v NPK;
pp zbirna mapa, obrazci;
pp je zelo prijetna za uporabo, jasna, ne preveč »nasičena« s podatki, blizu uporabnikom – skratka, zelo
pregledna;
pp spletna stran je nazorna, vendar je večina stvari tudi na strani NRP.

Zaključki in predlogi izboljšav
Spletna aplikacija NRP opravlja dve funkciji. Po eni strani se v njej zbirajo podatki, ki so obvezni
in omogočajo poročanje o delovanju sistema, po drugi strani pa se v njej lahko vodijo različni
zapisniki, vabila, obrazci itd. Svetovalci in tudi člani komisije morajo pri svojem delu voditi različno
dokumentacijo in obrazce, ki se generirajo za posameznega kandidata, uporaba te spletne strani pa
jim olajša delo.
Za potrebe kandidatov za NPK je v projektu nastala tudi spletna stran NPK.SI, ki jo pri svojem delu
uporabljajo tudi svetovalci. Spletno stran pozna 82,7 % anketiranih svetovalcev, ki jo uporabljajo
pri iskanju poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, pri
predstavljanju sistema potencialnim kandidatom in svetovanju kandidatom.
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7.2.6

Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Obe skupini anketirancev sta bili vprašani, kakšno je mnenje o uporabnosti in razumljivosti
posameznih elementov v katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Skorajda vsi anketirani svetovalci (96,1 %) si pri svetovanju pomagajo z informacijami o vstopnih
pogojih za kandidate, ki želijo pridobiti NPK, dobre tri četrtine ga uporablja za to, da preverijo, na
kakšne načine se preverjajo strokovna znanja in spretnosti, dobra polovica zaradi meril preverjanja,
več kot 82 % pa za preverjanje standardov strokovnih znanj in nalog za preverjanje. Element, ki ga
svetovalci najredkeje preverijo, so prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.
Na vprašanje, kateri elementi kataloga se jim zdijo še zlasti uporabni, je odgovorilo 16 svetovalcev. Med
njimi jih je šest navedlo vstopne pogoje, šest pa standarde strokovnih znanj. Treba je omeniti tudi, da se
anketiranim svetovalcem noben element kataloga ne zdi še posebej neuporaben.
Člane komisij smo najprej vprašali, v kateri fazi svojega dela uporabljajo poklicni standard. Največkrat
uporabljajo poklicni standard pri »pregledu dokazil v osebni zbirni mapi v poklicnem standardu
poiščem znanja in spretnosti, ki bi jih lahko priznal« (90 oz. 71,4 %). Sledita odgovora »pri določanju
nalog za preverjanje«, ki je bil izbran 76-krat, in »z njim si pomagam pri oblikovanju kriterijev za
podelitev NPK na podlagi listin«, ki je bil izbran 55-krat. Sedemkrat je bil izbran odgovor, da poklicnega
standarda ne uporabljajo, trije člani komisije so izbrali odgovor »drugo«, kjer so navedli: pri preverjanju
vstopnih pogojev za pristop kandidata k preverjanju; KZ in PS pogledam, kadar podvomim, da kandidat
ne izpolnjuje vstopnega pogoja za pristop k NPK; je podlaga za pisno, ustno in praktično preverjanje.
Pri pregledu osebne zbirne mape člani komisije najpogosteje uporabljajo vstopne pogoje za kandidate,
ki želijo pridobiti NPK (109 oz. 86,5 %), sledijo odgovori: načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti, izbrani 81-krat (64,3 %), merila preverjanja, izbrana 79-krat (62,7 %), ter standardi
strokovnih znanj in naloge za preverjanje, izbrani 73-krat (57,9 %). 50-krat (39,7 %) sta bila izbrana
odgovora povezanost s programi za pridobitev izobrazbe in poklicni standard. Manjkrat so bili izbrani
naslednji odgovori: literatura in strokovno gradivo (23-krat oziroma 18,3 %), kadrovski in materialni
pogoji (22-krat oziroma 17,5 %) ter prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami (16-krat oziroma
12,7 %).
Člani komisije so imeli tudi možnost zapisati, če se jim zdi kateri od elementov kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti posebej neuporaben pri pregledu osebne zbirne mape. Štirje člani
komisije so navedli odgovor literatura in strokovno gradivo, dva kadrovske pogoje in en član komisije
merila preverjanja.
V fazi načrtovanja preverjanja člani komisije uporabljajo naslednje elemente kataloga: merila
preverjanja (84-krat oziroma 70 %), 82-krat (68,3 %) je bil izbran odgovor standard strokovnih znanj
in naloge za preverjanje ter 79-krat (65,8 %) načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti. 66-krat
(55 %) so člani komisije izbrali odgovor vstopni pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti NPK, 41-krat
(34,2 %) povezanost s programi za pridobitev izobrazbe in 39-krat (33,1 %) poklicni standard. Manjkrat
sta bila izbrana odgovora kadrovski in materialni pogoji, 21-krat (17,5 %), ter prilagoditve za osebe s
posebnimi potrebami, 19-krat (15,8 %).
104 člani (95,4 %) komisije menijo, da za načrtovanje in izpeljavo preverjanja ne potrebujejo nobenih
dodatnih informacij, pet (4,6 %) pa jih meni, da bi dodatne informacije potrebovali.
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Zaključki in predlogi izboljšav
Večina svetovalcev in članov komisije pri svojem delu uporablja kataloge standardov strokovnih znanj
in spretnosti ter poklicne standarde. Obe skupini ocenjujeta uporabnost kataloga strokovnih znanj in
spretnosti kot uporabnega, obstajajo pa posamezna odstopanja med člani komisij.
Nobeden od anketirancev ni izpostavil posebnih težav pri razumevanju dokumentov.

7.3

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

7.3.1

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

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je v svojem bistvu namenjen formalizaciji znanj, spretnosti
in kompetenc, pridobljenih z delom ali na neformalnih usposabljanjih. Na podlagi tega so v sistemu
na nacionalni ravni določeni pogoji, kdo je lahko izvajalec ugotavljanja in potrjevanja ter kdo so lahko
člani komisije in svetovalci. Ti podatki so v nacionalni bazi – NRP.
Večina izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki se vpišejo v register, so predvsem (na podlagi
treh področij, ki smo jih spremljali): srednje poklicne šole, ljudske univerze in zasebne izobraževalne
organizacije, katerih osnovna dejavnost je izobraževanje in usposabljanje. Zato vemo, da večina izvaja
tudi priprave na preverjanje in potrjevanje za posamezen NPK.
Večina organizacij (39 oz. 75 %), vpisanih v register kot izvajalci preverjanja in potrjevanj NPK,
izvaja tudi usposabljanje oziroma priprave za pridobitev NPK. Na področju poslovanja in uprave je
takih organizacij 19, na področju umetnosti 13, na področju varovanja oseb in premoženja pa šest.
Anketirana je bila tudi ena institucija, ki pokriva vsa tri opredeljena področja spremljave.
Pri tem smo želeli izvedeti, ali so programi priprav fleksibilni, ali omogočajo individualno prilagoditev
glede na potrebe kandidata, kako izvajalci načrtujejo programe priprav, ali obstaja razlika v pristopih
med strokovnimi področji in kako kandidati zaključijo program priprav. Zanimalo nas je tudi,
kakšne strokovne zahteve imajo izvajalci priprav na preverjanje in potrjevanje za predavatelje v teh
usposabljanjih ter ali imajo razvit sistem spremljanja kakovosti predavateljev.
Dobra polovica (25 oz. 62,5 %) tistih izvajalcev, ki izvajajo tudi program priprav za preverjanje in
potrjevanje NPK, pravi, da je program priprav celovita enota in se kandidati vključujejo v celoten
program. Analiza je tako pokazala, da programi priprav kandidatov niso fleksibilni in ne omogočajo
individualne prilagoditve glede na potrebe kandidata. Izvajalci usposabljanja za preverjanje in
potrjevanje NPK sicer načrtujejo programe priprav, vendar ima le tretjina izvajalcev programov priprav
te javno dostopne, pri 17,5 % anketiranih pa oblikujejo program predavatelji sproti in ni dosegljiv
kandidatom, nekaj več kot 30 % izvajalcev pa ima program zapisan. vendar je dostopen kandidatom na
njihovo željo.
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Strokovne zahteve, ki jih imajo izvajalci priprav na preverjanje in potrjevanje, postavljene za
predavatelje na usposabljanjih, se razlikujejo glede na tip organizacije. Ugotovimo lahko, da imajo na
vseh srednjih poklicnih in strokovnih šolah, ki izvajajo programe priprav, vsi predavatelji ustrezno
strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo, največ pa je na ljudskih univerzah takih predavateljev,
ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, nimajo pa formalne pedagoško-andragoške izobrazbe. Prav tako
so ljudske univerze tiste, ki imajo največji delež predavateljev, ki morajo imeti delovne izkušnje v stroki.
Le štirje izvajalci predavateljem omogočajo, da svoje strokovno znanje posodabljajo. Podatki tako ne
odstopajo bistveno od spremljave certifikatnega sistema, ki je bila izvedena za leto 2012.
Najpogosteje (76,9 %) morajo predavatelji svojo strokovno ustreznost dokazovati s formalnimi dokazili
o doseženi strokovni izobrazbi in z večletnimi delovnimi izkušnjami z določenega področja. Skoraj
tretjina izvajalcev zahteva tudi formalna dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim
delom, sedem izvajalcev ustreznost predavatelja preveri tudi tako, da ga spremlja pri prvi uri
predavanja. Le trije izvajalci zahtevajo od predavateljev dokazila, da se redno vsako leto usposabljajo v
stroki.
Pri spremljanju kakovosti dela predavateljev ugotavljamo, da je na prvem mestu preverjanje kakovosti
dela na način, da slušatelji ocenijo predavateljevo delo ob koncu predava (skoraj 90 % odgovorov).
Tudi sicer se ta odgovor ne razlikuje bistveno med posameznimi področji spremljave. V desetih
primerih izvajalci pravijo, da imajo zaposleno osebo, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja
slušateljev ter uvaja izboljšave. Le en izvajalec je izpostavil, da predavatelji o svojem delu poročajo na
tedenskih srečanjih, pet jih pravi, da predavatelji pripravijo pisna poročila o svojem delu po opravljenih
predavanjih. Konkretneje so se trije izvajalci razpisali pri odgovoru »drugo«, in sicer:
pp kakovost predavatelja se pozna tudi po opravljenih izpitih (merimo odstotek uspešnosti);
pp komisija za kakovost;
pp zadovoljstvo preverjamo z anketnimi vprašalniki. Kandidati velikokrat tudi pokličejo ali pa prek
elektronske pošte sporočijo, če s katerim od predavateljev niso zadovoljni. Pritožbe kandidatov
vedno obravnavamo in pravočasno ukrepamo, kadar je to potrebno.
Programi priprav na spremljanih področjih se v več kot 80 % zaključijo z enim od načinov preverjanja
znanja. Največ izvajalcev (11 oz. skoraj 29 %) pravi, da kandidati zaključijo program priprav s
kombinacijo pisnega in praktičnega preverjanja znanja, med njimi jih največ (N = 7) izvaja program
priprav s področja poslovanja in uprave, po dva pa s področja varovanja in uprave. Tudi v tretji
spremljavi se ugotavlja, da se načini preverjanja znanj, ki jih spodbuja sistem nacionalnih poklicnih
kvalifikacij vse bolj uveljavljajo, saj tovrstni načini predstavljajo več kot polovico odgovorov. V nekaterih
primerih je tako zaključek programa priprav zelo podoben postopku samega preverjanja, s čimer se
kandidati predhodno dobro seznanijo s postopkom preverjanja pred komisijo, odpravijo tremo in so
bolj osredotočeni na naloge.
V tej spremljavi smo izvajalce programov priprav vprašali še, ali spremljajo uspešnost slušateljev v
postopku pridobitve NPK. Večina, 36 (92,3 %), izvajalcev spremlja, kako uspešni so bili slušatelji na
preverjanju in potrjevanju NPK, trije (7,7 %) tega ne počnejo. Prosili smo jih še, naj ocenijo odstotek
slušateljev, ki so uspešno pridobili certifikat. Med tistimi, ki so odgovorili na to vprašanje, je večina
ocenila, da je to med 71 % in 100 %. Več kot 88 % anketiranih svetovalcev pri tem meni, da na uspešnost
kandidatov najbolj vplivajo strokovno znanje in spretnosti, ki jih kandidati izkažejo na preverjanju.
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Zaključki in predlogi izboljšav
Pri zagotavljanju kakovosti programov priprav v spremljanem vzorcu ugotavljamo, da programi v
večini primerov niso individualizirani, prav tako v veliko primerih niso javno dostopni kandidatom.
Glede predavateljev je najbolj skrb vzbujajoče, da jih večina organizacij ne spodbuja ali celo omogoča,
da bi ti pridobivali dodatna strokovna znanja. Vsi izvajalci programov priprav imajo vzpostavljen
sistem spremljanja kakovosti, ki pa pri večini temelji na slušateljevi oceni predavatelja.
Sistem NPK naj bi spodbujal tiste kandidate, ki že imajo izkušnje in kompetence, da jih formalno
potrdijo s certifikatom. Kandidati si mnogokrat želijo pred postopkom preverjanja utrditi svoje znanje
z usposabljanjem, ki pa ne bi smelo biti uniformno, za vse enako. Nekateri potrebujejo le nekaj ur,
da se seznanijo z nalogami, ki jih lahko pričakujejo na preverjanju, nekateri pa res želijo/potrebujejo
daljše in poglobljeno usposabljanje. Če želimo, da ima postopek priznavanja predhodno pridobljenih
znanj, spretnosti in kompetenc funkcionalno vrednost, moramo bolj aktivno spodbujati izvajalce, da
začnejo izvajati priprave, ki bodo res prilagojene potrebam in predhodnemu znanju kandidatov.
Pri ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost kandidatov v postopku pridobitve certifikata,
smo izhajali iz dveh splošnih predpostavk. Prva je bila, da podatek, da ga je napotil v postopek Zavod
za zaposlovanje, negativno vpliva na uspešnost kandidata, in druga, da podatek o tem, kje je opravil
program priprav, pozitivno vpliva na uspešnost. Nobene od predpostavk ne moremo potrditi, saj
je večina svetovalcev odgovorila, da so to predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih kandidati
izkažejo na preverjanju.
Enako predpostavko smo preverili tudi pri članih komisije in lahko ugotovimo, da v 88,9 % primerih
menijo, da na uspešnost kandidata v postopku pridobitve certifikata vplivajo predvsem njegovo
strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkaže na preverjanju. 44,4 % anketiranih je odgovorilo, da
na to vpliva dobro pripravljena osebna zbirna mapa. Podatek, da je kandidata napotil Zavod za
zaposlovanje, pa je relevanten le za 4,8 % anketiranih članov komisije.

7.3.2

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
kandidatovo izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti, ter pri
tem uporablja predpisane obrazce. V postopku preverjanja kandidat dokazuje doseganje standardov
znanj in spretnosti, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti na podlagi dokazil. Pri svojem delu in sledenju
veljavni zakonodaji na področju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK je komisija v svojih
odločitvah avtonomna.
Člani komisije pri pregledu osebne zbirne mape uporabljajo obrazce in navodila, predpisana na spletni
strani NRP. Člane komisij smo vprašali, ali imajo težave pri izpolnjevanju obrazcev, in 63 (50,8 %)
članov komisije je odgovorilo, da nimajo težav. Pri tistih, ki jih imajo, pa so najpogostejše pri presoji
avtentičnosti dokazil (39 oz. 31,5 %), 26 (21 %) jih je odgovorilo, da so osebne mape pomanjkljivo
pripravljene, 19 (15,3 %) članov komisije se srečuje s pomanjkljivimi kriteriji za presojo dokazil, 15
(12,1 %) pa s prezahtevnimi obrazci za presojo dokumentov in celotne osebne zbirne mape.
Med dokazili, ki so jih člani komisije največkrat izbrali kot ustrezna, so na prvem mestu potrdila o
delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica), po ustreznosti sledijo spričevalo, diplome in potrdila o
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usposabljanju na delovnem mestu, potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih, izdelki, referenčna
pisma delodajalcev. Kot zadnje tri po ustreznosti so ocenili življenjepis, referenčna pisma strank in
priznanja s tekmovanj.
Zanimalo nas je tudi, v kakšnem primeru bi bila lahko ustrezna referenčna pisma delodajalcev ali
strank. Po mnenju vprašanih članov komisije bi bila najustreznejša referenčna pisma delodajalcev
oziroma strank tista, v katerih bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge
kandidata. Za ta odgovor se je odločilo 99 (72,3 %) vprašanih. Na drugem mestu je odgovor, če bi lahko
o vsebini pisma vprašal kandidata in tako preveril verodostojnost zapisanega, ki ga je izbralo 34,3 %
anketiranih, sledi odgovor, da bi morali poznati delodajalca, ki je pismo napisal (22,6 %). 17 (12,4 %)
jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali: če je navedene podatke in informacije mogoče preveriti
oz. da kandidat z ustreznimi in veljavnimi potrdili potrdi oz. nedvoumno izkaže; če je referenčno pismo
verodostojno; če bi vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata za vsaj eno področje
operativnih del iz poklicnega standarda in za vsaj eno drugo področje del iz poklicnega standarda; z
ref. pismom se ugotavlja, v kolikšni meri pokriva zahteve katalog str. znanj in spretnosti ter poklicnega
standarda; ref. pismo mora vsebovati tudi datum rojstva kandidata, da razberemo, da je napisano res za
njega; se natančno vidi iz pisma, ali je ustrezno ali je napisano po naročilu (če je napisano po naročilu,
prepišejo cele točke iz kataloga). 15 (10,9 %) članov komisije je izbralo odgovor, da referenčno pismo ne
more biti ustrezno dokazilo o kandidatovih kompetencah.
V nadaljevanju smo člane komisij povprašali po postopku pregledovanja zbirne mape. Zanimalo nas
je mnenje članov, ali bi bilo dobro k pregledu zbirne mape povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo
pripravil. Člani komisije so se znotraj vprašanja opredeljevali za odgovora da oziroma ne. Med tistimi
člani komisije, ki so se odločili za odgovor da, jih 55 (70,5 %) meni, da bi lahko v tem primeru kandidat
kaj pojasnil oziroma komentiral, 11 (14,1 %) jih je mnenja, da bi lahko kandidat pojasnil izvor dokazila,
devet (11,5 %) jih je navedlo odgovore, ki smo jih uvrstili v kategorijo »drugo«, navajali pa so naslednje:
ker se je že kdaj primerilo, da bi komisija potrebovala dodatno pojasnilo; ker lahko kaj pomembnega
prezre; da, vendar samo, kadar bi ocenil, da bi kandidatova pojasnila lahko vplivala na končno odločitev;
ker se iz dokazil ne dajo ugotoviti dejanske kompetence kandidata; včasih je treba še dodatno preveriti
znanje; ker lahko temeljiteje ocenimo osebne karakteristike kandidata; ker bi ob pregledu kandidatu lahko
dali direktna navodila, kaj naj še dopolni do preverjanja; je on sprejemal in svetoval kandidatu, katera
dokazila je treba priložiti; bi podrobneje lahko predstavil mapo in sebe. Trije (3,8 %) člani komisije so
odgovorili, da bi kandidat s prisotnostjo dokazal, da je vsebino res pripravil sam.
Tisti, ki so izbrali odgovor ne, so tega utemeljevali z naslednjimi argumenti: 20 (34,5 %) jih je mnenja,
da je kandidat predhodno že opravil posvet s svetovalcem, ki poda pojasnila komisiji, osem (oz. 13,8
%) jih meni, da ne, ker je v zbirni mapi vse, kar jih zanima, štirje (6,9 %) menijo, da to ni potrebno, dva
(3,4 %) pa, da to ni potrebno, saj je zbirno mapo kandidat sestavil skupaj s svetovalcem. 24 odgovorov
smo zaradi vsebinske raznolikosti uvrstili v kategorijo »drugo«. Člani komisije so navajali naslednje:
ker je priložnost za to v okviru preverjanja; ga o morebitni pomanjkljivosti obvesti svetovalec; v primeru,
da zbirna mapa ni ustrezna, je kandidat povabljen na preverjanje, kjer se lahko preveri tudi ustreznost
dokazil; ne, ker zbirno mapo s polnimi pooblastili pregleduje imenovana izpitna komisija; ker nobeno
predloženo dokazilo ne zadošča za pridobitev NPK na področju zasebnega varovanja, vedno je potrebo
vsaj ustno preverjanje znanja; bi bil lahko postopek na nek način subjektiven; so potrebne stvari navedene;
ne, ker preverjamo ustreznost zbirne mape na preverjanju; komisija na podlagi predloženih listin oz.
osebne mape ugotovi, da kandidat izpolnjuje/ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom; ne, ker bi
lahko nastopil osebni dejavnik; ker je pregled določenih dokumentov lahko za kandidata preveč čustven in
stresen, komisija pa se ne bi mogla odkrito pogovarjati; ker gre za str. presojo; ker to ni mogoče v okviru
kratkega časa, ki je na voljo komisiji za pregled; bi bilo to časovno potratno; ker je kombinacija pravil za
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izdelavo osebne mape in izdelkov v našem primeru povsem dovolj; ker ga pripravi svetovalec; pri NPK
nepremičninski posrednik potrdila brez preverjanja znanja, pridobljena na tečajih, nimajo ustrezne teže.
Pri tem NPK tudi ni mogoče preveriti in oceniti, ali je kandidat sam te izdelke (pogodbe) pripravljal; ne,
ker se njegovo znanje preverja pisno, ustno in s praktično nalogo; ker je tudi pri zahtevnejših postopkih
vabilo kandidatu prej izjema kot pravilo; ker kandidat lahko odgovarja sam zase; je to dolžnost svetovalca;
ne, ker zbirna mapa ne zadostuje, potrebno je usposabljanje (reguliran poklic).
Na vprašanje, ali se je že zgodilo, da so kandidatu podelili certifikat na podlagi njegove zbirne mape, so
mnenja članov komisije deljena. Člani komisije, ki so na vprašanje, ali se je že zgodilo, da so kandidatu
podelili certifikat na podlagi njegove zbirne mape, odgovorili pritrdilno (teh je 51,2 %), so posamezna
dokazila v osebni zbirni mapi ocenili kot ustreznejša kot kolegi, ki certifikata na podlagi zbirne mape
kandidata še niso podelili (teh je 48,8 %). Do največjih razlik prihaja pri naslednjih dokazilih: potrdila
o usposabljanju na delovnem mestu, izdelki ter priznanja s tekmovanj in podobno. Ta dokazila so
člani komisije, ki so že podelili certifikat na podlagi kandidatove zbirne mape, ocenili kot ustreznejša
kot kolegi, ki certifikata na podlagi zbirne mape kandidata še niso podelili. So pa člani komisije, ki
certifikata na podlagi zbirne mape kandidata še niso podelili, kot ustreznejša (kot kolegi, ki so certifikat
na podlagi kandidatove zbirne mape že podelili) prepoznali naslednja dokazila: spričevalo, diplome,
potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih ter življenjepis kandidata.

Zaključki in predlogi izboljšav
Na zaključku je vredno izpostaviti, da je le dobra polovica vprašanih članov komisije odgovorila,
da so že podelili NPK kandidatu na podlagi njegove zbirne mape, pri čemer jih je v osebni zbirni
mapi najbolj prepričalo potrdilo o delovnih izkušnjah. Člane komisije smo vprašali, kakšna bi bila
najustreznejša referenčna pisma delodajalcev oziroma strank, in odgovorili so, da tista, v katerih bi
pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata. Takega mnenja je bilo 72,3
% anketiranih članov komisije. Zanimiv je drugi najpogostejši odgovor, in sicer da bi bila ustrezna
tudi tista referenčna pisma, iz katerih bi lahko o vsebini pisma vprašal kandidata in tako preveril
verodostojnost zapisanega (34,3 %).
Posebej smo preverili, kaj mislijo o možnosti izvedbe razgovora s kandidatom ob pregledu osebne
zbirne mape. Del anketirancev, ki so bili mnenja, da bi bilo koristno povabiti na pregled tudi
kandidata, je odgovoril, da bi lahko s tem pridobili dodatne informacije, medtem ko drugi del
anketirancev, ki pravi, da razgovor s kandidatom ne bi bil koristen, meni, da je to delo svetovalca.
Odgovori kažejo, da bi bilo smiselno spodbujati člane komisije, da poskusno izvedejo razgovor s
kandidati ob pregledu osebne zbirne mape oziroma da se določijo kriteriji; npr. ko je v osebni zbirni
mapi veliko različnih dokazil, je kandidat povabljen na razgovor ob pregledu osebne zbirne mape.
Seveda bi morali za tak način dela usposabljati člane komisij že na osnovnem usposabljanju.
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7.3.3

Postopek preverjanja znanja in spretnosti kandidatov

V sklopu pridobivanja informacij o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK se je
želelo preveriti pogostost načina preverjanja znanj pri kandidatu. Glede na podatek o mnenju komisije
o strokovni usposobljenosti kandidatov za pridobitev NPK je bilo mogoče predvidevati tudi odgovore o
ustreznosti posameznih načinov preverjanj.
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da so člani komisij za najbolj učinkovit način preverjanja ocenili
praktično preverjanje z zagovorom (54 oz. 43,9 %). Na drugem mestu je kombinacija pisnega in ustnega
preverjanja (38 oz. 30,9 %). Sledi odgovor praktično preverjanje (15 oz. 12,2 %). Trije (2,4 %) člani
komisije so izbrali ustno preverjanje, dva (1,6 %) člana komisije projektno nalogo in en član komisije
pisno preverjanje. Deset (8,1 %) članov komisije je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali naslednje:
pisno, praktično in ustno; ocenjujemo vsebino zbirne mape; glede na specifiko posameznih NPK ni
enoznačnega odgovora; pri NPK računovodja je pisno z zagovorom, pri NPK teletržnik vodeni intervju;
kombinacija ustnega/praktičnega preverjanja skozi obliko igre vlog; kombinacija praktičnega, projektne
naloge, igre vlog, ustno in pisno preverjanje; pisna projektna naloga in ustno preverjanje.
Člani komisije prihajajo iz podjetij in šol in predvidevali smo, da imajo različne kriterije glede tega,
kdaj je kandidat uspešno opravil preverjanje. Za preveritev tega smo člane komisij spraševali, kakšen je
njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, ter razvrstili odgovore
glede na njihovo zaposlitev. Člani komisije, ki prihajajo iz podjetij, postavljajo višje kriterije uspešnosti
za kandidata kot člani, ki prihajajo iz izobraževalnih ustanov. 44 (35,2 %) članov komisije odgovorilo, da
je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 80-odstotno, 15 (12,0 %) članov komisije
pa, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50-odstotno. Na raznolikost
kriterijev nakazuje tudi število odgovorov v kategoriji »drugo«, v katero smo uvrstili vsebinsko
različne odgovore, a je bilo teh toliko, da je ta skupina po številu največja (66 oz. 52,8 %). Vsebinsko
različni odgovori, ki so jih navajali člani komisije, so naslednji: v skladu s standardom in katalogom;
kot je določeno pri nalogah za preverjanje NPK (varnostno osebje, nepremičninski posrednik) (60 %);
ni praktične naloge; praktičnega preverjanja še nisem imel/a; 60–70; 65 %; glede na to, da so naloge s
področja spletnega oblikovanja in izdelovanja spletnih strani precej obsežne, jih v okviru preverjanja ni
mogoče izvesti v celoti. Zato je pomembno, da se kandidat naloge loti pravilno in da zna zagovarjati potek
ter razloži, kako bi nalogo dokončal; več kot 60 %; 70 %; potrjeval sem na osnovi osebne zbirne mape; za
enkrat ni bilo potrebe po opravljanju praktične naloge; realnost je na sredini med a in b; odstotke je skoraj
nemogoče določiti, zato je odločilen skupek priprave praktične naloge. predvsem pa njen zagovor in ustno
preverjanje; bistveno je razumevanje namena naloge in vešča izvedba, poleg poznavanja str. znanj pa še
splošna kompetentnost in iznajdljivost; če je preizkus iz predpisane naloge opravil 50-odstotno in jih je
prek dodatnih vprašanj, vezanih na teorijo, znal povezati s praktično nalogo; več kot 65 %; nismo še imeli
takega primera; predpisana naloga in uspešen zagovor; kriterij za uspešnost je izvedba ključnih elementov
naloge; praviloma 70-odstotni kriterij – pisno, 60 % ostalo; odgovori z zamikom; 75 %.
Zanimalo nas je tudi, ali kdaj prihaja do razhajanj pri oceni uspešnosti kandidata na preverjanju, pri
čemer je 60 (47,6 %) članov komisije odgovorilo, da ni razhajanj med člani komisije pri usklajevanju
ocene uspešnosti kandidata na preverjanju. 58 (46,0 %) jih je odgovorilo, da se razhajajo včasih, pri
nekaterih kandidatih. En član komisije je odgovoril, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj.
Sedem (5,6 %) jih je izbralo odgovor »drugo«, kjer so navajali: zelo redko; po preverjanju se člani
posvetujemo in uskladimo stališče; ni bistvenih razhajanj, če so, se uspešno uskladimo. Ne uspemo se
uskladiti glede točkovanja, kadar se kandidatu priznajo določena področja znotraj posameznega sklopa;
ni razhajanj, če so, se zabeležijo na obrazce … čim rečem, da naj se zabeleži, takoj ni več razhajanj in
nehajo goniti vsak svojo.
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Pri pregledu posameznih področij je razvidno, da je 22 (73,3 %) članov komisije s področja poslovanja
in uprave odgovorilo, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Pet
(16,7 %) članov komisije z istega področja je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi
oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Dva (6,7 %) člana komisije s področja poslovanja in
uprave sta odgovorila, da vso dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem srečanju, en član
komisije pa je odgovoril, da dokumentacijo, ki jo potrebuje, pripravi z uporabo spletne aplikacije
za izdajanje certifikatov. Dobra polovica (22 oz. 56,4 %) članov komisije s področja varovanja je
odgovorila, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Sedem (17,9 %)
članov komisije s tega področja je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi oseba,
zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Štirje (10,3 %) člani komisije dokumentacijo, ki jo potrebujejo,
pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov. Trije (7,7 %) člani komisije s področja
varovanja so odgovorili, da vso dokumentacijo pripravijo člani komisije na prvem srečanju, oz. so
izbrali odgovor »drugo«. Slaba polovica (24 oz. 46,2 %) članov komisije s področja umetnosti je
odgovorila, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi kandidatov svetovalec. Nekaj manj (20 oz.
38,5 %) članov komisije z istega področja je odgovorilo, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravi
oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Štirje (7,7 %) člani komisije so odgovorili, da vso
dokumentacijo pripravijo sami na prvem srečanju. Po dva (3,8 %) člana komisije s področja umetnosti
sta odgovorila, da bodisi dokumentacijo, ki jo potrebujejo, pripravijo z uporabo spletne aplikacije za
izdajanje certifikatov, bodisi sta izbrala odgovor »drugo«.

Zaključki in predlogi izboljšav
Člani komisije prihajajo iz podjetij in šol in predvidevali smo, da imajo različne kriterije o tem,
kdaj je kandidat uspešno opravil preverjanje. Za preveritev tega smo člane komisij spraševali,
kakšen je njihov kriterij za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge, ter
odgovore razvrstili glede na njihovo zaposlitev.
Podatki tudi kažejo, da prihaja do razlik v postavljenih kriterijih uspešnosti med člani komisije,
ki izhajajo iz podjetij, in člani komisije, ki prihajajo iz izobraževalnih ustanov. Člani komisije,
ki prihajajo iz podjetij, postavljajo višje kriterije uspešnosti kandidata kot člani, ki prihajajo iz
izobraževalnih ustanov.

7.4

Informacije o svetovalcu in članih komisije

7.4.1

Svetovalci za pripravo osebne zbirne mape

V raziskavi je sodelovalo 53 svetovalcev, ki so odgovarjali tudi na vprašanja o organizaciji, za katero
izvajajo svetovanje, torej o izvajalcu postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK. Največ anketiranih
svetovalcev je bilo v času anketiranja zaposlenih v srednjih poklicnih in strokovnih šolah 14 (26,4 %),
12 (22,6 %) jih prihaja z ljudskih univerz, 10 (18,9 %) iz zasebnih izobraževalnih ustanov, štirje (7,5 %)
iz različnih zbornic, eden pa iz medpodjetniškega centra. 12 (22,6 %) anketiranih svetovalcev je
izbralo opcijo »drugo«, kjer so navajali, da so zaposleni v naslednjih institucijah: javni zavod, podjetje,
gimnazija, društvo, MNZ Policija, PA-pristojna za izobraževanje in usposabljanje, zadruga.
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Večina svetovalcev (88,2 %) je zaposlena v instituciji, kjer izvajajo svetovanje, le šest jih svetovanje
izvaja kot zunanji sodelavci, po pogodbi. Med svetovalci, ki so zaposleni v instituciji, kjer izvajajo
svetovanje, jih je največ zaposlenih na delovnem mestu organizatorja izobraževanja (20 oz. 44,4 %),
sledijo zaposleni, ki so pri vprašanju o delovnem mestu izbrali opcijo »drugo« (18 oz. 40 %) ali ker
med ponujenimi odgovori niso našli ustreznega. Navajali so naslednja delovna mesta: vodja projektov,
vodja organizacijske enote (izobraževalni center v podjetju), direktor, samostojni strokovni sodelavec
za izobraževanje, vodja enote, sem svetovalka za nacionalne poklicne kvalifikacije, predsednica TD
Trzin, policijska inšpektorica, ravnatelj/direktor, svetovalka, poslovni sekretar zbornice, svetovalec v
izobraževanju odraslih.
Ugotovimo lahko, da med anketiranimi izvajalci na spremljanih strokovnih področjih prevladuje
praksa, da v večini primerov zagotavljajo svetovanje s kadrom, ki je zaposlen v instituciji.
Večina (40 oz. 76,9 %) anketiranih svetovalcev je osnovno usposabljanje opravila na Centru RS
za poklicno izobraževanje, 11 oz. 21,2 % pa na Andragoškem centru RS. Eden od anketirancev je
odgovoril, da je usposabljanje opravil v lastni instituciji, kar ni v skladu z zakonom.
Svetovalce smo tudi vprašali, ali so edini v organizaciji, ki svetujejo v postopku priprave osebne zbirne
mape. Polovica svetovalcev pravi, da so v instituciji, kjer delujejo, edini, ki izvajajo svetovanje. V ostalih
primerih pa svetovanje izvaja še organizator svetovanja (8 oz. 15,4 %), svetovalni delavec (13,5 %),
direktor, vodja izobraževanja in predavatelj pa imajo po štiri odgovore. Pod odgovorom »drugo« so
anketirani svetovalci navedli: sodelavec, vodja projektov, imamo še eno svetovalko, strokovni delavec na
projektih, strokovni delavec.
Izmed 25 anketiranih svetovalcev, ki so navedli, da poleg njih tudi druge osebe opravljajo svetovanje,
jih 22 (88 %) pravi, da imajo vse te osebe opravljeno usposabljanje, eden od anketirancev pravi, da jih
ima opravljeno usposabljanje več kot polovica, eden pa, da jih ima usposabljanje opravljenih manj kot
polovica. Odgovor »drugo« je izbral en svetovalec, pri čemer ni navedel nobene obrazložitve.
Svetovalce smo vprašali, kako bi opisali sodelovanje s člani komisije v postopku preverjanja in
potrjevanja, in jim dali možnost izbire več odgovorov. Med člani komisij in svetovalci je prisotno
sodelovanje, saj skoraj polovica svetovalcev pravi, da se člani komisij obračajo nanje pri pregledu osebne
zbirne mape v zvezi s posameznimi dokazili, prav tako člani komisij svetovalca pogosto prosijo za
dopolnitev posameznega dokazila. En svetovalec bi si želel sodelovati s člani komisije, trije pa z njimi
sploh ne sodelujejo. Pod »drugo« so navajali, da je sodelovanje redko in bi ga želeli več, en svetovalec
je napisal, da se posvetuje s predstavniki MNZ, en pa, da postopkov preverjanja in potrjevanja še niso
izvajali in da zato nima izkušenj s sodelovanjem s člani komisije.
Svetovalce smo prosili, naj izmed sedmih opravil izberejo tista, ki jih v postopku preverjanja in
potrjevanja opravljajo najpogosteje. Skoraj vsi svetovalci (49 oz. 96,1 %) so navedli, da kandidatom
pregledajo dokazila in jih opozorijo na pomanjkljivosti, skoraj tako velik je tudi delež svetovalcev
(90,2 %), ki kandidatom razložijo pomen in uporabnost zbirne mape. Med pogostimi opravili je tudi
pomoč pri zbiranju dokazil (tako je odgovorilo 32 svetovalcev oz. 62,7 %), pomoč pri evidentiranju na
različne načine pridobljenih znanj in spretnosti (58,8 %). Dobra polovica (54,9 %) svetovalcev pomaga
kandidatom tudi pri oblikovanju dokazil. Le trije svetovalci kandidatom ne nudijo pomoči pri izdelavi
zbirne mape, trije so izbrali odgovor »drugo«. Dva sta zapisala: kandidate spodbudim, da naj razmislijo
o dokazilih, da niso na kaj pozabili, predvsem s področja delovnih izkušenj, in spodbujam k jedrnatosti,
jasnosti in tudi vizualni urejenosti zbirne mape.
Ker je informiranje ena glavnih nalog svetovalca, smo želeli preveriti, kako ga izvajajo. Iz odgovorov
lahko ugotovimo, da informiranje o možnostih pridobitve NPK najpogosteje poteka prek spletne strani.
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Ta odgovor je izbralo več kot tri četrtine (36) anketiranih svetovalcev. Pogosto informiranje opravijo
tudi ob prvem obisku (32 oz. 61,5 %), sledi informiranje kandidatov na skupinskih srečanjih (24 oz.
46,2 %) in podajanje informacij v natisnjeni pisni obliki (21 oz. 40,4 %). Dobra četrtina (14 oz. 26,9 %)
anketiranih svetovalcev pravi, da informirajo le tiste kandidate, ki prosijo za informacije o NPK, enak
delež jih informira tudi po elektronski pošti ali telefonu. Eden od svetovalcev je izbral odgovor »drugo«.

Zaključki in predlogi izboljšav
Svetovalec za NPK se ni razvil kot poseben poklic, se pa ta dela uveljavljajo kot del rednih delovnih
nalog delovnega mesta 51 % anketiranih svetovalcev. Hkrati je največji delež anketiranih navedel, da
so zaposleni na delovnem mestu organizatorja izobraževanja odraslih. Drugi največji delež (23,5 %)
dosega njihov odgovor, da je svetovanje del rednih delovnih nalog, ni direktno povezano z delovnim
mestom, vendar pa ga izvajajo tekom delovnega časa.
S tem je direktno povezano tudi nagrajevanje svetovalcev. Večina (74 %) jih za to delo ni posebej
nagrajena. Tisti, ki pa so, v večini navajajo finančno nagrado, nekateri pa tudi možnost napredovanja
oziroma pohvalo.
Želeli smo tudi ugotoviti, kako časovno zahtevno je svetovanje. Povzamemo lahko, da v povprečju
eno svetovanje traja eno uro in da ima svetovalec povprečno dve srečanji s kandidatom.

7.4.2

Člani komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij

V raziskavo Spremljava certifikatnega sistema je bilo vključenih 136 članov komisij. Največ članov
komisije deluje na področju umetnosti (60,oz. 44,1 %), 41 (oz. 30,1 %) jih deluje na področju varovanja
in 35 (25,7 %) na področju poslovanja in uprave.
Vsi člani komisij so podali podatek o tipu organizacije, v kateri so zaposleni, ter naziv svojega delovnega
mesta. Med člani komisije, ki so odgovorili na vprašanje o tipu institucije, jih je 55 (oz. 40,1 %)
odgovorilo z odgovorom »drugo«, znotraj katerega pa prevladujeta odgovora, da so bodisi upokojeni
bodisi zaposleni v javni upravi. 40 (29,2 %) jih je zaposlenih v podjetju, 32 (23,4 %) v izobraževalni
ustanovi. Deset članov komisije je samozaposlenih na področju kvalifikacije.
Izmed vseh odgovorov, ki so jih navedli člani komisije kot nazive delovnih mest (navedenih 44 različnih
delovnih mest), prevladuje delovno mesto direktorja, ki ga opravlja 21 (19,3 %) članov komisije, sledi
delovno mesto učitelja (15 oz. 13,8 %), na četrto mesto se je uvrstilo delovno mesto sekretarja oziroma
podsekretarja, ki ga opravlja 10 (9,2 %) članov komisije.
Slaba polovica (62 oz. 49,6 %) članov komisije ima dvajset ali več let delovnih izkušenj, 36 (28,8 %) jih
ima 10 do 19 let delovnih izkušenj. 27 (21,6 %) članov komisije pa ima delovnih izkušenj manj kot devet
let.
79 (58,1 %) članov komisije je odgovorilo, da ne predavajo v programu priprav za preverjanje in
potrjevanje, 57 (41,9 %) jih je odgovorilo, da predavajo v omenjenem programu. Nadalje se je
preverjalo, ali člani komisije z več let delovnimi izkušnjami tudi več predavajo v programu priprav.
Sedem (63,6 %) članov komisije, ki imajo štiri leta ali manj delovnih izkušenj, predava v programu
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preverjanja in potrjevanja. Štirje člani komisije, ki imajo štiri leta ali manj delovnih izkušenj, v
omenjenem programu ne predavajo. 44 (39,9 %) članov komisije, ki imajo pet ali več let delovnih
izkušenj, predava v programu preverjanja in potrjevanja. V istem programu ne predava 68 (60,7 %)
članov komisije, ki imajo pet ali več let delovnih izkušenj.
Med pet najpogostejših opravil, ki jih opravljajo člani komisije, so anketiranci kot najpogostejše
opravilo izbrali pregled in vrednotenje osebne zbirne mape, ta odgovor je bil izbran 121-krat, sledi
izvedba preverjanja, ki je bil izbran 107-krat. 87-krat je bil izbran odgovor izpolnjevanje zahtevane
dokumentacije. Kot četrto najpomembnejše opravilo so člani komisije navajali sodelovanje s
svetovalcem (odgovor je bil izbran 48-krat), na petem mestu pa je odgovor predavanje na pripravah za
potrjevanje, ki je bil izbran 21-krat.
Na vprašanje, ali sodelujejo pri pripravi dokumentacije, je več kot polovica članov komisije (69 oz.
56,1 %) odgovorila, da dokumentacijo, ki jo potrebujejo kot člani komisije pri svojem delu, pripravi
in s podatki opremi kandidatov svetovalec, 32 (oz. 26,0 %) članom komisije dokumentacijo, ki jo
potrebujejo kot člani komisije pri svojem delu, pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena
v administraciji pri izvajalcu. Devet članov komisije je odgovorilo, da si dokumentacijo na prvem
srečanju pripravijo člani komisije, osem članov pa, da si potrebno dokumentacijo pripravijo z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
Pri pregledu odgovorov anketiranih članov komisije glede ocene njihovega sodelovanja s svetovalcem
lahko ugotovimo, da 23 (74,2 %) članov komisije s področja poslovanja in uprave svoje sodelovanje z
izvajalcem postopka ocenjuje kot zelo dobro, sedem (22,6 %) kot dobro in en (3,2 %) član komisije z
istega področja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot niti dobro niti slabo. 23 (59,0 %)
članov komisije s področja varovanja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot zelo dobro,
14 (35,9 %) članov komisije z istega področja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot
dobro, po en član komisije pa kot niti dobro niti slabo oz. kot slabo. 29 (58,0 %) članov komisije s
področja umetnosti svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot zelo dobro, 20 (40,0 %) članov
komisije z istega področja svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot dobro, en (2,0 %) član
komisije s področja umetnosti pa svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje kot niti dobro niti
slabo.
Sodelovanje z izvajalcem postopka ocenjuje 77 (63,1 %) članov komisije kot zelo dobro in 41 (33,6 %)
kot dobro. Trije člani komisije so odgovorili, da njihovo sodelovanje z izvajalcem ni niti dobro niti
slabo, en član komisije pa je svoje sodelovanje z izvajalcem ocenil kot slabo.
Člane komisije smo vprašali, s kakšnimi težavami se srečujejo pri delu, ali imajo težave pri delu s
kandidati. Sodeč po pridobljenih podatkih se največ članov komisije (74 oz. 58,7 %) ne srečuje s
težavami. Na drugem mestu je odgovor slaba strokovna usposobljenost, ki ga je izbralo 47 (34,1 %)
članov komisije, sledijo odgovori, da kandidat ne razume slovenskega jezika (11 oz. 8,0 %),
neinformiranost o načinu in poteku preverjanja (10 oz. 7,9 %) ter odgovor »drugo« (10 oz. 7,9 %), pri
katerem so navajali naslednje odgovore: s kandidati se nisem srečala; nisem še bil udeležen pri postopku
preverjanja; včasih prepisovanje, včasih premalo znajo; občasna slaba strokovna usposobljenost in
nepoznavanje vsebine; dopolnitev zgornjih navedb; kandidati zelo velikokrat pričakujejo, da se preverjanje
nanaša na tematiko, ki so jo poslušali v okviru predavanj – priprav na preverjanje. Zelo malo kandidatov
sploh ve, da obstaja katalog in da se preverjajo standardi strokovnih znanj in spretnosti iz kataloga. Tu
svoje vloge svetovalci zagotovo ne odigrajo; neprimernost kandidatov za poklic, ker ni vstopnih pogojev; ni
postavljenih predpisanih enotnih meril in kriterijev o času ustnega in času pisnega preverjanja, zlasti kadar
kandidat opravlja preverjanje za samo en sklop znanj (ker je za dva sklopa že uspešno opravil predhodno);
enako velja glede točkovanja, kadar se kandidatu prizna določeno področje ali celoten sklop. Večina
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izpraševalcev priznana področja točkuje (eno priznano področje z devetimi točkami, ob predpostavki, da je
kandidat opravil preverjanje priznanih področij 100-odstotno), kar poruši predpisan kriterij za uspešnost
opravljanja preverjanja (primer je opisan v vpr.); v postopek preverjanja in potrjevanja NPK se prijavljajo
kandidati, ki nimajo izkušenj oziroma jih napoti zavod zaradi izpolnjevanja kvote; invalidi, ki jih je
napotil zavod za zaposlovanje, so izsiljevali, da jim je USB-ključ izbrisal naloge, podatke. Trije (2,2 %)
člani komisije so izbrali odgovor, da je časa za preverjanje premalo.

Zaključki in predlogi izboljšav
Čeprav Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 14/2011) govori o tem, da morajo člani komisije
od izdaje do izteka licence delati v stroki, povezani z nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero
imajo to licenco, če jo želijo obdržati, je med člani komisije, ki imajo licenco dlje kot pet let in so tudi
odgovorili, kako so jo obnavljali, le 90,2 % takih, ki odgovarjajo, da delajo v stroki.
Posebej bi še poudarili, da se 26,6 % anketiranih članov komisije dogovarja o sodelovanju z izvajalci
vedno ali občasno še pred imenovanjem v komisijo, kar je v veliki meri v nasprotju z zakonodajo.
Deset članov komisij se je že srečalo s kandidati, ki niso govorili slovenskega jezika. Pri opisu
načina preverjanja kandidatov, ki niso govorili slovenskega jezika, je šest članov komisije navedlo,
da so kandidati delno slovenski jezik razumeli, dva člana komisije sta zapisala, da zakon zahteva
znanje slovenskega jezika, dva pa sta navedla, da so se sporazumevali v angleščini oziroma da oseba
preverjanja ni opravila uspešno. Ker smo ugotovili, da se v postopek pridobitve NPK vključujejo tudi
kandidati, ki ne govorijo ali slabo govorijo slovensko, bo treba pripraviti navodila za svetovalce in tudi
člane komisije, kako (pod kakšnimi pogoji) te kandidate vključevati v postopek.
Prav tako so podajali člani komisije svoje izkušnje z delom z osebami s posebnimi potrebami.
Trinajst (10,5 %) članov komisije je odgovorilo, da so v postopku že imeli kandidata s posebnimi
potrebami. Odgovori na vprašanje, kako so člani komisije prilagodili preverjanje, so različni. Devet
članov komisije, ki je odgovorilo na to vprašanje, pa je dalo različne odgovore. Tudi na tem mestu
se ugotavlja, da bi bilo treba pripraviti navodila za svetovalce in člane komisije glede tega, kako te
kandidate vključevati (pod kakšnimi pogoji) v postopek.
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7.5

Zaključek

V tretji spremljavi certifikatnega sistema kot celote se je tako kot v prvi in drugi želelo 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 razumevanjem
tega ter kako poteka delo svetovalcev in članov komisije ter kako sodelujejo med seboj. Na podlagi
analize podatkov, ki se zbirajo v bazi NRP, in z anketnimi vprašalniki so bili pridobljeni podatki o
pomanjkljivostih in postopkih, ki se uveljavljajo v praksi, na podlagi katerih lahko strokovne institucije
uvajajo izboljšave v sistem.
V nadaljevanju se načrtuje izvedba spremljave na preostalih strokovnih področjih z enakimi oziroma
sorodnimi hipotezami.
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