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Predgovor
» Evalvacija je naložba v ljudi in napredek «

E. G. Guba in Y. S. Lincoln

Na področju vzgoje in izobraževanja so v zadnjih desetletjih evalvacijske raziskave pridobile pomembno
vlogo pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti delovanja celotne vertikale vzgojno-izobraževalnega
sistema. Rezultati evalvacijskih raziskav predstavljajo osnovo za oceno dejavnikov kakovosti in
vzpostavljanje možnosti za ohranjanje dobrega ter izboljšanje šibkih dejavnikov sistema. Evalvacija v
splošnem pomeni pridobivanje informacij (po ustreznih kriterijih, z merjenji in s statističnimi postopki)
z namenom, da bi dobili racionalno podlago za presojo v odločitvenih situacijah (Stufflebeam 1985). Z
evalvacijo pridobivamo dokaze in prihajamo do preverljivih ugotovitev v zvezi s kakovostjo programov,
projektov, storitev in organizacij ter dela posameznikov.
Na podlagi zapisanega lahko evalvacijo opredelimo kot sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu z
namenom, da ga ovrednotimo in ga na podlagi ugotovitev tudi izboljšamo. Predvsem gre pri evalvaciji za
preverjanje, ali so neki cilji doseženi ali ne oziroma na kateri stopnji pri doseganju vnaprej opredeljenih
ciljev se nahajamo. Na opredelitev ciljev, katerih doseganje želimo preveriti, je vezano tudi priporočilo,
da je potreben celovit razmislek, ocena stanja in delovanja vseh bistvenih elementov sistema, kar je
nujno potrebna osnova za sprejemanje odločitve o tem, katera področja je treba evalvirati podrobneje in
bolj poglobljeno in katera so področja kakovosti, ki jih bomo skušali ohraniti, na katerih področjih pa
smo šibki in bomo tudi z evalvacijo poskušali najti ustrezne rešitve. Z evalvacijo poskušamo zagotoviti
optimalne pogoje za delovanje ključnih akterjev sistema.
Izbira področja, ki ga bomo evalvirali, je seveda odvisna predvsem od pomena, ki ga ima to področje za
našo prakso. Vsebinsko moramo problem nato podrobneje razdelati v obliki konkretnih raziskovalnih
vprašanj, znotraj katerih definiramo spremenljivke, za katere bomo zbirali podatke. Metodam zbiranja
podatkov je treba v procesu evalvacije nameniti osrednjo vlogo. Načeloma velja, da je primeren vsak
inštrument, ki nam omogoča zbrati podatke, s katerimi si bomo odgovorili na zastavljena vprašanja, pri
zbiranju podatkov pa se ne omejimo le na en vir in tudi ne na samo eno tehniko zbiranja podatkov. Le
pluralizem tehnik zbiranja podatkov in njihovo medsebojno kombiniranje nam omogoča, da ugotovitve o
posameznih pojavih ali vidikih povežemo v smiselno celoto.
Poročilo, ki je pred vami, predstavlja rezultate spremljave, ki jo je v letih 2012 in 2013 izvajal Center RS
za poklicno izobraževanje. Ko je leta 2000 začel veljati Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, je
bil to zagotovo eden od tistih dokumentov, ki je posameznikom v največji meri omogočal, da znanje in
izkušnje, ki so jih pridobili z neformalnim učenjem – med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom,
prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd.
– tudi formalno ovrednotijo in potrdijo. Tako pridobljeno in formalizirano znanje ter izkušnje na trgu
dela pomenijo razširjene zaposlitvene možnosti in priložnosti za delovanje znotraj različnih poklicnih
področij. Nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK) so namenjene predvsem odraslim, ki so
jih različne življenjske in delovne izkušnje pripeljale do odločitve, da se vključijo v ta proces ter izkoristijo
možnosti in priložnosti, ki jih sistem NPK ponuja.
Evalvacija je bila usmerjena predvsem na tri ključne akterje v procesu pridobivanja in potrjevanja
NPK, ki so bistveni za zagotavljanje kakovosti delovanja sistema NPK in jih na kratko predstavljamo v
nadaljevanju. Na prvem mestu so to zagotovo izvajalci, med katerimi najdemo raznoliko paleto inštitucij,
od javnih in zasebnih, srednjih strokovnih in poklicnih šol do medpodjetniških centrov in stanovskih
zbornic. Kljub raznolikosti pa morajo vsi izvajalci zadostiti enakim zakonskim predpisom, kar pomeni, da
morajo izpolnjevati materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti.
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Sam postopek pridobivanja NPK je sicer transparenten, vendar v samem postopku posamezen kandidat,
ki želi pridobiti NPK, ni prepuščen le svoji iznajdljivosti, ampak ima pravico do svetovanja pri prijavi
v postopek ter pri pripravi svoje zbirne mape. Vsak izvajalec je torej dolžan posameznemu kandidatu
nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja NPK. V Sloveniji se poklic svetovalca v
postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojen poklic, zato svetovanje opravljajo
kot del svojih delovnih nalog šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji
različnih predmetov in mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in so se za opravljanje
tovrstnega svetovalnega dela posebej usposabljali bodisi na Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na
Andragoškem centru Slovenije.
Preverjanje in potrjevanje NPK opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij. Predsednik
in člani komisij imajo licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnavljati vsakih pet let. Licenco
lahko pridobi, vsak,, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo, vsaj 5 let delovnih izkušenj v stroki ter
opravljen program usposabljanja.
Z evalvacijo smo torej preverjali ključne dejavnike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti delovanja
sistema NPK, pri čemer smo tokrat v raziskavo zajeli izvajalce, svetovalce in člane komisij s področij
kozmetike, storitev za ranljive skupine ter predelave in izdelave živil na tradicionalen način. Na tem
mestu ne bomo podrobneje predstavljali namena in vsebine same problematike, saj oboje natančneje
obravnavamo v pričujočem poročilu, ampak bomo nekaj misli namenili pomenu tokratne evalvacije.
Vsaka evalvacija poteka po določenemu zaporedju; zasnovi instrumentarija (o tem smo pisali zgoraj) sledi
zbiranje podatkov, njihova obdelava in interpretacija, pri čemer je treba poudariti, da mora le-ta slediti
v izhodišču zastavljenim raziskovalnim vprašanjem in pridobljenim empiričnim podatkom. Na ta način
lahko v večji meri zagotavljamo objektivno, posledično pa tudi bolj verodostojno interpretacijo, kar je
ključno za vsako kakovostno evalvacijo.
Namen evalvacij, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, namreč ni le odkrivanje obstoječega stanja na
proučevanem področju, njegovih prednosti ali pomanjkljivosti, temveč je njihova glavna vloga dolgoročno
zagotavljanje kakovosti. V našem primeru to velja tako za tiste, ki v procesu pridobivanja NPK sodelujejo
kot izvajalci, svetovalci ali člani komisij, kot za tiste, ki vanj vstopajo kot kandidati. S prvo tovrstno
evalvacijo, katere namen je bil predvsem ugotoviti stanje na treh izbranih področjih, smo tako opravili
pomemben korak k zagotavljanju kakovosti sistema NPK, ki pa mu morajo slediti evalvacije tudi na
drugih področjih, saj lahko le s sprotnim in sistematičnim spremljanjem dogajanja v praksi prispevamo k
bolj transparentnim in učinkovitejšim sistemskim rešitvam.
dr. Jasna Mažgon
Danijela Makovec
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Beseda recenzentke
Vrednotenje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc
predstavlja enega od pomembnih ukrepov v podporo uresničevanju koncepta in strategije vseživljenjskega
učenja. V Sloveniji je bil v drugi polovici 1990ih let razvit in leta 2000 tudi formalno vpeljan t.i. certifikatni
sistem, katerega namen je bil omogočiti pridobivanje nacionalno veljavnih poklicnih kvalifikacij, ki
temeljijo na standardih znanj in spretnosti, opredeljenih s strani trga dela, v postopkih preverjanja in
potrjevanja znanj in spretnosti ne glede na okolja in načine njihovega pridobivanja. Čeprav je bil njegov
temeljni cilj povečevanje zaposljivosti industrijskih delavcev brez formalnih kvalifikacij, ki so izgubljali
zaposlitev zaradi prestrukturiranja gospodarstva, je z usklajevanjem nacionalnega izobraževalnega sistema
in nacionalnih izobraževalnih politik z evropskimi smernicami tudi certifikatni sistem vsaj deklarativno
vse bolj privzemal vlogo, ki jo evropske smernice določajo vrednotenju in priznavanju neformalnega in
priložnostnega učenja. Evropske smernice in načela so se upoštevali tudi pri njegovi institucionalni ureditve.
Visoka raven formalizacije in institucionalizacije delovanja certifikatnega sistema naj bi prispevala k njegovi
verodostojnosti in s tem k ustvarjanju zaupanja vseh ključnih akterjev, ki v njem prepoznavajo svoj interes.
Pričujoče poročilo prinaša rezultate spremljanja usklajenosti prakse izvajanja sistema certificiranja s
formalno določenimi zahtevami. V primerjavi z drugimi dosedanjimi študijami in evalvacijami, ki so
pristopale k analizi izvajanja sistema kot celote ali pa se omejevale na ugotavljanje učinkov, se omejuje na
raven posameznih panog/dejavnosti oz. poklicnih področij. Zajema izbrane NPK na treh področjih: skrb
za posebne ciljne skupine, kozmetika in izdelava živil in kmetijskih izdelkov na tradicionalni način. Kot
navajajo avtorji, gre za prvo 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 izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja NPK z določili zakonskih in podzakonskih aktov,
strokovnimi metodologijami in drugimi institucionalnimi pravili, ki urejajo delovanje sistema.
Spremljanje na ravni strokovnih področij oz. dejavnosti je pomembno, saj se ta razlikujejo tako po tradiciji
pridobivanja kvalifikacij in njihovi formalni regulaciji, po intenzivnosti vključevanja predstavnikov različnih
interesov v definiranje in izvajanje postopkov, pa tudi po resursih, ki s katerimi razpolaga posamezno
področje. Vse to so pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri pojasnjevanju razlik med področji, na
katere opozarjajo tudi posredovani podatki kakor tudi pri izpopolnjevanju obstoječih rešitev in pri iskanju
novih.
Ne gre tudi zanemariti, da preverjanja in potrjevanja nekaterih NPK, ki so zajete v spremljanje, poteka že od
uvedbe sistema certificiranja v prakso, iz česar je mogoče sklepati, da tu obstaja obsežno akumulirano znanje
in izkušnje tudi visoka raven profesionalizacije izvajanja postopkov in procedur. Glede na to podatki in
ugotovitve, ki jih prinaša to poročilo niso pomembni le za izboljševanje delovanja sistema in odpravljanju
identificiranih pomanjkljivosti na proučevanih področjih, marveč lahko služijo tudi kot priložnost za
identifikacijo dobrih praks ter za učenje za druge panoge/dejavnosti oziroma poklicna področja z manj
bogatimi izkušnjami pri preverjanju in potrjevanju.
Za upravljavce certifikatnega sistema bodo gotovo zanimivi že osnovni podatki o gibanjih podeljevanja
posameznih NPK, prevladujočih izvajalcih postopkov, razpisanih in izvedenih rokih, še posebej pa o tem,
da izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja v glavnem izpolnjujejo materialne in druge pogoje, ki
jih določajo formalni predpisi. Hkrati pa se seznanijo z glavnimi problemi, s katerimi se pri izpolnjevanju
formalnih zahtev srečujejo izvajalci.
Če upoštevamo, da so svetovalci in člani komisij za preverjanje glavni akterji pri izvajanju postopkov in
je od njih odvisna tudi kakovost izpeljave le-teh ter s tem veljavnost in zanesljivost sistema preverjanja
in certificiranja, bo za vse ključne akterje aktualen podatek, ki govori o tem, da so pri obojih v glavnem
preseženi problemi razumevanja standardov znanj in spretnosti v postopkih preverjana, saj skoraj vse
njihove elemente ocenjujejo kot uporabne in razumljive. Torej lahko rečemo, da so podeljene NPK relevantne
z vidika potreb dela oz. poklica, s katerim so povezane. Vsi ključni akterji bi morali biti posebej pozorni
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na ugotovitev, ki nakazuje, da finančni problemi, s katerimi se srečujejo izvajalci, vplivajo tako na dosledno
spoštovanje formalnih zahtev pri imenovanju članov komisij za preverjanje kot tudi na njihovo zavezanost za
sodelovanje pri izpeljavi postopkov preverjanja, pa celo na izbiro pristopov k preverjanju.
Naslednja pomembna informacija za upravljavce sistema certificiranja in izvajalce postopkov, ki pomembno
zadeva kakovost izpeljave postopkov, je informacija o usposobljenosti svetovalcev in članov komisij.
Oboji sicer izpolnjujejo formalno določene pogoje glede usposabljanja, ni pa mogoče zaslediti njihovega
sodelovanja v dodatnih oblikah, ki omogočajo izkušenjsko učenje in medsebojno izmenjavo tihega znanja
ter skupno iskanje inovativnih rešitev. Sem takoj lahko uvrstimo tudi šibko sodelovanje članov komisij s
svetovalci in skoraj nikakršno sodelovanje z državnim izpitnim centrom.
Z vidika zaupanja v kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja so nedvomno aktualne tudi informacije
o tem, katerim ocenjevalnim pristopom dajejo člani komisij prednost in katera dokumentacija se jim zdi
najbolj uporabna in relevantna pri ocenjevanju. Vidimo lahko, da je najpogostejša kombinacija ocenjevanja
zbirne osebne mape in neposrednega preverjanja, kar bi lahko pomenilo zagotovilo kakovosti vsem, ki
dvomijo v preverjanje in potrjevanje na podlagi dokumentacije.
Podatki, ki jih prinaša poročilo, pa odpirajo tudi nekatera vprašanja, ki sicer niso bila definirana kot
predmet spremljanja, in zadevajo sistemsko raven oziroma samo družbeno vrednost in relevantnost
sistema certificiranja. Nekateri od njih nehote vodijo k razmišljanju, da izvajanje preverjanja in potrjevanja
lahko predstavlja tudi zgolj dodatno dejavnost, ki podpira temeljno poslanstvo šol in izobraževalnih
organizacij – posredovanje programov izobraževanja in usposabljanja - oz. ustvarja možnosti za razširitev
programske ponudbe. Tipično je namreč, da večina glavnih izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja
- šol in organizacije za izobraževanja odraslih - izvaja tudi pripravljalne programe. To vzbuja pomislek o
enakopravnem upoštevanju v postopkih preverjanja vsega znanja, spretnosti in kompetenc, ne glede na
načine in okolja pridobivanja. Namreč, v poročilu lahko preberemo, da obravnavajo člani komisij potrdila
o zaključenih tečajih in usposabljanjih kot najbolj zanesljiva. Dejstvo, da študija vključuje v spremljanje
izvajanja sistema certificiranja tudi pripravljalne programe,pa bi lahko pomenilo, da se ti privzemajo kot
njegov sestavni del.
Kljub omejitvam, ki izhajajo iz tega, da gre za spremljanje izvajanja sistema na samo treh področjih in da
znaten del prikazanih podatkov temelji na mnenjih izvajalcev, svetovalcev in članov komisij za preverjanje,
rezultati lahko načnejo tudi vprašanje o tem, v katero smer se razvija slovenski certifikatni sistem. Ali v
praksi res sledi načelom, ki so se v evropskem okvirju uveljavila na področju vrednotenja in potrjevanja
neformalnega in priložnostnega učenja in izkušenj ali pa je mogoče zaslediti nevarnost, da bi se lahko
spremenil v dejavnik legitimizacije ustvarjanja določenih monopolov pri izvajanju neformalnega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja.
Ne nazadnje se zdi s širšega vidika pomembno tudi to, da prikazani podatki ponujajo nekatere ugotovitve, ki
so zelo podobne tistim, ki so jih eksperti OECD oblikovali leta 2007.
Ne glede na vse omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi in interpretaciji posredovanih podatkov
in ugotovitev, ti predstavljajo dobro osnovo za izboljševanje kakovosti izvajanja postopkov preverjanja in
potrjevanja na opazovanih področjih, da pa hkrati odpirajo tudi nekatera širša sistemska vprašanja o položaju
certifikatnega sistema v odnosu do vseživljenjskega učenja, ki se jim na dolgi rok ne bo mogoče izogniti, če
želimo, da preseže položaj, ki mu ga izobraževalni sistem trenutno omogoča.
dr. Angelca Ivančič
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Od leta 2008, ko je bila izvedena prva celostna spremljava sistema NPK (ur.: K. Drofenik 2008)
in je tekla vzporedno z nastajanjem nacionalnega poročila v okviru OECD projekta priznavanje
neformalnega in priložnostnega učenja, je bilo v Sloveniji izvedenih še več raziskav, ki so se osredotočale
na različne segmente in ciljne skupine, ki delujejo v samem sistemu.
Skupaj z nacionalnimi inštitucijami, ki aktivno sodelujejo v sistemu NPK (Andragoški center Slovenije,
Državni izpitni center, Zavod RS za zaposlovanje) in tudi mednarodno organizacijo OECD, smo v
Sloveniji izvajali spremljave in pripravljali ugotovitve, ki so primarno namenjene tistim, ki zakonsko
urejajo področje NPK.
Zaključki strokovne skupine OECD so dali zunanji pogled na stanje na področju priznavanja
neformalno pridobljenega znanja, ki naj bi služil kot podlaga za razpravo med odgovornimi
inštitucijami o potrebnih spremembah na tem področju.
V spremljavi certifikatnega sistema, ki smo jo na Centru RS za poklicno izobraževanje zaključili leta
2008, smo kot ključno slabost sistema videli v pretirani težnji po programski regulaciji vsebin ter slabo
uveljavljenemu sistemu priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc. Hkrati
smo poudarili, da je potrebno kvalifikacije ustrezno umestiti v sistem kolektivnih pogodb, ki so v
Sloveniji še vedno eden od pomembnejših načinov za družbeno priznanje neke kvalifikacije. Hkrati s
tem, smo poudarili, da je potrebno okrepiti promocijo sistema v katero morajo biti vključeni socialni
partnerji. (Kunčič, 2008)
Andragoški center Slovenije je leta 2010 izvajal evalvacijo certifikatnega sistema z vidika vloge
delodajalcev na razvoj certifikatnega sistema (Evalvacija vloge delodajalcev za razvoj certifikatnega
sistema/sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ACS, 2012), kjer je prav tako opozoril na
pomanjkanje aktivne promocije sistema, ki naj se bolj fokusira na mala in srednja podjetja, da
delodajalci ne poznajo v zadostni meri možnosti sodelovanja v sistemu oziroma se jim zdi, da na sistem
lahko vplivajo le preko zbornice ali panožnih združenj prav tako tudi oni opozarjajo na premajhno
prepoznavnost in upoštevnost certifikatov na trgu dela in v kolektivnih pogodbah.
Pričujoča spremljava je prva, ki je nastala v skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 85/ 2009), da mora Center RS za poklicno
izobraževanje (CPI) izvajati spremljavo dela svetovalcev v postopku ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij ter spremljavo certifikatnega sistema.
V prvi spremljavi želimo predvsem evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo, ki jih morajo v
skladu z zakonskimi določili izvajati različni akterji (izvajalec, svetovalec, član komisije) v procesu ter
ugotoviti, kje prihaja do težav z izpolnjevanjem zakonskih določil; ugotoviti, ali izvajalci postopkov
ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav in ali imajo vzpostavljene mehanizme
zagotavljanja kakovosti v teh programih ter ugotoviti ali imajo uporabniki kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti v sistemu težave z razumevanjem le tega.
Ker gre za zelo kompleksen sistem, je nemogoče izvajati spremljavo vseh segmentov sistema na enkrat,
temveč je treba določiti posamična področja spremljave, ki jih bomo izvedli v določenem obdobju.
Pri določanju področja spremljave je seveda nujno sodelovanje z Državnim izpitnim centrom ter
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in verjetno v nadaljevanju tudi z
Zavodom RS za zaposlovanje.
Zato bomo morali pri načrtovanju področij spremljave v posameznih obdobjih skupaj izbrati področja
spremljanja, na katerih se po oceni pristojnih inštitucij pojavljajo anomalije in bo treba uvajati
izboljšave.
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V nadaljevanju bomo na kratko predstavili sistem NPK in nato sledi opredelitev ciljev in namena
spremljave ter opis metodologije po kateri je spremljava potekala. V tretjem delu predstavljamo vsa tri
strokovna področja in temeljne razloge za razvoj NPK na vsakem od spremljanih področij. Temu sledi
analiza podatkov pridobljenih iz spletne aplikacije Nacionalnega informacijskega središča (NRP) in v
petem delu se nahaja analiza statistične obdelave vprašalnikov, ki je predstavljena glede na anketirano
skupino (izvajalci, člani komisije, svetovalci). Na koncu smo povzeli ugotovitve iz posameznih delov
spremljave in dodali predloge za spremembe v predpisanih postopkov.

Kratek opis sistema NPK
Sistem NPK se je razvijal kot odgovor na potrebe trga dela, ki so potrebovale hitrejše odzivanje
izobraževalnega sistema na problem strukturnega neskladja, ki se je pojavil med brezposelnimi.
(A. Ivančič, 1995, str. 56)
Sistem NPK je omogočil formaliziranje znanj, spretnosti in poklicnih kompetenc, pridobljenih v
neformalnem izobraževanju in po drugih poteh prek postopkov priznavanja in preverjanja teh znanj
in spretnosti. Za trg dela pa je pomembno, da se postopek zaključi v obliki javno veljavne listine,
certifikata o NPK.
»Možnost potrjevanja predhodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc ter oblikovanja krajših
programov usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti omogočajo formalno pridobitev poklica,
kar pozitivno vpliva na odpravljanje razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Pobude za
pripravo poklicnih standardov in katalogov, ki prihajajo s strani delodajalcev, so dragocen prispevek k
razvoju in aktualnosti sistema in kvalifikacijskih struktur.« (ur. K. Drofenik, 2008, str. 14)
Sistem NPK temelji na priznavanju in potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja, zato je njegov
temeljni namen upoštevanje vseh tistih kompetenc posameznika, ki jih je le-ta pridobil zunaj šolskega
prostora, ter priznanje njihove ekonomske in socialne vrednosti. S tem naj bi bila omogočena večja
mobilnost delavcev med sektorji in podjetji v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Hkrati pa naj bi
bila na ta način omogočena večja funkcionalna prilagodljivost zaposlenih in napredovanje na isti stopnji
izobrazbe.
Zelo pomemben element je tudi javnost in dostopnost podatkov, kar omogoča javna baza podatkov,
dostopna stroki na spletnem naslovu http://www.nrpslo.org/ in spletna stran http://www.npk.si, ki pa
je primarno namenjena neposrednim uporabnikom, torej kandidatom pa tudi svetovalcem in drugi
zainteresirani javnosti. NRP (National Reference Point) omogoča dostop do informacij o poklicnem in
strokovnem izobraževanju ter preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter prav tako
do poklicnih standardov in katalogov, podatkov o izvajalcih ugotavljanja in potrjevanja NPK, komisij,
obrazcev za izvedbo procesa ugotavljanja in potrjevanja NPK, predpisov ipd.
»Ne glede na to, da gre za formalizirane postopke, pa je vključitev v postopek ugotavljanja in potrjevanja
znanj in spretnosti popolnoma prostovoljna in odločitev vsakega posameznika. Nedvomno pa 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)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 85/
2009) določa, da mora Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) izvajati spremljavo dela svetovalcev v
postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter spremljavo certifikatnega sistema.
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.
l. RS št. 37/2010) pa v 14. členu določa, da mora CPI spremljati certifikatni sistem in enkrat letno
poročati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Strokovnemu svetu RS za poklicno in
strokovno izobraževanje o svojih ugotovitvah. Za ta namen CPI razvije metodologijo spremljave in
zagotavljanja kakovosti certifikatnega sistema, ki jo sprejme Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
Namen spremljave dela svetovalcev v postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter
certifikatnega sistema kot celote je primarno pridobivati podatke o pomanjkljivostih, ki se pojavljajo v
sistemu in tako omogočiti sistematično uvajanje izboljšav v sistem.

2.1

Opredelitev vprašanj spremljave

V prvi spremljavi želimo:
pp evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo, ki jih morajo v skladu z zakonskimi določili izvajati
različni akterji (izvajalec, svetovalec, član komisije) v procesu, na strokovnih področjih Kozmetika,
Storitve za ranljive skupine, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način, ter ugotoviti, kje
prihaja do težav z izpolnjevanjem zakonskih določil (delo v NRP, osebna zbirna mapa, izpolnjevanje
materialnih pogojev, plačevanje komisije, zagotavljanje svetovanja);
pp ugotoviti, ali izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav in ali
imajo vzpostavljene mehanizme zagotavljanja kakovosti v teh programih;
pp ugotoviti, ali imajo izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja težave z razumevanjem kataloga
standardov strokovnih znanj in spretnosti;
pp ugotoviti, ali imajo svetovalci težave z razumevanjem kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti;
pp ugotoviti, ali imajo člani komisije težave z razumevanjem kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti;
pp ugotoviti, kako poteka delo svetovalca in članov komisije in kje se pojavljajo težave;
pp ugotoviti, kako sodelujejo člani komisije in svetovalci.
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2.2

Inštrumentarij

Podatke smo pridobili z vprašalniki, ki so vključevali vprašanja kombiniranega tipa (zaprti in odprti tip
vprašanj), ter s črpanjem podatkov iz baze NRP – nacionalno informacijsko središče:
pp vprašalnik za izvajalce postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK,
pp vprašalnik za svetovalce v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK,
pp vprašalnik za člane komisij,
pp črpanje podatkov iz baze NRP:
–– podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja (od
prvega vpisa izvajalcev v register),
–– podatki o izvajanju NPK, in sicer
•

podatki o izvajanju NPK od začetka njihovega izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v
register),

•

podatki izvajanju NPK v letu 2011,

–– podatki o kandidatih za NPK v letu 2011.

2.3

Seznam spremenljivk

S tremi vprašalniki smo zbrali podatke za naslednje spremenljivke:
Vprašalnik za izvajalce:
1. informacije o izvajalski organizaciji,
2. informacije o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
3. informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Vprašalnik za člane komisij:
1. informacije o organizaciji,
2. informacije o članih komisij in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij,
3. informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij,
4. informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
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Vprašalnik za svetovalce:
1. informacije o organizaciji,
2. informacije o svetovalcu in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij,
3. informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij,
4. informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Iz baze NRP smo pridobili naslednje podatke:
1. podatki o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja
(od prvega vpisa izvajalcev v register),
2. podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
•

podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od začetka njihovega izvajanja
(od prvega vpisa izvajalcev v register),

•

podatki izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2011,

3. podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2011.

2.4

Opredelitev raziskovalnih metod

2.4.1

Obdelava podatkov

Podatki so bili obdelani na nivoju deskriptivne analize. Podatki so prikazani tabelarično z absolutnimi
frekvencami in s strukturnimi odstotki.

2.4.2

Vzorec

V spremljavi smo se osredotočili na tri strokovna področja:
pp KOZMETIKA; NPK: Maser/maserka, Pediker/pedikerka, Maniker/manikerka, Vizažist/vizažistka
pp STORITVE ZA RANLJIVE SKUPINE; NPK: Delovni inštruktor/delovna inštruktorica, Socialni
oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
pp PREDELAVA IN IZDELAVA ŽIVIL NA TRADICIONALEN NAČIN; NPK: Predelovalec/
predelovalka mleka na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen
način, Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, Predelovalec/
predelovalka sadja na tradicionalen način
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Na vseh treh področjih so NPK, ki so bile razvite med prvimi; torej med leti 2000 in 2002 in se
podeljujejo od začetka veljavnosti prvega Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, tj. leta 2000.
V raziskavo smo vključili:
pp vse izvajalce, ki so bili vpisani v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja med 15. 9.
2012 in 30. 10. 2012. V tem obdobju se je število vpisanih izvajalcev v register spreminjalo, saj so bili
vpisani še izvajalci, ki že več kot 12 mesecev niso razpisali roka preverjanja in jih je Državni izpitni
center v tem času izbrisal iz registra;
pp osebe, ki pri teh institucijah opravljajo informiranje in svetovanje kandidatom;
pp vse člane komisije, ki so bili med 15. 9. 2012 in 30. 10. 2012 vodeni v registru članov komisij kot
nosilci licence za člane komisij za eno ali več NPK na področju kozmetike, storitev za ranljive
skupine in predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
Anketiranih izvajalcev je bilo 44, pri čemer so nekateri izvajalci vpisani v register izvajalcev za več
strokovnih področij, ki so bila vključena v spremljavo. Ob analizi smo jih zavedli v tisto področje, za
katerega so izpolnili vprašanja o Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Na področju kozmetike je treba poudariti, da so se na podlagi revizije, ki je bila izvedena v letu 2012, ter
sprememb materialnih in kadrovskih pogojev imenovali novi izvajalci in člani komisije za posamezno
področje (NPK Maser/maserka in NPK Pediker/pedikerka).
Anketiranci so v anketnem vprašalniku obravnavali že revidirana kataloga Maser/maserka in Pediker/
pedikerka.
Spremljava certifikatnega sistema sovpada s trenutnim potekom revizije katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti Maniker/manikerka in Vizažist/vizažistka, pri katerih bodo lahko
vključeni predlogi oziroma potencialne predlagane spremembe.
Pri izvajalcih smo anketirali:
pp osebo, ki se vodi v registru izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja kot odgovorna oseba
te institucije in bo odgovarjala na vprašalnik, namenjen izvajalcem postopkov ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ter
pp osebo, ki jo institucija navaja v vlogi za vpis v register izvajalcev postopkov ugotavljanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da izvaja informiranje in svetovanje na tej instituciji.
Člane komisij smo anketirali v dveh oblikah:
pp na samem preverjanju pri izvajalcu, preverjanje je sovpadlo s samo izvedbo anketiranja ter
pp preostale člane komisije izven samega preverjanja v istem obdobju.
Obdobje vpisa v register, v katerem smo zajemali podatke, je bilo treba določiti, ker je register živa baza,
v katero se dnevno vpisujejo (in brišejo) novi izvajalci in člani komisije.
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3.1

Storitve za ranljive skupine

Kadar si posamezniki ali družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči,
ki jo v okviru različnih socialnih politik, katere segajo na področje zaposlovanja, upokojevanja,
družinskega varstva, zdravstva, izobraževanja, stanovanjske problematike, invalidskega varstva
zagotavljata država ali lokalna skupnost. Sistem socialnega varstva v ožjem pomenu uokvirja slovenska
socialnovarstvena zakonodaja, ki določa pravice državljanov za zagotavljanje socialnega varstva in
upravičenosti do storitev iz mreže javnih služb. Sistem pomembno sooblikujejo tudi dodatni socialni
programi, ki jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije ter zasebni izvajalci, ki skrbijo za izbire, ki
ranljivim skupinam pomagajo pri socialnem vključevanju.
Pomemben element razvoja socialnega varstva za določeno obdobje predstavlja Nacionalni program
socialnega varstva. Zadnji predlog načrtuje razvoj socialnega varstva za obdobje do leta 2020, s čimer
se strategija razvoja socialnega varstva v slovenskem prostoru usklajuje z evropsko lizbonsko strategijo
2020. V pripravi je tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo,
ki predvideva rešitev težave financiranja storitve pri uporabnikih, ki so upravičeni do dolgotrajne
oskrbe. Vsi ti in še mnogi drugi dokumenti predstavljajo pomembne usmeritve za prihodnje delo ter
načrtovanje programov, izvajanje storitev ter s tem povezanim ustrezno usposobljenim kadrom.
V nadaljevanju so obravnavane nacionalne poklicne kvalifikacije (poklici) s področja socialnega varstva
oziroma storitev za ranljive skupine, ki so predmet pričujoče Spremljave certifikatnega sistema.
pp Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika,
pp Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu in
pp Delovni inštruktor/delovna inštruktorica.

3.1.1

Predstavitev poklicev

Tolmač slovenskega znakovnega jezika
Poklic tolmača slovenskega znakovnega jezika je reguliran v okviru dejavnosti, ki jo opredeljuje Zakon o
uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur.l. RS, št. 96/2002; v nadaljevanju Zakon), uresničuje pa se z
odločanjem pri centrih za socialno delo.
Pravico gluhe osebe do uporabe znakovnega jezika je Zakon uveljavil v postopkih pred državnimi
organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javnih služb. Poleg
naštetih pa gluhe osebe izkazujejo potrebo po tolmačenju tudi pri različnih neformalnih oblikah
izobraževanja (razni tečaji), družinskih srečanjih, obiskovanju različnih krožkov, gojenju hobijev,
vključevanju v posebne socialne programe, ki jih izvajajo društva gluhih in naglušnih ter Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije, kakor tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi jim gluhota
pomenila oviro pri zadovoljevanju njihovih potreb.
Dejavnost tolmačenja je kompleksna dejavnost, pri kateri ne gre zgolj za prevajanje iz enega v drug
jezik, ampak tudi za poznavanje uporabniške skupine gluhih oseb, tj. socialnega varstva. Poklic tolmača
znakovnega jezika v grobem zajema pet vsebinskih področij:
pp tolmačenje iz govornega jezika v slovenski znakovni jezik,
pp tolmačenje iz slovenskega znakovnega jezika v govorni jezik,
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pp socialno varstvo,
pp delo z gluhimi in naglušnimi osebami – uporabniki slovenskega znakovnega jezika in
pp zagotavljanje kakovosti dela.
Prvi dve področji dajeta pečat poklicni kvalifikaciji, saj gre za tolmačenje slovenskega znakovnega
jezika iz govornega jezika in v govorni jezik. Tolmačenje kot pravica sporazumevanja gluhih oseb v
svetu slišečih ljudi, je, kot že rečeno, zapisana v Zakonu, a je tolmačenje več kot pravica, saj posega v
svet gluhih oseb. Zato je tudi za tolmače, ne samo tiste, ki se z gluhoto srečujejo v svojih primarnih
družinah, pomembno poznati kontekst gluhote. Poklic tolmača torej vključuje tudi delo z gluhimi in
naglušnimi ljudmi – uporabniki slovenskega znakovnega jezika, in sicer v smislu poznavanja sistema
socialnega varstva v njegovih orisih, da poznajo temeljne pravice, storitve in programe tega sistema,
katere lahko koristijo ali se vanje vključujejo tudi gluhe osebe. Kakovost dela tolmača se usmerja skozi
kodeks etičnih načel socialnega varstva in skozi poklicni kodeks tolmačev slovenskega znakovnega
jezika. Zagotavljanje kakovosti kot delovno področje pomeni tudi skrb za (svoje) permanentno
izobraževanje, preprečevanje poklicnega izgorevanja in trening nastopanja v javnosti.
Za poklic tolmača so posebej pomembne socialne in psihofizične lastnosti, saj so to lastnosti, ki
pomembno kreirajo kompetence tolmača. Gre za lastnosti strpnosti in nepristranskosti prevajanja,
veselja do dela z ljudmi, sposobnost vživljanja v druge osebe (empatija), spoštovanje človekovega
dostojanstva, sprejemanje različnosti, čustveno in osebnostno stabilnost ter sposobnost razmejevanja
med osebnimi in delovnimi problemi.

Socialni oskrbovalec na domu
Tudi poklic socialnega oskrbovalca je reguliran, in sicer z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS št.
54/1992, 56/1992 popr., v nadaljevanju ZSV), zato v nadaljevanju predstavljamo poklic in dejavnost,
kot ga določa ZSV. Ta v drugem poglavju določa več vrst socialno varstvenih storitev, ki morajo biti
dostopne zaradi pomoči posamezniku, družini in skupini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju
oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Eno od teh vrst pomoči oziroma storitev je tudi socialna oskrba
na domu, ki postaja nepogrešljiva ob podaljševanju življenjske dobe, ob spremenjeni vlogi družin ter
posledično ob spremenjenih potrebah posameznih skupin prebivalstva, katerih kakovost življenja
lahko pomembno izboljšamo z zagotavljanem ustreznih oblik pomoči v domačem okolju. Storitev
se izvaja po standardih in normativih, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 52/1995 v nadaljevanju Pravilnik) in se smiselno povezuje in dopolnjuje
s potrebami iz prakse, ki jih določa poklicni standard in posledično poklicna kvalifikacija. Gre za
različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev oskrbe na domu je prilagojena potrebam posameznega upravičenca in obsega:
pp gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
pp pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč
pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov;
pp pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
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Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo,
da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko
funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. Pod temi pogoji so upravičenci do pomoči na domu naslednje
skupine oseb:
pp osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za
samostojno življenje;
pp osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti
omogočata občasno oskrbo na domu;
pp druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskih funkcij;
pp kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe
nesposobne za samostojno življenje;
pp hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem
razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
Storitev oskrbe na domu lahko izvajajo posamezniki, kot jih opredeljuje ZSV, med drugim tudi osebe s
pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. Za
usposabljanje za področje socialne oskrbe na domu so po določilih Pravilnika ustrezni srednji šolski
programi zdravstvene smeri in verificirani programi usposabljanja za področje socialnega varstva.
Glede na določila ZSV Socialna zbornica Slovenije pri verifikaciji programov usposabljanja za področje
socialne oskrbe na domu upošteva vsebinsko skladnost s Katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka
na domu, ustrezno razmerje med teoretičnim in praktičnim delom programa ter ustrezen nabor
predavateljev.

Delovni inštruktor
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 63/2004 v nadaljevanju
ZZRZI), v 9. členu opredeljuje strokovne delavce in strokovne sodelavce na področju zaposlitvene
rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. ZZRZI navaja, da lahko podporne storitve invalidom v
rehabilitaciji in zaposlitvi nudijo razen strokovnih delavcev (eksplicitno navedeni profili) tudi osebe,
ki imajo certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za
opravljanje takih del (strokovni sodelavci).
Delovni inštruktor pomaga invalidom pri ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti; pri
razvoju novih sposobnosti; pridobivanju socialnih in delovnih navad; razvijanju individualnosti ter
vključevanju v okolje. Invalidu zagotavlja podporo pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri
vključevanju v delovno okolje z informiranjem, s svetovanjem in z usposabljanjem, osebno asistenco, s
spremljanjem pri delu, z razvojem osebnih metod dela in ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter
mu nudi tehnično podporo s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo. Delovni inštruktor se
zato lahko zaposli v različnih delovnih okoljih, kjer se usposabljajo, zaposlujejo in delovno vključujejo
invalidi, npr.:
pp v običajnem delovnem okolju v okviru podpornega zaposlovanja,
pp v invalidskih podjetjih,
pp v zaposlitvenih centrih, kjer se zaposlujejo invalidi na zaščitenih delovnih mestih,
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pp v varstveno delovnih centrih (VDC),
pp v programih socialne vključenosti.

3.1.2

Revizija nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja storitev za
ranljive skupine

V letu 2009/10 so potekala strokovno delovna srečanja za revizijo poklicnih standardov in katalogov
za NPK na področju socialnega varstva. Revidirani sta bili dve kvalifikaciji, Socialni oskrbovalec
na domu/socialna oskrbovalka na domu ter Delovni inštruktor/delovna inštruktorica, in sicer v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, s Socialno zbornico Slovenije, z Direktoratom za socialne
zadeve in Direktoratom za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
s Sindikatom za področje zdravstva in socialnega varstva, Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije,
Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije, Skupnostjo organizacije za usposabljanje Slovenije ter z
Inštitutom RS za socialno varstvo ter drugimi posamezniki in inštitucijami, ki delujejo na omenjenem
področju. Med drugim je bila ustanovljena tudi Nacionalna delovna skupina za pripravo kvalifikacijske
strukture na področju socialnega varstva, ki deluje kot usklajevalno telo na področju priprave
kvalifikacijske strukture.
Leta 2010 sta bila v celoti revidirana poklicna standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti za NPK Socialni oskrbovalec na domu/socialna oskrbovalka na domu ter Delovni inštruktor/
delovna inštruktorica. Pri obeh je prišlo do sprememb vstopnih in kadrovskih pogojev, medtem ko
bistvenih vsebinskih sprememb, razen v terminologiji in sami strukturi dokumenta ni bilo.
Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika je bil v postopku revizije ravno v času spremljave, tako
da je bil predmet pričujoče spremljave še prvoten, takrat veljaven katalog za NPK iz leta 2004.

3.2

Kozmetika

Znanost na področju kozmetike izredno hitro napreduje, panoga je v izrednem porastu, v veliki meri
tudi zaradi uveljavljanja različnih centrov lepote in dobrega počutja.
Tako uporabniki, delodajalci kot različni strokovnjaki poudarjajo, da je delo na področju kozmetike
zahtevno in odgovorno, ker so se v zadnjem času naloge zelo razširile. Poleg tega, da kozmetik skrbi
za kožo stranke in njen estetski videz, strankam tudi svetuje in jih usmerja v zdrav način življenja,
kar vključuje promocijo zdravja, gibanje, zdravo prehrano, sprostitev in duševno aktivnost. Pri delu
uporablja vedno zahtevnejše naprave, kar zahteva še dodatna znanja. V nobenem primeru pa ne posega
na kurativno področje zdravstva.
Po znanju, kakovosti in hitrosti razvoja se lahko slovenska kozmetična industrija kosa s svetovno.
Dejavnost kozmetike pa se lahko izvaja na zelo različnih mestih: v kozmetičnih in lepotnih salonih,
središčih dobrega počutja, domovih za ostarele, znotraj bolnišnične dejavnosti, v športnih in ne
nazadnje tudi trgovskih centrih.
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Razvoj kozmetične in negovalne panoge je v Sloveniji hiter. Že leta 1999 se je Obrtna zbornica Slovenije
(OZS) kot nacionalna organizacija slovenskih kozmetikov včlanila tudi v Mednarodno organizacijo za
estetiko in kozmetologijo (CIDESCO). Od takrat skrbi za usposabljanje kozmetičark in kozmetikov,
izmenjavo mednarodnih strokovnih informacij, znanj in izkušenj, omogoča opravljanje izpitov
CIDESCO ter zagotavlja, da se tudi v slovenskem sistemu uveljavljajo visoki standardi CIDESCO.
V novem tisočletju se je slovenski kozmetični trg odprl svetu, nastajajo nove znamke, stare se
dopolnjujejo in razvijajo v smeri ponudbe naravnih izdelkov, uvajajo se nove metode za nego,
lepoto, sprostitev in dobro počutje. Hitremu razvoju v kozmetični in negovalni industriji sledijo
tudi potrošniki, ki imajo vedno bolj pretanjen okus in vedno več znanja in zavedanja o najboljšem.
Sorazmerno pa raste tudi zanimanje za izobraževanje, nadgradnjo znanja in spoznavanje svetovnih
trendov in novosti na slovenskem tržišču, kar botruje vse večji paleti izobraževalnih institucij tudi pri
nas. Hitremu razvoju dejavnosti nege in sprostitve sledijo tudi podjetja, ki imajo tradicijo in kozmetične
izdelke ponujajo že vrsto let. Močne konkurence na trgu se zavedajo vsi, ponudniki storitev, stranke in
tudi kadri, ki delajo v poklicih te panoge.
Prav tako se glede na zahteve Evropske unije postavljajo nekatera merila in zahteve v zvezi z izvajanjem
storitev na ljudeh in za ljudi. Z vstopom Slovenije v EU so se povečale zahteve v zvezi z izvajanjem
kozmetične prakse in prakse dobrega počutja.
Racionalna kozmetična nega in druge storitve na področju kozmetike z dobro organiziranostjo, s
standardiziranimi postopki, opremo in pripomočki bodo pomembno vplivali na finančno poslovanje
organizacij. Vse te elemente se lahko zagotovi le z zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra.
Kozmetiki Slovenije se odgovorno soočajo z etičnimi vprašanji. To enako velja za učitelje, člane in
kandidate v edukaciji posameznih kozmetičnih NPK in alternativnih kozmetičnih združenjih.
Delo kozmetične stroke skrbi, da so uporabniki kozmetičnih storitev negovani, urejeni, lepi in
sproščeni, s tem pa samozavestnejši. Kozmetična stroka ima vpliv na psiho-zdravstveno preventivo in
stanje ljudi.
S tem prevzema veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi, pomembna je
etična drža posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot.
V nadaljevanju so predstavljene nacionalne poklicne kvalifikacije (poklici), ki so predmet pričujoče
Spremljave certifikatnega sistema:
pp Maser/maserka,
pp Pediker/pedikerka,
pp Maniker/manikerka,
pp Vizažist/vizažistka.

3.2.1

Predstavitev poklicev

Maser
Maser izvaja masažo, ki masiranca sprošča, krepi telo in duha ter povečuje njegovo psiho-fizično
zmogljivost. Ker gre pri masaži za delo z ljudmi na najbolj intimni ravni, sta pri delu potrebna ustrezna
higiena in pristop. Najpomembnejša sta čistoča maserja in njegovega delovnega prostora, vključno z
masažno mizo. Maser svoje delovno okolje pripravi pred sprejemom uporabnika oziroma masiranca:
najprej pripravi masažno mizo, nanjo pogrne prevleko za enkratno uporabo, poskrbi za prijetno ozračje
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v prostoru (umirjena glasba) ter pripravi masažna in eterična olja. Maser poskrbi, da so vsi dejavniki,
ki bi za človeka lahko bili moteči, zmanjšani na minimum. Ko sprejme uporabnika, se mu najprej
predstavi, vpraša, kakšno vrsto masaže si želi, povpraša po morebitnih zdravstvenih težavah ter na
osnovi pogovora izvede želeno masažo. Maser pri svojem delu uporablja različne tehnike in vrste masaž,
med samo masažo pa izvede več različnih gibov. Med masažo preveri, kako se uporabnik oziroma
masiranec počuti, se pogovarja z njim, če je to potrebno, upošteva želje po načinu masiranja. Poleg tega
mora imeti tudi občutek, kateremu uporabniku naj izvede močno masažo, kateremu pa bolj nežno.
Maser ima znanja iz anatomije, zdravstvene vzgoje, kontaktne kulture ter znanja iz varnosti pri delu.
Pozna pravila za izvajanje higiene, za pripravo na izvajanje masaže ter pravila za izvajanje masaže. Pozna
različne tehnike masiranja ter zna oceniti kakovost svoje storitve. Maser potrebuje znanja psihologije
in prve pomoči. Uporabnika namreč oceni na podlagi znanj o človeški psihi in glede na stanje izvede
različne vrste masaž. Znanja o aromatičnih oljih pri masaži pridejo prav, vendar pa niso nujno potrebna.
Maserji aromatičnih olj ne smejo pripravljati, razen če imajo opravljen tečaj in licenco iz klinične
aromaterapije. Ker se tehnike masaže spreminjajo, je maser zavezan k nenehnemu izobraževanju in
dopolnjevanju svojega znanja o masažnih tehnikah in gibih.
Maser mora skrbeti tudi za svoje zdravje in si med posameznimi masažami vzeti dovolj časa za oddih
in sprostitev, saj njegov način povzroča različne obremenitve na različne dela telesa, ki lahko pri
dolgotrajnem delu pripeljejo do trajnih poškodb in obrab.

Pediker
Poleg urejenih rok so pomembna tudi lepa in urejena stopala ter nohti na nogah. Pedikura je nega
stopal in nohtov na nogah, ki blagodejno vpliva na telo in počutje. Pediker izvaja pedikuro, torej
izvaja nego stopal in nohtov na nogah ter svetuje uporabnikom pri negi stopal in nohtov ter pri izbiri
najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje.
Pediker izvaja natančen pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro.
Pripravlja uporabnika na pedikuro ter izbira in uporablja sredstva za nego nog. Z ustreznimi
instrumenti odstranjuje trdo kožo glede na vzrok nastanka, krajša in oblikuje zdrave nohte, odstranjuje
kurja očesa in otiščance, izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta in oskrbuje žulje.
Odpravlja posledice obremenitve nog s sprostitveno masažo noge ter oskrbi glivične nohte in kožo
nog. Zaradi narave dela je pri izvajanju pedikure potrebna ustrezna higiena in pristop do uporabnika.
Pediker s strokovnimi nasveti svetuje uporabnikom glede ustrezne nege nog.
Pediker mora ves čas skrbeti za ustrezno čistočo in higieno delovnega prostora, pri tem pa mora
spoštovati pravila varstva pri delu. Delavnik je odvisen od tega, kje je pediker zaposlen. Razmere za delo
so odvisne od lepotnega oziroma kozmetičnega salona, v katerem je pediker zaposlen.

Maniker
Maniker oblikuje nohte in izvaja osnovo nego rok in nohtov ter svetuje uporabnikom pri negi nohtov in
rok ter pri izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev je estetsko urejanje
nohtov in rok.
Maniker pri opravljanju storitev na uporabniku najprej pregleda in ugotovi stanje nohtov (ali so zdravi
ali pa hrapavi in poškodovani), nato tudi kožo rok. Postopek manikire je odvisen od uporabnikove želje
in nasvetov manikerja. Glede na vrsto manikire (francoska, naravna, umetniška, umetni nohti, gel za
utrditev nohtov) si maniker pripravi specialne pripomočke, ki jih bo potreboval za delo. Manikira se
vedno začne z dezinfekcijo rok, nato sledi odstranjevanje morebitnega laka z uporabo odstranjevalcev
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laka glede na tip nohta. Naravna manikira se prične s piljenjem nohta uporabnika, z urejanjem
obnohtne kožice, sledi odstranjevanje roževinaste plasti kožice s kleščami ali škarjicami, piling in
poliranje nohta glede na tip nohta ob uporabi specialnih proizvodov. Na uporabnikovo željo pripravi
tudi kopel za roke, v kateri se koža na rokah zmehča. Nato noht utrdi z ustreznimi pripravki, odvisno
od strukture in vrste nohta, nanese učinkovine za boljšo rast in čvrstejšo strukturo nohta, nanese
preparat za nego rok in nohtov ter izvede masažo dlani. Nato izbere barvo laka, nanese podlak, barvni
lak in nadlak. Maniker lahko opravi tudi posebno nego rok in nohtov. Nanaša tonik za odstranjevanje
maščob, opravi piling kože na roki, izbere pripravek za nego glede na tip kože ter izvede termolifting ali
parafinsko kopel. Ob negi problematičnih nohtov lahko uporabi tudi termorokavice. Delo manikerja
obsega tudi poslikavo nohtov, umetno podaljševanje in utrjevanje ter modeliranje po gel sistemu. Pri
izvajanju modeliranja z gel sistemom na noht nanese lepilo in lepi konico, skrajša plastično konico,
izvede postopek izenačenja stranskih robov in konice ter matiranje nohta. Sledi nanos pripravka za
oprijemanje gela in utrjevanje pod UV-lučko. Poleg tega pa umetne nohte tudi odstranjuje.
Manikerjevo osnovno znanje je vezano na anatomijo roke in fiziologijo kože ter na poznavanje zgradbe
in funkcije nohta. Maniker zna dezinficirati in sterilizirati roko in nohte. Ob tem prepozna tipe nohtov
glede na njihovo fiziološko stanje ter glede na spremembe, ki so možne na njih in glede na najpogostejše
bolezni (lomljiv, mehak, neraven, odebeljen noht, noht, ki se cepi, glivični noht idr.). Ko lakira nohte,
loči med suho in mokro manikiro, pozna francosko manikiro, način izdelave permanentne francoske
manikire, manikiro z gelom ter moško manikiro. Poleg tega zna krajšati in oblikovati nohte, urediti
obnohtno kožico, pripraviti kopeli za roke in parafinsko kopel. Pozna pripomočke za piljenje, vrsto
pilingov in načine oblikovanja nohtov. Maniker pozna namen uporabe podlaka, baze, laka in nadlaka,
obvlada različne tehnike lakiranja in zna izbrati ustrezne barve lakov glede na barvni tip človeka in
priložnost ter jih primerno uskladiti. Maniker pozna tudi tehnike modeliranja nohtov ter njihovega
podaljševanja, pri čemer je spreten pri oblikovanju nohtov, pozna statiko nohta in zna določiti stresno
točko na nohtu. Poleg tega ima ustrezna znanja o nanosu gelov, o tehnikah popravljanja nohtov zaradi
rasti in poškodb ter o modeliranju pogrizenih nohtov. Maniker pozna tudi več vrst masaž rok in
različne proizvode za nego nohtov in rok.
Razmere za delo so odvisne od lepotnega oziroma kozmetičnega salona, v katerem je maniker zaposlen.

Vizažist
Vizažist je specialist za lepotno nego obraza. Z ličenjem skuša poudariti in izpostaviti lepoto ter
značajske poteze obraza. Je oseba, ki z urejanjem obraza, telesa in las prispeva k privlačnosti, izraznosti
in skladnosti celotne podobe posameznika. Vizažist izdela make-up, namenske in specialne make-upe,
poslika obraz in telo, svetuje uporabnikom individualni make-up in jim pomaga pri izbiri izdelkov ter
pripomočkov, se pogovarja z uporabnikom o njegovih željah in možnostih. Vizažist liči oči (izbere barve
senčil glede na obliko in barvo oči, čopiče, nanese in utrdi senčila s čopiči, občrta oči, izbere maskare),
nos, ustnice (občrta ustnice s svinčnikom, izbere ustrezne barve, kakovostne šminke, nanese barve na
ustnice, utrdi šminke z izbranim izdelkom), oblikuje ličnice (jih napudra), liči obrvi, utrjuje in fiksira
make-up, svetuje ličenje glede na priložnost, namen (modni, dnevni, večerni, poročni, poslovni makeup) in modni trend. Vizažist pri svojem delu uporablja različne metode za olepšavo in spreminjane
telesa oziroma obraza, znanja o tehnikah in metodah pa nenehno dopolnjuje in spremlja modne
smernice. Ker pogosto pripravlja maske za gledališče ali film, obvlada tudi različne tehnike poslikave
telesa (bodypaintinga), tj. nanašanja barve na telo, s čimer lahko človeka spremeni v metulja, leva, tigra
itd., pozna različne maske za filmsko in gledališko produkcijo, npr. spreminjanje mladega človeka v
starega in obratno (dodajanje obrvi, nanašanje gela), poznati mora tudi uporabo lasulj.
Znanja, ki jih potrebuje vizažist, so znanja o koži in preparatih, ki jih uporablja, ter o tehnikah ličenja.
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Vizažist tako pozna anatomijo in fiziologijo kože, tipe, ten in stanja kože, morfologijo, estetiko in
simetrijo obraza (razmerja med očmi in obliko obraza). Pri tem zna uporabljati preparate glede na
tip in stanje kože. Vizažist ima znanja o nanašanju in fiksiranju podlage, prekrivanju podočnjakov.
Pozna različne oblike in načine senčenja, nanosov maskar, obvlada oblikovanje in ličenje obrvi, ki so
lahko zavihane, ravne itd. Potrebno je znanje o različnih vrstah umetnih trepalnic, ki so lahko ali v
čopku ali v traku in različnih dolžin. Vizažist pozna osnove senčenja in svetlobe, tehnike teniranja,
toniranja, niansiranja, senčenja, barvanja, občrtavanja oči, pozna oblike oči in vek ter pripomočke in
izdelke za ličenje oči. Pozna vrste umetnih trepalnic in tehnike aplikacije, različne oblike in velikosti
nosov ter tehnike za korekcijo nosu, tehnike občrtavanja s svinčnikom, vrste šmink, usklajenost barve
šmink z ostalimi barvami, načine in izdelke za utrjevanje šmink. Poleg tega pozna tehnike in izdelke za
korekcijo ličnic, izdelke za utrjevanje in fiksiranje make-upa, tehnike doseganja posebnih efektov, pozna
značilnosti ličenja v zgodovinskih obdobjih, obvlada tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa.
Ker dela z ljudmi, potrebuje znanja iz psihologije, predvsem zato ker smo ljudje večinoma zelo občutljivi
na spremembe videza. Poznati mora različne stile ličenja glede na priložnost in namen ter klasične in
trenutne trende, tehniko, preparate in pripomočke za čiščenja obraza.
Delovni čas je lahko zelo raznolik in je velikokrat odvisen od naročnika. Delo je pogosto zelo stresno še
posebej takrat, ko ljudje s svojim videzom niso zadovoljni in jih je treba miriti ali pa ponovno naličiti.

4.2.2

Revizija NPK s področja kozmetike

V letu 2011 je nacionalna skupina socialnih partnerjev za področje kozmetike sprejela sklep o reviziji
področja.
Tako je bil že v juliju 2011 deloma (v točki 2.2 – Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti poklicno kvalifikacijo) revidiran katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Maser/
maserka.
Junija 2012 sta bila v celoti revidirana poklicna standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti Pediker/pedikerka in Maser/maserka. Pri obeh je prišlo do sprememb vstopnih, materialnih
in kadrovskih pogojev. Bistvenih vsebinskih sprememb razen v terminologiji in strukturi ni bilo.
Posebnost, ki je rezultat revizije, je tudi sprememba 8. točke v katalogu Maser/maserka, ki opredeljuje
prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami in se sedaj glasi:
Uporabljajo se prilagoditve:
→ podaljšanje časa opravljanja storitve,
→ opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
→ prilagoditev opreme: prilagojena delovna površina (možnost dviga, dodatna osvetlitev in
podobno).
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s
posebnimi potrebami in njegovi prilogi (Ur. l. št. 6/2006, 38/2007 in 48/2010).
Trenutno je v teku revizija poklicnih standardov in katalogov Maniker/manikerka ter Vizažist/
Vizažistka.
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3.3

Predelava in izdelava živil na tradicionalen način

»Kmetje so že od nekdaj poleg kmetovanja opravljali še druge dejavnosti, v začetku le za svoje potrebe
(domača obrt, predelava pridelkov), pozneje pa tudi za trg, da so si izboljšali socialni položaj. Iz teh
različnih dejavnosti so se postopoma razvili samostojni poklici ali obrti (npr. mlekar, sirar…; kolarstvo,
tesarstvo, krovstvo …).
Na območjih, kjer so bili slabi pogoji za kmetijsko pridelavo, je oblast že v preteklosti s posebnimi
listinami dala prebivalstvu možnost, da so pod ugodnejšimi pogoji tržili svoje izdelke. Zelo napredna
je bila tudi cesarica Marija Terezija, ki je spodbujala razvoj šolstva tudi na področju domačih obrti.
V današnjem času so dopolnilne dejavnosti velikega pomena za razvoj podeželja, saj pripomorejo h
krepitvi ekonomskega položaja kmetij, z ohranjanjem kmetijske pridelave zagotavljajo tudi njihov
obstoj, s tem pa tudi ohranjanje kulturne krajine. Ohranjanje poseljenosti je še posebej pomembno v
hribovskih in gorskih območjih, ki se zaraščajo, krajina pa izgublja svojo kulturno podobo.
Čeprav se dopolnilne dejavnosti razvijajo ves čas, je v zadnjih letih zanimanje zanje vedno večje.
Na to vpliva slab položaj kmetijstva in vedno manjše možnosti za zaposlitev zunaj kmetije. V
zahodnoevropskih državah vpliva na razvoj teh dejavnosti predvsem nezanesljiv kmetijski trg in
vedno nižje cene kmetijskih pridelkov, pri nas pa še majhnost slovenskih kmetij in težavne razmere za
kmetijsko pridelavo, ki že od nekdaj silijo kmeta v iskanje možnosti za dodaten dohodek.
Tako kot nekdaj se tudi dandanes kmetje odločajo za dopolnilne dejavnosti predvsem iz ekonomskih
razlogov. Dodatni dohodek želijo pridobiti za zagotavljanje socialne varnosti oziroma želijo izboljšati
socialni položaj kmečki družini tako, da bolje izkoristijo svoje stanovanjske in gospodarske prostore ter
stroje, zaposlijo proste delovne moči na kmetiji, izkoristijo znanje in spretnosti ter bolje unovčijo svoje
kmetijske pridelke.
Na nekaterih kmetijah bo dopolnilna dejavnost zavedno ostala le dopolnilna, na drugih pa lahko
preraste v glavno dejavnost in tako pripomore k postopnemu prestrukturiranju našega kmetijstva.
Država ima pri podpiranju razvoja dopolnilnih dejavnosti širši interes. V Strategiji razvoja slovenskega
kmetijstva je med cilji kmetijske politike na drugem mestu zapisan tudi cilj ohranjanje poseljenosti
in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje (ohranitev proizvodnega potenciala za čas motene
oskrbe), varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaženjem in nesmotrno rabo. Poseljenost
pokrajine predvsem hribovskih, gorskih in obmejnih območij, s tem pa tudi ohranjanje kulturne krajine
in zagotavljanje proizvodnega potenciala najlažje dosežemo, če kmetom in mladim omogočamo
zaposlitev na kmetiji in jim tako na podeželju zagotovimo enake možnosti za ekonomski, socialni in
kulturni razvoj kot prebivalstvu v mestih.
Pri nas se na kmetijah razvijajo dopolnilne dejavnosti, ki so tesno povezane s kmetijsko pridelavo. To so
predelava in prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, domača obrt in turistična dejavnost na kmetiji,
pri slednji gre tudi za prodajo povečini doma pridelane hrane in za izrabo razpoložljivega prostora. Kot
dopolnilno dejavnost opravljajo kmetje še različna dela zunaj kmetije, različne storitve, npr. vzdrževanje
in pluženje cest, zbiranje in odvoz mleka, delo v gozdu itd.
Od vseh dopolnilnih dejavnosti je številčno najmočneje zastopana turistična dejavnost. Po podatkih
kmetijske svetovalne službe se s turistično dejavnostjo ukvarja približno 600 kmetij. Sledi domača
obrt, vanjo je vključenih približno 530 kmetij. Z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi se ukvarja okoli
2500 kmetij, predvsem s predelavo kmetijskih pridelkov (okoli 500 kmetij), z izdelavo različnih,
tradicionalnih izdelkov in s storitvami.
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Zanimanje za dopolnilne dejavnosti stalno narašča. V razvoju je okoli 200 kmetij, ki se usmerjajo v
turizem, okoli 130 pa se jih odloča za druge dejavnosti, predvsem za predelavo kmetijskih pridelkov.
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah je dana zakonska podlaga v Zakonu o kmetijstvu
(Ur. l. RS št. 45/08) ki pravi, da je dopolnilna dejavnost s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana
dejavnost, ki jo opravljajo na kmetiji in omogoča le-tej boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti in
delovnih zmožnosti družinskih članov.
Vladna Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS št.
45/08) določa, da se na kmetiji lahko opravljajo naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov;
2. prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij;
3. nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
4. turizem na kmetiji;
5. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr.: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s
slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, etnološke zbirke in etnološka dejavnost);
6. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo (npr.: spravilo lesa iz gozda,
delo s traktorjem in delo z drugo strojno opremo na kmetijah, žaganje lesa, stiskanje sadja,
pridelovanje olja, mletje, sušenje sadja ter druge storitve z obstoječo opremo in živalmi na
kmetiji: vožnja s sanmi, vozovi, jahanje konj);
8. storitve delovnih moči, ki so povezane z znanji iz kmetijstva in gozdarstva;
9. drugo izobraževanje, povezano z dejavnostjo na kmetiji;
10. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi.
Po Zakonu o kmetijstvu se dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko opravljajo le v določenem obsegu,
dohodek iz dopolnilne dejavnosti na polnoletnega družinskega člana namreč ne sme presegati
1,5 povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijsko pridelavo pa treh povprečnih plač na zaposlenega v RS. Ne glede na to določilo vlada lahko
za posamezne dejavnosti določi največji fizični obseg, prav tako pa vrste dejavnosti, ki se opravljajo kot
dopolnilne dejavnosti, njihov obseg in pogoje za opravljanje.
Ne glede na to določilo vlada lahko za posamezne dejavnosti določi največji fizični obseg in prav tako
vrste dejavnosti, ki se opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, njihov obseg in pogoje za opravljanje.
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik
kmetije in se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
Nosilec mora za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo
zahtevo izda pristojna upravna enota, če nosilec izpolnjuje predpisane pogoje. Seveda lahko dopolnilna
dejavnost preraste v glavno dejavnost.
Takšne primere, ko je dopolnilna dejavnost prerasla v glavno dejavnost, že najdemo tudi pri nas, še
več pa jih je v sosednjih državah. V Avstriji, v najbolj znanih zimsko-turističnih centrih, kjer danes
ob hotelih in drugih prenočitvenih zmogljivostih komaj še najdemo kakšno kmetijo, so začeli tudi
s turistično dejavnostjo na kmetijah. Podobno lahko predelava mesa preide v obrt, obdelava lesa v
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mizarstvo itd. Pri omejenem obsegu dejavnosti so tudi zahteve glede minimalnih tehničnih pogojev in
strokovne usposobljenosti milejše, kot so zahteve za obrtno dejavnost.
Za odločanje za dopolnilno dejavnost na kmetiji je zelo pomemben sedanji položaj v družini in na
kmetiji ter predvidevanje, kakšna bo prihodnost. Večina kmetij se odloča za dodatno dejavnost zaradi
povečanja dohodka oziroma zaposlitve prostih delovnih moči na kmetiji in zaradi boljših možnosti za
prodajo svojih pridelkov in izdelkov. Tudi država z različnimi ukrepi spodbuja dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. Eden takih je bil javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, katerega namen je bil dodelitev enkratne finančne pomoči mladim
prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Med pogoji, ki so jih morali izpolnjevati
mladi prevzemniki kmetije, je bila tudi ustrezna usposobljenost mladega prevzemnika. Razpis je kot
pogoj navedel tudi ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja kmetovanja ali s kmetovanjem
povezanih dejavnosti.«1
V nadaljevanju so predstavljene nacionalne poklicne kvalifikacije (poklici), ki so predmet pričujoče
Spremljave certifikatnega sistema:
pp Predelovalec sadja na tradicionalen način,
pp Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način,
pp Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način ter
pp Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način.
Ti katalogi so bili med prvimi razvitimi znotraj certifikatnega sistema, vendar imajo malce drugačno
zgodovino od prvotno sprejetih leta 2000 na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.

3.3.1

Predstavitev poklicev

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način
Predelovalec sadja na tradicionalen način predeluje sadje v različne izdelke. To so lahko pijače,
predvsem sadni sokovi, sadno vino, sadni kis ter žgane pijače. Sadje tudi suši in ga pakira za prodajo.
Tako kot mnoge gospodinje iz sadja izdeluje različne marmelade in džeme ter pripravlja kompote. Pri
svojem delu upošteva visoke standarde kakovosti, ki so postavljeni v živilstvu. Za svoje izdelke zna
poiskati kupce, za kar mora osvojiti tudi veščine promocije svojih izdelkov.

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način
Predelava mesa v različne mesne izdelke zahteva od predelovalca mesa na tradicionalen način dobro
poznavanje kakovosti živali in postopka obdelave mesa. Iz mesa lahko naredi različne mesne izdelke,
ki so značilni za širše slovensko okolje ali le določeno lokalno okolje, npr.: pršut, sušene ali prekajene
klobase ter pasterizirane mesnine. Pri predelavi mesa sledi standardom dobre higienske prakse in
strogim predpisom na področju rokovanja z živili. Domače mesne izdelke zna dobro predstaviti kupcem
in jih prodati na trgu.

1
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Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način
Predelovalec mleka na tradicionalen način se pripravi na postopek toplotne obdelave mleka, iz katerega
naredi različne mlečne izdelke. Tako pri molži kot opremi pazi na visoke higienske standarde. Dobro
mora poznati različne postopke in proces fermentacije pri izdelavi različne palete fermentiranih
mlečnih izdelkov (kislo mleko, kisla smetana, navadni ali sadni jogurt ter kefir). Predelovalec mleka na
tradicionalen način izdeluje tudi maslo in različne sire. Podobno kot ostali predelovalci na tradicionalen
način sledi visokim kriterijem kakovosti, da prepreči možnosti okužbe mleka. Svoje mlečne proizvode
trži in predstavlja na različnih sejmih, tržnicah in prireditvah.

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način
Najboljši je kruh (potica), ki ga speče vešča gospodinja. Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalen način gotovo to najbolje obvlada. Take dobrote dihajo male skrivnosti naših babic in
naredijo izdelke še posebej vabljive. Na osnovi receptur izdelovalcev kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalen način nastajajo različne vrste kruha, slastna peciva in kakovostne testenine, namenjene
prodaji.

3.3.2

Revizija NPK s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji - predelave
in izdelave živil na tradicionalen način

Na področju dopolnilnih dejavnosti je bilo sprva razvitih in potrjenih pet katalogov standardov znanj in
spretnosti, in sicer: Izdelovalec/izdelovalka kruhov iz krušne peči, Izdelovalec/izdelovalka potic iz krušne
peči, Predelovalec/predelovalka mleka, Predelovalec/predelovalka mesa in Predelovalec/predelovalka sadja.
Katalogi so sicer bili pripravljeni za osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, vendar so
odprti za vse, ki bi radi potrdili znanja ali se radi naučili veščin s področja tradicionalne predelave.
Na osnovi spremljanja postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije poslala Področnemu odboru za poklicne standarde kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo, veterina pobudo za združitev katalogov Izdelovalec/izdelovalka kruhov iz krušne peči in
Izdelovalec/izdelovalka potic iz krušne peči in razširitev na izdelavo peciva in testenin. Pobudo za pripravo
združenega in razširjenega kataloga z imenom Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalen način so utemeljili z naslednjimi argumenti:
pp kataloga sta sorodna, nekatera opravila v določenih fazah celo enaka;
pp v praksi se je pokazalo, da kandidati obvladajo znanja, spretnosti in kompetence obeh katalogov;
pp tako večina kandidatov tudi izdeluje pecivo in testenine;
pp pri pripravi teh izdelkov se upošteva in ohranja tradicionalen način priprave in izdelave. Uporabljajo
se tradicionalne recepture, ki upoštevajo lokalne posebnosti po sestavinah, dodatkih in obliki. Tak
izdelek zaradi značilnega okusa porabniku vzbuja občutek prijetne domačnosti. Ti izdelki so tudi nosilci
kulturnega izročila naših krajev in tako se ohranja tudi dediščina naše preteklosti;
pp ne uporablja se aditivov za podaljšanje trajnosti izdelkov, izboljševalcev okusa in sredstev za povečanje
prostornine ali ohranjanje vlage (uporabljajo pa se sredstva za vzhajanje);
pp pri izdelavi testenin gre za izdelavo testa, valjanje in rezanje, sušenje na zraku, pri izdelavi kruha, potic in
peciva pa za izdelavo in obdelavo testa, oblikovanje, peko, naknadno oblikovanje, polnjenje, oblivanje in
dekoriranje;
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pp izdelki se tradicionalno izdelujejo, oblikujejo se ročno. Lahko pa gre tudi za sožitje starih, tradicionalnih
tehnologij in novih – proizvajalec si pri izvedbi posameznih faz lahko pomaga tudi z uporabo modelov,
strojčkov oziroma enostavnih strojev, npr. za mesenje testa za kruh. V tem primeru mora biti končni
izdelek enak ročno izdelanemu.
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je leta 2005 tako predlagan poklicni standard in
katalog tudi potrdil.
Leta 2010 smo na področju dopolnilne dejavnosti nadaljevali z revizijo katalogov standardov strokovnih
znanj, ki se nanašajo na različne oblike predelave. Delovna skupina, ki je opravila revizijo poklicnih
standardov in katalogov: Predelovalec/predelovalka mleka, Predelovalec/predelovalka mesa in Predelovalec/
predelovalka sadja, je predlagala, da bi jih dopolnili z dikcijo, »na tradicionalen način«. Utemeljitev je bila
podkrepljena z dejstvom, da se vsebine nalog v katalogih in standardih navezujejo na tradicionalne postopke
in recepture, ki so značilne za predelavo v danem lokalnem okolju. Prav ta posebnost loči predlagane
kataloge in standarde od ostalih sorodnih sprejetih standardov, ki so prilagojeni industrijskemu načinu
dela in za katere je značilna avtomatizirana proizvodnja (upravljanje s stroji in napravami), večja pestrost
izdelkov, uporaba receptur, ki so narejene izven nacionalnih meja, ter masovna proizvodnja. Strokovni svet
RS za poklicno in strokovno izobraževanje je dopolnitev poimenovanja in vsebino katalogov sprejel leta
2011.
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4

Analiza
podatkov
iz baze NRP
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Baza NRP (Nacionalno informacijsko središče) je nacionalna baza, v kateri se zbirajo podatki o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, izvajalcih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije, komisijah za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij in svetovalcih v sistemu ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
V analizi baze NRP bomo pozornost namenili predvsem izvajalcem postopkov ugotavljanja in
potrjevanja poklicnih kvalifikacij in kandidatom za nacionalno poklicno kvalifikacijo. V samem
začetku podajamo kratko obrazložitev obeh pojmov.
Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij omogočajo svetovanje in
pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje
odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in
kadrovske pogoje, določene s katalogom za nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Kandidat za nacionalno poklicno kvalifikacijo je lahko vsakdo, ki si želi pridobiti dokazilo o
usposobljenosti za opravljanje poklica, izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih
znanj in spretnosti za NPK, in je, v skladu za zakonom o NPK, star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi
oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne
izkušnje.
Analizo baze NRP smo razdelili na tri področja:
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 izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2011,
3. Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2011.
V nadaljevanju bomo prikazali rezultate analize baze NRP za nacionalne poklicne kvalifikacije,
razdeljene po treh strokovnih področjih, ki so predmet spremljave: Storitve za ranljive skupine,
Kozmetika in Predelava in izdelava živil na tradicionalen način.
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4.1

Storitve za ranljive skupine

4.1.1

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

V tabeli 1 in v grafičnem prikazu v nadaljevanju (graf 1) so podani podatki o podeljenih certifikatih
za nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Delovni
inštruktor/delovna inštruktorica in Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika.
Iz podatkov je razvidno, da so bili prvi certifikati podeljeni za nacionalno poklicno kvalifikacijo
Socialni oskrbovalec, in sicer v letu 2003. Omenjena kvalifikacija ima na področju storitev za ranljive
skupine tudi daleč največje število izdanih certifikatov (1026 izdanih certifikatov). Na drugem mestu po
številu izdanih certifikatov je nacionalna poklicna kvalifikacija za Delovnega inštruktorja (151 izdanih
certifikatov), ki pa se je pričela podeljevati šele v letu 2009. Najmanj certifikatov je bilo podeljenih
za Tolmača slovenskega znakovnega jezika, za katero je bilo od leta 2004 do 2011 podeljenih 43
certifikatov.
V grafu 1 se vrednosti za podeljene kvalifikacije pojavijo v tistih letih, ko se je nacionalna poklicna
kvalifikacija prvič pojavila na trgu dela.
V nadaljevanju, v grafih 2, 3 in 4, so podani podatki o izdanih certifikatih za posamezno nacionalno
poklicno kvalifikacijo po letih, in sicer od začetka izvajanja posamezne kvalifikacije.
V grafu 1 se vrednosti za podeljene kvalifikacije pojavijo v tistih letih, ko se je nacionalna poklicna
kvalifikacija prvič pojavila na trgu dela.
V nadaljevanju, v grafih 2, 3 in 4, so podani podatki o izdanih certifikatih za posamezno nacionalno
poklicno kvalifikacijo po letih, in sicer od začetka izvajanja posamezne kvalifikacije.
Kot je razvidno iz grafa 2, je bilo v prvem letu izvajanja, leta 2004, za NPK Tolmač slovenskega
znakovnega jezika podeljenih večina, 25 certifikatov. V nadaljnjih letih, do leta 2011, so bili certifikati
izdani v zmernejšem obsegu, glede na zanimanje po omenjeni NPK na trgu dela (18 izdanih
certifikatov).
Tabela 1: Podatki o podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
NPK/N

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Skupaj

Socialni oskrbovalec na
domu

59

70

40

145

123

112

91

105

281

1026

Delovni inštruktor

0

0

0

0

0

0

93

32

26

151

Tolmač slovenskega
znakovnega jezika

0

25

4

1

6

1

1

3

2

43

Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003 –2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Graf 1: Grafični prikaz števila podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
Tolmač slovenskega
znakovnega jezika

2

Delovni inštruktor
Socialni oskrbovalec
na domu

Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik,
Analiza preverjanja in potrjevanja
NPK od leta 2000 do 2012, RIC,
Ljubljana, april 2012. Podatki od
leta 2003 –2011 so vzeti iz Letnih
poročil izvajalcev Državnemu
izpitnemu centru, zato lahko podatki
od vnesenih podatkov v bazo www.
nrpslo.org odstopajo po posameznih
letih za največ 3 % delež.
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Graf 2: Podatki o številu podeljenih NPK za Tolmač slovenskega znakovnega jezika od začetka izvajanja leta 2004–2011
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003 –2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Graf 3: Podatki o številu podeljenih NPK Delovni inštruktor od začetka izvajanja leta 2009–2011
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003 –2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

Graf 3 nam kaže, da je NPK Delovni inštruktor najmlajša nacionalna kvalifikacija področja Storitev za
ranljive skupine; saj so bile strokovne podlage za omenjeno kvalifikacijo pripravljene v letu 2009. Večina
certifikatov je bila za to kvalifikacijo izdana v prvem letu njenega izvajanja, in sicer leta 2009 (93 izdanih
certifikatov), čeprav tudi v nadaljnjih dveh letih do 2011 ostaja število izdanih certifikatov še vedno
dokaj visoko, (skupaj 58 izdanih certifikatov).
Graf 4: Podatki o številu podeljenih NPK Socialni oskrbovalec na domu od začetka izvajanja leta 2003–2011
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003 –2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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V grafu 4 vidimo, da je NPK Socialni oskrbovalec na domu na področju Storitev za ranljive skupine
najstarejša kvalifikacija, saj se izvaja že od leta 2003. Podatke o podeljenih certifikatih za to kvalifikacijo
lahko razvrstimo v tri obdobja: v prvih treh letih je bilo v povprečju izdanih slabih 60 certifikatov letno,
od 2006 do 2010 pa se je povprečno letno število izdanih certifikatov dvignilo na 115. V zadnjem letu, v
letu 2011, pa se je število izdanih certifikatov za omenjeno kvalifikacijo povzpelo na 281. Porast izdanih
certifikatov za socialnega oskrbovalca v letu 2011 lahko razumemo kot pozitivno izkušnjo uporabnikov
teh storitev in kot dejstvo, da je NPK na trgu dela prepoznana kot ustrezno dokazilo o usposobljenosti
kandidatov za nudenje socialne oskrbe starejšim.

4.1.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij

V tem delu analize baze NRP bomo prikazali, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju Storitev za ranljive skupine so razpisovali posamezni izvajalci vse
od začetka njihovega delovanja (od prvega vpisa izvajalcev v register) in nato še podatke o tem, koliko
izvedenih preverjanj in potrjevanj so izvajalci izpeljali samo v letu 2011.

4.1.2.1

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od začetka njihovega
izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

Če najprej pogledamo graf 5, ki prikazuje število razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij glede na posamezno NPK, vidimo, da največji delež pripada NPK
Socialni oskrbovalec na domu, za katerega je bilo od leta 2003 do 2011 razpisanih največ, tj. 87 rokov.
Za NPK Tolmač slovenskega znakovnega jezika je bilo v osmih letih, odkar se NPK izvaja, razpisanih 22
rokov, medtem ko je bilo za NPK Delovni inštruktor v treh letih razpisanih deset rokov za ugotavljanje
in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.
Graf 5: Število razpisanih rokov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po NPK od začetka
njihovega izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
10

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

22

87

Vir: : www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12.11.2012
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Graf 6 v nadaljevanju prikazuje podatke o številu razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so povezani s samimi izvajalci nacionalnih poklicnih kvalifikacij
s področja Storitev za ranljive skupine. Pomemben podatek, ki ga je treba izpostaviti je, da imata NPK
Tolmač slovenskega znakovnega jezika in NPK Delovni inštruktor le po enega izvajalca, ki omogoča
pridobitev omenjenih kvalifikacij. Po drugi strani pa je za NPK za Socialni oskrbovalec na domu
registriranih kar 13 izvajalcev, ki izvajajo postopek ugotavljanja in potrjevanja.
Graf 6: Število razpisanih rokov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij glede na posamezne
izvajalce od njihovega vpisa v register (prvega vpisa izvajalcev v register)
10

Firis Imperl & CO. d.n.o. Logatec

22

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

2
7

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

16

Socialna zbornica Slovenije
Gimnazija in srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec
MOCIS center za izobraževanje odraslih

3
4
5

Ljudska univerza Žalec

11

Zasavska ljudska univerza Trbovlje
5

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Celje

5
4

Ljudska univerza Ajdovščina

5

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

10

Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana

10
5

10

15

20

Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12.11.2012

Ob prikazu podatkov v grafu 6 moramo poudariti, da je izvajalec ugotavljanja in potrjevanja za NPK
Delovni inštruktor samo eden, in sicer podjetje Firis Imperl d.n.o., ki je od začetka izvajanja leta 2009
do 2011 razpisal skupno deset rokov.
Izvajalec Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki opravlja preverjanje in potrjevanje za
NPK Tolmač slovenskega znakovnega jezika, je prav tako edini izvajalec za omenjeno kvalifikacijo in je
od leta 2004 do leta 2011 razpisal skupno 22 rokov.
Glede izvajalcev, ki so registrirani za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacije za Socialnega oskrbovalca
na domu, pa je treba poudariti, da je le-teh v slovenskem prostoru več in da so po številu razpisanih
rokov v ospredju predvsem Socialna zbornica Slovenije (16 razpisanih rokov), Ljudska univerza v
Trbovljah (11 razpisanih rokov) in Velenju (10 razpisanih rokov) ter Javni zavod Cene Štupar v Ljubljani
(10 razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije).
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4.1.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2011

V preostalem delu analize podatkov NRP za področje Storitev za ranljive skupine se bomo osredotočili
na podatke, ki se nanašajo izključno na leto 2011. Najprej bodo predstavljeni podatki o številu izvedenih
ugotavljanj in potrjevanj glede na posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Graf 7: Število izvedenih ugotavljanj in potrjevanj po posameznih NPK v letu 2011
1

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika

6

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

26
Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Iz grafa 7 je razvidno, da je bilo daleč največ preverjanj in potrjevanj med vsemi kvalifikacijami
izvedenih za NPK Socialni oskrbovalec na domu, in sicer 26 preverjanj in potrjevanj. Za NPK Tolmač
slovenskega znakovnega jezika je bilo v letu 2011 izvedenih šest preverjanj in potrjevanj, eno preverjanje
in potrjevanje pa je bilo izvedeno za NPK Delovni inštruktor. Naj poudarimo, da je treba te podatke
pogledati še v primerjavi s podatki v naslednjem poglavju, kjer bodo podrobneje predstavljeni podatki o
številu kandidatov, ki so se prijavljali za pridobitev posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije.

4.1.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2011

V tem delu smo pripravili pregled o tem, koliko kandidatov se je v letu 2011 prijavljajo za pridobitev
posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja Storitev za ranljive skupine. Pripravili smo
tudi pregled, in sicer tako po NPK kakor tudi po izvajalcih, ali so bili NPK podeljene na podlagi
potrjevanja (potrjevanje kandidatove zbirne mape) ali pa je šlo za preverjanje (komisija preveri tisti del
kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili).
Pri podatkih o številu kandidatov, ki so se prijavili na ugotavljanje in potrjevanje, je razvidno (graf 8),
da pretežen delež pripada kandidatom, ki so se prijavili za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec, in sicer
se jih je v letu 2011 za to NPK prijavilo 291. Za NPK Socialni oskrbovalec je bilo, kot je bilo razvidno iz
grafa 7, v letu 2011 razpisanih 26 rokov.
Obratno situacijo zasledimo pri Delovnem inštruktorju. V grafu 7 smo videli, da je imel edini izvajalec,
ki pokriva to NPK, v letu 2011 razpisan le en rok za preverjanje. Če ta podatek pogledamo skupaj s
podatki iz grafa 8, lahko sklepamo, da je bilo na tem enem razpisanem roku za Delovnega inštruktorja
prijavljenih vseh 26 kandidatov.
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Zanimiv je tudi podatek za Tolmača slovenskega znakovnega jezika. Če primerjamo graf 7 in graf
8 lahko ugotovimo, da je imel ta, prav tako edini izvajalec za omenjeno kvalifikacijo, na vsakem
razpisanem roku le po enega prijavljenega kandidata.
Graf 8: Podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na nacionalne poklicne kvalifikacije 2011
26

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

6

Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

291
Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

V nadaljevanju si bomo ogledali podatke o načinu pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki
nam bodo povedali nekoliko več o razlikah med številom prijavljenih kandidatov in številom razpisanih
rokov. Ogledali si bomo, koliko kandidatov je pridobilo NPK na podlagi preverjanja, koliko kandidatov
je pridobilo NPK na podlagi potrjevanja itd.
Graf 9: Podatki o deležu kandidatov, ki so NPK pridobili s preverjanjem ali potrjevanjem oziroma ga niso opravili ali
niso pristopili v letu 2011
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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Če podatke v grafu 9 primerjamo s podatki v tabeli 7 in tabeli 8, lahko predvidevamo, zakaj ima izvajalec
Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik prijavljenega le po enega kandidata na posamezen
rok za preverjanje (Tolmač slovenskega znakovnega jezika), po drugi strani pa imamo izvajalca Firis
Imperl d.n.o, ki je v letu 2011 razpisal le en rok za večje število kandidatov (NPK Delovni inštruktor).
Odgovor je namreč razviden iz grafa 9, kjer vidimo, da se je NPK za Delovnega inštruktorja v letu 2011
pridobivala le na podlagi potrjevanja zbirne mape, kar pomeni, da so izvajalci izdajali NPK na podlagi
pregledovanja in vrednotenja zbirne mape kandidatov.
Povezava podatkov iz grafa 9 in informacij, ki smo jih pridobili v procesu spremljave, nam lahko tudi pove,
zakaj imamo v primeru NPK Tolmač slovenskega znakovnega jezika le enega kandidata na posamezno
preverjanje. Gre namreč za specifično kvalifikacijo, kjer je po besedah izvajalca, treba kandidate obvezno
preveriti in tudi pogoji za izvedbo preverjanja so zelo zahtevni, zaradi česar izvajalec na vsak razpisan rok
sprejme le po enega kandidata. Da gre za izredno občutljivo kvalifikacijo, nam potrjuje tudi podatek, da v
letu 2011 od šest prijavljenih kandidatov za ta NPK štirje kandidati niso uspešno opravili preverjanja.
Razlogi za takšne razlike (pridobivanje NPK na podlagi preverjanja ali potrjevanja itd.) so lahko odvisni
tudi od vsebine samih katalogov za posamezne NPK. Razlike v pristopih vrednotenja znanj in spretnosti
so torej razumljive.
V zaključnem delu analize podatkov NRP za področje Storitve za ranljive skupine bodo predstavljeni
podatki o tem, ali so bile NPK podeljene na podlagi potrjevanja ali preverjanja, ter podatki o uspešnosti
kandidatov po posameznih izvajalcih.
Tabela 3: Podatki o številu prijavljenih kandidatov, načinu preverjanja ali potrjevanja, uspešnosti kandidatov itd. glede
na izvajalce 2011
Prijavljeni
kandidati

Opravili s
potrjevanjem

Opravili s
preverjanjem

Niso
opravili

Niso
pristopili

Zavod združenje tolmačev za slovenski
znakovni jezik

6

0

2

4

0

Firis Imperl & CO. d.n.o. Logatec

26

26

0

0

0

Javni zavod Cene Štupar-Center za
izobraževanje Ljubljana

29

0

28

1

0

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

50

0

49

1

0

Ljudska univerza Ajdovščina

16

0

16

0

0

Izvajalec /N

Ljudska univerza Celje

5

0

5

0

0

Ljudska univerza Koper

15

12

2

1

0

Ljudska univerza, center za izobraževanje in
kulturo Kranj

37

1

33

2

1

Zasavska ljudska univerza Trbovlje

24

0

24

0

0

Ljudska univerza Žalec

31

0

28

1

2

MOCIS center za izobraževanje odraslih

17

0

17

0

0

Gimnazija in srednja zdravstvena šola Slovenj
Gradec

0

0

0

0

0

Socialna zbornica Slovenije

25

0

25

0

0

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

42

0

41

1

0

Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor

0

0

0

0

0

Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1.1.2011 do 31.12.2011.
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Pri prikazu podatkov iz tabele 3 in grafa 10 v nadaljevanju je treba opozoriti, da je (kot smo že navedli)
izvajalec za NPK Tolmač slovenskega znakovnega jezika le eden (Zavod združenje tolmačev za slovenski
znakovni jezik) in prav tako je za NPK Delovni inštruktor registriran le en izvajalec (Firis Imperl & CO. d.n.o.
Logatec). V tem primeru prikaz deleža kandidatov, ki so pridobitev certifikata opravili s preverjanjem
ali potrjevanjem, ostaja enak kot prikaz po nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki smo ga predstavili v
grafu 9.
V nadaljevanju so razvidne in zanimive predvsem razlike med posameznimi izvajalci, ki pokrivajo
NPK za Socialnega oskrbovalca na domu. Iz podatkov v grafu 10 lahko ugotovimo, da v letu 2011 dva
izvajalca od 13 za omenjeno nacionalno poklicno kvalifikacijo nista izvedla preverjanja. Prav tako je
razvidno, da so bili pri polovici izvajalcev za Socialnega oskrbovalca na domu kandidati uspešni, pri
ostali polovici izvajalcev pa najdemo po enega ali dva kandidata, ki nista opravila preverjanja. Zanimiv
je podatek, da so vsi izvajalci za NPK Socialni oskrbovalec večinoma izvedli preverjanje nacionalne
poklicne kvalifikacije, en izvajalec pa ima visok delež kandidatov, ki so pridobili NPK za Socialnega
oskrbovalca le na podlagi potrjevanja zbirne mape.
Graf 10: Podatki o deležu kandidatov, ki so opravili NPK s preverjanjem ali potrjevanjem oziroma niso opravili ali niso
pristopili glede na izvajalce v letu 2011
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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4.2

Kozmetika

4.2.1

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

V Tabeli 4 in v grafičnih prikazih v nadaljevanju (graf 11, 12, 13, 14 in 15) podajamo podatke o
podeljenih certifikatih za nacionalne poklicne kvalifikacije Maser/maserka, Pediker/pedikerka, Vizažist/
vizažistka in Maniker/manikerka.
Iz podatkov je razvidno, da so bili prvi certifikati na področju Kozmetike podeljeni že v letu 2003, in
sicer za NPK Maser/maserka in Pediker/pedikerka. V letu 2005 so bili podeljeni še prvi certifikati za
NPK Maniker/manikerka ter v letu 2006 za NPK Vizažist/vizažistka. Skupno je bilo, do vključno leta
2011, na področju kozmetike podeljenih 4.260 certifikatov.
Tabela 4: Podatki o podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
NPK/N

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Skupaj

Maser

34

132

388

357

333

308

304

377

321

2554

Pediker

19

15

61

76

70

116

89

56

56

558

Maniker

0

0

0

38

18

91

156

164

51

518

Vizažist

0

0

37

109

83

91

107

114

89

630

Skupaj

53

147

486

580

504

606

656

711

517

4260

Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

Iz tabele 4 in grafa 11 je razvidno, da je bilo v obdobju 2003–2011 največ certifikatov podeljenih za NPK
Maser/maserka (2.554 podeljenih certifikatov). Ostale NPK imajo manjše število podeljenih certifikatov,
in sicer največ NPK Vizažist/vizažistka (630 podeljenih certifikatov), sledita pa NPK Pediker/pedikerka
(558 podeljenih certifikatov ) in Maniker/manikerka (518 podeljenih certifikatov).
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Graf 11: Grafični prikaz števila podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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V grafih 12, 13, 14 in 15 prikazujemo podeljevanje certifikatov na področju Kozmetike za posamezno
nacionalno poklicno kvalifikacijo po letih, od začetka njenega izvajanja.
Graf 12: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK Vizažist/vizažistka od začetka izvajanja leta 2005
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

Nacionalna poklicna kvalifikacija Vizažist/vizažistka je bila pripravljena leta 2003, vendar so bili prvi
certifikati podeljeni šele leta 2005. V grafu 12 lahko vidimo, da se število podeljenih certifikatov od
leta 2006 naprej giblje med 80 do 110 certifikatov letno, kar kaže na to, da je interes med kandidati za
pridobitev te kvalifikacije konstantno velik.
Graf 13: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK Maniker/manikerka od začetka izvajanja leta 2006
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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NPK Maniker/manikerka je najmlajša nacionalna poklicna kvalifikacija na področju Kozmetike. Bila je
pripravljena leta 2005. Na podlagi NPK Maniker/manikerka so bili prvi certifikati podeljeni leta 2006. V
grafu 13 lahko vidimo, da je bil interes za pridobitev te kvalifikacije največji med leti 2008 in 2010.
Graf 14: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK Pediker/pedikerka od začetka izvajanja leta 2003
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

NPK Pediker/pedikerka se izvaja že od leta 2003 in je ena prvih kvalifikacij, ki je bila razvita na
področju Kozmetike. V obdobju med leti 2005 in 2009 je bil interes za pridobitev te kvalifikacije
enakomerno razporejen po letih in je bilo v povprečju izdanih okoli 80 certifikatov, z izjemo leta 2008,
ko je število nekoliko naraslo. V zadnjih dveh letih pa se je število certifikatov ustalilo na 56 izdanih
certifikatov letno.
Graf 15: Podatki o številu podeljenih certifikatov za NPK Maser/maserka od začetka izvajanja leta 2003
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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NPK Maser/maserka je najstarejša nacionalna poklicna kvalifikacija na področju Kozmetike in se izvaja že od
leta 2003. V prvih dveh letih podeljevanja NPK je bilo podeljenih skupaj 164 certifikatov, ki sta jih podelila
dva izvajalca postopkov preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Večji porast je sledil v
letu 2005, ko je bilo za to NPK prijavljenih osem izvajalcev postopkov preverjanj in potrjevanj nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Interes za pridobitev te kvalifikacije je velik, saj se letno podeli čez 300 certifikatov.

4.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij

V tem delu analize baze NRP bomo prikazali, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju kozmetičnih storitev so razpisovali posamezni izvajalci vse od
začetka njihovega delovanja in nato še podatke o tem, koliko izvedenih preverjanj in potrjevanj so
izvajalci izpeljali samo v letu 2011.

4.2.2.1

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od začetka njihovega
izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

Pri podatkih o izvajanju posameznih kvalifikacij na področju Kozmetike od začetka njihovega izvajanja,
ki jih prikazuje graf 16, vidimo, da je število razpisanih rokov glede na posamezno kvalifikacijo dokaj
enakomerno. Nekoliko izstopa Maser/maserka, za njo je bilo od leta 2003 razpisanih 59 rokov za
preverjanje in potrjevanje. V juniju 2012 je bila opravljena revizija NPK Maser/maserka, zato so trije
razpisani roki že veljali za nov katalog. Za NPK Pediker/pedikerka je bilo od leta 2003 razpisanih 33
rokov. Tudi za to NPK je bila v juniju 2012 opravljena revizija, vendar v drugi polovici leta 2012 ni bilo
razpisanega nobenega roka.
Glede na to, da sta dve kvalifikaciji pričeli z izvajanjem pozneje, NPK Vizažist/vizažistka leta 2005 in NPK
Maniker/manikerka leta 2006, predstavlja 50 razpisanih rokov za vsako kvalifikacijo spodbuden podatek
za vse kandidate, ki želijo pridobiti to nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Graf 16: Število razpisanih rokov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po NPK od začetka
njihovega izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
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Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012.
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Graf 17 nam prikazuje podatke, ki so povezani s samimi Izvajalci nacionalnih poklicnih kvalifikacij s
področja Kozmetike, in sicer število razpisanih rokov po posameznih NPK.
Izpostaviti je treba, da samo en izvajalec postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK, Zavod za izobraževanje
in razvoj AI – Akademija za inovativnost, izvaja vse štiri NPK na področju Kozmetike. To je tudi najbolj
dejaven izvajalec, saj je od vpisa v register razpisal že 57 rokov. Štirje izvajalci izvajajo tri NPK, in sicer: Javni
zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Ajdovščina, Srednja zdravstvena
in kozmetična šola Maribor in Srednja zdravstvena šola Celje. Pri razpisovanju rokov so aktivni Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Maribor (28), Srednja zdravstvena šola Celje (23) in Akademija studio lepota,
d.o.o (12).
Graf 17: Število razpisanih rokov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij glede na posamezne
izvajalce od njihovega vpisa v register (prvega vpisa izvajalcev v register)
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Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012.
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Pri pogledu podatkov glede na NPK vidimo, da je za NPK Maniker/manikerka prijavljenih kar 16
izvajalcev, ki so skupaj od leta 2006 razpisali 50 rokov za ugotavljanje in potrjevanje. Največ rokov (12
za preverjanje in potrjevanje) sta razpisala Akademija studio lepota, d.o.o, in Zavod za izobraževanje in
razvoj AI – Akademija za inovativnost.
Za NPK Vizažist/vizažistka je vpisanih v register 13 izvajalcev, ki so od leta 2005 razpisali 49 rokov
za ugotavljanje in potrjevanje. Najbolj dejavni med njimi so Zavod za izobraževanje in razvoj AI –
Akademija za inovativnost (16) ter Barbara Visket s.p. (7) in Srednja tehniška šola Koper (7).
Pri NPK Maser/maserka je vpisanih v register deset izvajalcev, ki so od leta 2003 razpisali 59 rokov.
Izpostavimo lahko tri izvajalce, ki so razpisali največ rokov za ugotavljanje in potrjevanje, in sicer:
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (18), Zavod za izobraževanje in razvoj AI – Akademija
za inovativnost (14) in Srednja zdravstvena šola Celje (12).
Najmanj, samo šest izvajalcev je prijavljenih za izvajanje NPK Pediker/pedikerka. Od leta 2003 je bilo
razpisanih 33 rokov za preverjanje in potrjevanje. Najbolj aktiven izvajalec je Zavod za izobraževanje
in razvoj AI – Akademija za inovativnost (15), sledita mu Srednja zdravstvena šola Celje (9) in Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Maribor (8).

4.2.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letu 2011

V preostalem delu analize podatkov NRP za področje Kozmetike se bomo osredotočili na podatke, ki se
nanašajo na leto 2011. Najprej bodo predstavljeni podatki o številu izvedenih preverjanj in potrjevanj
glede na posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Graf 18: Število izvedenih preverjanj in potrjevanj po posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah v letu 2011
Maser / maserka

7

10

Pediker / pedikerka
Maniker / manikerka
Vizažist / vizažistka

6
5
Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

V letu 2011 je bilo na področju Kozmetike razpisanih 40 rokov, od tega je bilo izvedenih 28 postopkov
ugotavljanj in potrjevanj. Iz grafa 18 je razvidno, da je bilo v letu 2011 največ izvedenih postopkov
ugotavljanj in potrjevanj za NPK Maser/maserka (10). Ostale kvalifikacije so imele nekoliko manj
izvedenih postopkov ugotavljanj in potrjevanj: NPK Vizažist/vizažistka sedem postopkov, NPK
Maniker/manikerka šest postopkov ter NPK Pediker/pedikerka pet postopkov.
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4.2.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije v letu 2011

Pri podatkih o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije smo pripravili pregled o tem, koliko
kandidatov se je v letu 2011 prijavilo za pridobitev posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s
področja Kozmetike. Pripravili smo tudi pregled, in sicer tako po NPK kakor tudi po izvajalcih, ali
so bile NPK podeljene na podlagi potrjevanja (potrjevanje kandidatove zbirne mape) ali pa je šlo
za preverjanje znanj, spretnosti in kompetenc (komisija preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne
izkazuje z zbranimi dokazili).
Tabela 5: Podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na nacionalne poklicne kvalifikacije pri izvajalcih v letu 2011
Izvajalec/N
Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za inovativnost

Maser/
maserka

Pediker/
pedikerka

Maniker/
manikerka

Vizažist/
vizažistka

25

38

12

57

Akademija professional d.o.o.

4

Akademija studio lepota d.o.o.

6

Barbara Visket s.p.

15

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

11

Center mladih

5

8

0

Domina Activa d.o.o.

0

Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj

0

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj

0

MOCIS center za izobraževanje odraslih

0

Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena
šola

19

0
0

0

0

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

0

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in
logistiko

29

Srednja tehniška šola Koper

11
5

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

52

2

Srednja zdravstvena šola Celje

42

9

TICCOPI
Zasavska ljudska univerza Trbovlje

17

Skupaj

171

Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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6
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0

58

94

55

Graf 19: Podatki o številu prijavljenih kandidatov glede na nacionalne poklicne kvalifikacije pri izvajalcih v letu 2011
Maser / maserka
Pediker / pedikerka

94
171

Maniker / manikerka
Vizažist / vizažistka
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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Pri podatkih v tabeli 5 in grafu 19 o številu kandidatov, ki so se prijavili v postopek ugotavljanja in
potrjevanja, vidimo, da pretežen delež pripada kandidatom za NPK Maser/maserka. V letu 2011 je
sedem izvajalcev izvedlo 10 postopkov ugotavljanja in potrjevanja, na katere se je prijavilo kar 171
kandidatov. Veliko število kandidatov, kar 94, se je prijavilo tudi za NPK Vizažist/vizažistka, kjer je
pet izvajalcev izvedlo sedem postopkov ugotavljanja in potrjevanja. Za NPK Maniker/manikerka se
je prijavilo 58 kandidatov pri petih izvajalcih, ki so izvedli šest postopkov ugotavljanja in potrjevanja.
Podobno število, 57 kandidatov, se je prijavilo tudi za opravljanje preverjanja in potrjevanja NPK
Pediker/pedikerka pri štirih izvajalcih, ki so izvedli pet postopkov ugotavljanja in potrjevanja.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti na podlagi potrjevanja (potrjevanje na osnovi
kandidatove osebne zbirne mape) ali preverjanja (komisija preveri katalog v celoti ali tisti del kataloga,
ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili). Pripravili smo tudi pregled števila kandidatov, ki so
pridobili NPK na podlagi potrjevanja oziroma na podlagi preverjanja za posamezno NPK v letu 2011.
V letu 2011 se je za pridobitev NPK na področju Kozmetike prijavilo 380 kandidatov. Iz podatkov
v tabeli 6 in grafu 20 lahko razberemo, da v večini primerov kandidati pridobijo NPK na podlagi
preverjanja znanj, spretnosti in kompetenc, kar 296 kandidatov (77,8 %). V letu 2011 je NPK na podlagi
potrjevanja osebne zbirne mape kandidata dobilo največ kandidatov pri NPK Maser/maserka (17,5
%), medtem ko so v istem letu pri NPK Vizažist/vizažistka vsi kandidati pridobili NPK na podlagi
preverjanja znanj, spretnosti in kompetenc.
V zadnjem delu analize podatkov NRP za področje Kozmetike, ki jo prikazuje tabela 7, so predstavljeni
podatki po posameznih izvajalcih, o številu prijavljenih kandidatov, načinu ugotavljanja in potrjevanja
NPK ter o uspešnosti kandidata. Kot je iz tabele 7 razvidno, je v letu 2011 na področju Kozmetike 18
izvajalcev razpisalo roke za vse štiri NPK, od tega je 12 izvajalcev postopek ugotavljanja in potrjevanja
NPK tudi izvedlo. V postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK na področju Kozmetike se je prijavilo
380 kandidatov, certifikat o NPK je pridobilo kar 352 kandidatov (92,6 %), od tega 42 s potrjevanjem
(11 %) in 310 s preverjanjem (81,6 %), le 15 kandidatov ni opravilu preverjanja (3,9 %), 13 kandidatov
(3,4 %) pa k preverjanju ni pristopilo.
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Graf 20: Podatki o deležu kandidatov, ki so NPK pridobili s preverjanjem ali potrjevanjem, ali niso uspešno opravili
preverjanja oziroma niso pristopili glede na NPK v letu 2011
ni pristopil
ni opravil
opravil s preverjanjem
opravil s potrjevanjem

100 %
90 %

6
3

4

123

50

48

3

3

3

1
3

4

80 %
70 %
60 %
50 %

75

40 %
30 %
20 %
10 %

28
Maser /
maserka

Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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Tabela 7: Podatki o številu prijavljenih kandidatov, načinu preverjanja ali potrjevanja, uspešnosti kandidatov glede na
izvajalce v letu 2011
št. prijavljenih
kandidatov

št. opravljenih
potrjevanj

št. opravljenih
preverjanj

št.
neopravljenih
pristopov

132

1

119

6

Akademija professional d.o.o.

4

3

0

1

0

Akademija studio lepota d.o.o.

6

0

5

1

0

Barbara Visket s.p.

15

8

5

1

1

Javni zavod Cene Štupar
– Center za izobraževanje
Ljubljana

19

0

15

2

2

Center mladih

5

0

5

0

0

Domina Activa d.o.o.

0

0

0

0

0

Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center Kranj

0

0

0

0

Ljudska univerza, center za
izobraževanje in kulturo Kranj

0

0

0

0

MOCIS center za
izobraževanje odraslih

0

0

0

0

0

Šolski center Slovenj Gradec,
Gimnazija in srednja
zdravstvena šola

19

0

17

1

1

Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo

0

0

0

0

Šolski center Celje, Srednja
šola za storitvene dejavnosti in
logistiko

40

0

38

0

2

Srednja tehniška šola Koper

5

0

5

0

0

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor

54

2

51

0

1

Srednja zdravstvena šola Celje

64

28

33

3

0

TICCOPI

0

0

0

0

0

Zasavska ljudska univerza
Trbovlje

17

0

17

0

Skupaj

380

42

310

15

Izvajalec/N
Zavod za izobraževanje in
razvoj AI - Akademija za
inovativnost

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

št. kandidatov,
ki niso
pristopili
6

0
0

0

13
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4.3

Predelava in izdelava živil na tradicionalen način

4.3.1

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

V tabeli 8 in v grafih v nadaljevanju (graf 21, 22, 23, 24 in 25) navajamo podatke o podeljenih
certifikatih za nacionalne poklicne kvalifikacije Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin
na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način, Predelovalec/
predelovalka mesa na tradicionalen način in Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način.
Pri NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način moramo
opozoriti na dejstvo, da NPK v taki obliki obstaja od leta 2005 naprej (Ur. l. RS št. 54/03. 06. 2005). Ta je
zamenjal dva predhodna kataloga, in sicer Izdelovalec/izdelovalka kruhov iz krušne peči in Izdelovalec /
izdelovalka potic iz krušne peči. Slednja sta bila uradno objavljena avgusta leta 2000 (Ur. l. RS št. 77/25.
08. 2000). Do njune združitve je prišlo zaradi ugotovljene vsebinske sorodnosti med njima, nekatera
opravila so bila v določenih fazah celo enaka. Poleg tega se je v praksi izkazalo, da kandidati obvladajo
znanja, spretnosti in kompetence obeh katalogov ter večina kandidatov, ki peče kruh in potico, izdeluje
tudi pecivo in testenine.
Tabela 8: Število podeljenih certifikatov na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen način po letih
NPK/N

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skupaj

Izdelovalec kruhov iz krušne peči

0

12

29

0

0

0

0

0

0

0

41

Izdelovalec potic iz krušne peči

0

4

3

8

0

0

0

0

0

0

15

Izdelovalec kruha, potic, peciva in
testenin na tradicionalen način

0

0

0

67

74

68

141

35

38

36

459

Predelovalec mleka na tradicionalen
način

0

7

31

29

13

10

11

15

13

20

149

Predelovalec mesa na tradicionalen
način

0

62

68

57

26

20

101

61

101

46

542

Predelovalec sadja na tradicionalen
način

0

3

24

36

17

23

17

6

2

3

131

Skupaj

0

88

155

197

130

121

270

117

154

105

1328

Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od
leta 2003 –2011 so vzeti iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.
nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za največ 3 % delež.
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Graf 21: Število podeljenih certifikatov na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen način po letih
Predelovalec sadja
na tradic. način
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti iz Letnih
poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za največ 3 % delež.
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Tudi ostale tri NPK so se preimenovale; Predelovalec mesa v Predelovalec mesa na tradicionalen način,
Predelovalec sadja v Predelovalec sadja na tradicionalen način in Predelovalec mleka v Predelovalec
mleka na tradicionalen način (Sklep ministra 604–12/2010/18). Prvi t. i. poklicni standardi so bili
sprejeti že leta 2000 (Ur. l. RS št.77/25. 8. 2000). Do spremembe naziva je prišlo zaradi pobude, da bi
se ti poklici jasneje ločili od predelovalcev živil na industrijski način. Nosilci dopolnilnih dejavnosti
imajo z zakonodajo predpisan delež uporabe lastnih surovin na področju predelave živil rastlinskega
in živalskega izvora. Ob spremembi naziva je vsebina poklicnih standardov ostala enaka, z besedami
»na tradicionalen način« pa je delovna skupina, ki je poklicne standarde pripravljala, želela poudariti
ohranjanje kulturne dediščine, ki je na področju predelave živil v našem prostoru močno zastopana.
Iz podatkov je razvidno, da so se prvi certifikati za to področje začeli podeljevati leta 2003. Število
podeljenih certifikatov je naraščalo in doseglo vrh leta 2008, kar gre po mnenju Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije pripisati prvemu javnemu razpisu za ukrep pomoči mladim prevzemnikom kmetij, ki
je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007.
Največ certifikatov je bilo v celotnem obdobju podeljenih za NPK Predelovalec/predelovalka mesa
na tradicionalen način (542), nekoliko manj za NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in
testenin na tradicionalen način (459), sledi NPK Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen
način (149) in Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (131).
Naštete nacionalne poklicne kvalifikacije v grafu 21 se izvajajo predvsem za potrebe dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
V grafih 22, 23, 24 in 25 v nadaljevanju podajamo še prikaz podeljevanja certifikatov za posamezno
nacionalno poklicno kvalifikacijo po letih, vse od začetka njihovega izvajanja.
Graf 22: Število podeljenih NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način po letih
160

141

140
120
100
75

80

74

68

60
40

35

32

38

36

16

20
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Graf 23: Število podeljenih NPK Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način po letih
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

Graf 24: Število podeljenih NPK za Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način po letih
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Graf 25: Število podeljenih NPK za Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način po letih
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.

4.3.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
predelave in izdelave živil na tradicionalen način

V tem delu analize baze NRP bomo prikazali, koliko rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju »dopolnilne dejavnosti« so razpisovali posamezni izvajalci vse od
začetka njihovega delovanja in nato še podatke o tem, koliko izvedenih preverjanj in potrjevanj so
izvajalci izpeljali samo v preteklem letu 2011.

4.3.2.1

Podatki o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen
način od začetka njihovega izvajanja (od prvega vpisa izvajalcev v register)

Iz grafa 26 in grafa 27 je razvidno, da je bilo največ razpisanih rokov za NPK Izdelovalec/izdelovalka
kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način (33). Ta NPK izvaja tudi največ izvajalcev po
vsej Sloveniji (8). Regijsko je dobro zastopano tudi izvajanje NPK Predelovalec/predelovalka sadja na
tradicionalen način, saj ga izvaja kar šest izvajalcev. Najbolj aktivni pri razpisovanju rokov so Kmetijska
zbornica Slovenije, Biotehniški center Naklo in Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma.
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Graf 26: Število razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po NPK od začetka
njihovega izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
Predelovalec /predelovalka
sadja na tradicionalen način

11

12

Izdelovalec / izdelovalka kruha, potic,
peciva in testenin na tradic. način
9

Predelovalec /predelovalka
mleka na tradicionalen način
Predelovalec /predelovalka
mesa na tradicionalen način

33
Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012.

Graf 27: Število razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij glede na posamezne
izvajalce od njihovega vpisa v register (prvega vpisa izvajalcev v register)
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Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012.
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4.3.2.2

Podatki o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju predelave in
izdelave živil na tradicionalen način v letu 2011

V zaključnem delu analize na področju dopolnilnih dejavnosti smo se osredotočili na podatke, ki se
nanašajo na izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij izključno v letu 2011. Najprej so podani podatki
o tem, kolikšno je bilo število izvedenih postopkov ugotavljanja in potrjevanja glede na posamezno
nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Graf 28: Število izvedenih postopkov ugotavljanja in potrjevanja na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen
način po posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah v letu 2011
Izdelovalec / izdelovalka kruha, potic,
peciva in testenin na tradic. način
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Iz grafa 28 vidimo, da je bilo največ preverjanj in potrjevanj za NPK Predelovalec/predelovalka mesa
na tradicionalen način (46). Deset manj (36) je bilo izvedenih za NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha,
potic, peciva in testenin na tradicionalen način. 20 preverjanj je bilo opravljenih za NPK Predelovalec/
predelovalka mleka na tradicionalen način in le tri preverjanja so bila izvedena za NPK Predelovalec/
predelovalka sadja na tradicionalen način.

4.3.3

Podatki o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije

Pri podatkih o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije smo pripravili pregled o tem, koliko
kandidatov se je v letu 2011 prijavilo za pridobitev posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s
področja Predelave in izdelave živil na tradicionalen način (dopolnilne dejavnosti). Pripravili smo
tudi pregled, in sicer tako po NPK kakor tudi po izvajalcih, ali so bile NPK podeljene na podlagi
potrjevanja (potrjevanje kandidatove zbirne mape) ali pa je šlo za preverjanje znanj, spretnosti in
kompetenc(komisija preveri tisti del kataloga, ki ga kandidat ne izkazuje z zbranimi dokazili). V tabeli 9
so navedeni podatki o številu kandidatov, ki so pristopili v postopek ugotavljanja in potrjevanja.
Največ kandidatov se je v postopek ugotavljanja in potrjevanja prijavilo na Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije (91). Od teh se jih je največ prijavilo za NPK Predelovalec mesa na tradicionalen
način (49) in za NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način (28). Po številu
prijav v postopek ugotavljanja in potrjevanja izstopa še Biotehniški center Naklo, ki je imel v letu 2011
prijavljenih 14 kandidatov. Ti podatki so lepo razvidni v spodnjem grafu, iz katerega vidimo tudi, koliko
izvajalcev ni imelo nobenih prijav za postopek ugotavljanja in potrjevanja.
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Tabela 9: Podatki o številu prijavljenih kandidatov po posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah v letu 2011
Izdelovalec kruha,
Predelovalec mleka
potic, peciva
na tradicionalen
in testenin na
način
tradicionalen način

Izvajalec/N

Predelovalec mesa
na tradicionalen
način

Predelovalec sadja
na tradicionalen
način

Biotehniška šola Maribor

0

0

0

0

Biotehniški center Naklo

3

10

0

1

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana

0

Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma

5

Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije

28

1
10

49

4

Ljudska univerza Ajdovščina
ŠC Ptuj, Biotehniška šola

0

ŠC Slovenske Konjice –Zreče

0

ŠC Šentjur, Srednja poklicna in
strokovna šola
Tehniški šolski center Nova
Gorica, Biotehniška šola

0

0

0

0

0

0

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

Graf 29: Podatki o številu prijavljenih kandidatov po posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah v letu 2011
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1.1.2011 do 31.12.2011.
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Iz tabele 9 in grafa 29 je razvidno, da se je za omenjene NPK v letu 2011 največ kandidatov prijavilo pri
Kmetijski zbornici Slovenije (91), sledi Biotehniški center Naklo (14) in nato Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma (šest prijavljenih kandidatov). Vsi ostali izvajalci, ki izvajajo obravnavane NPK v
letu 2011, niso imeli aktivnosti.
V zaključnem delu analize NPK na področju Predelave in izdelave živil na tradicionalen način
(dopolnilne dejavnosti) si bomo pobliže pogledali, kolikšno število kandidatov je bilo uspešnih v postopku
ugotavljanja in potrjevanja za posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije pri treh izvajalcih, ki so v letu
2011 imeli prijavljene kandidate. Podatki o uspešnosti kandidatov v postopku ugotavljanja in potrjevanja
so dopolnjeni s številom kandidatov po posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah na področju
dopolnilnih dejavnosti.
Tabela 10: Podatki o številu kandidatov, ki so certifikat pridobili s preverjanjem ali potrjevanjem, preverjanja niso
uspešno opravili oziroma k preverjanju niso pristopili (po izvajalcih v letu 2011)

Izvajalec/N

Biotehniški center
Naklo

Grm Novo mesto –
center biotehnike in
turizma

Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije

št. prijavljenih
kandidatov

št. opravljenih
potrjevanj

št. opravljenih
preverjanj

št. kandidatov,
ki niso opravili
preverjanja

št. kandidatov,
ki niso pristopili

3

3

0

0

0

10

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

28

28

0

0

0

10

10

0

0

0

49

25

20

0

4

4

2

2

0

0

Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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Graf 30: Podatki o številu kandidatov, ki so certifikat pridobili s preverjanjem ali potrjevanjem ali niso uspešno opravili
preverjanja oziroma k preverjanju niso pristopili (po izvajalcih v letu 2011)
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Graf 31: Podatki o deležu kandidatov, ki so opravili kvalifikacijo s preverjanjem ali potrjevanjem ali niso opravili
oziroma niso pristopili glede na NPK v letu 2011
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Vir.: www.nrpslo.org, podatki od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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V letu 2011 je bilo prijavljenih 111 kandidatov. Vsi kandidati, ki so se vključili v postopek ugotavljanja
in potrjevanja, so bili uspešni. Večina, 78 kandidatov, je šla skozi postopek potrjevanja, 28 kandidatov je
bilo uspešnih v postopku preverjanja. Na preverjanju je bilo največ uspešnih za NPK Predelovalec mesa
na tradicionalen način.
Ugotovili smo da ima sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah zelo pomembno vlogo. Vsa leta nepretrgano potekajo postopki ugotavljanja in potrjevanja za
vse štiri obravnavane nacionalne poklicne kvalifikacije. Najbolj aktivni področji sta izdelava kruha in
predelava mesa na tradicionalen način. Pomembno vlogo v sistemu NPK imajo izvajalci. Za vse štiri
obravnavane NPK lahko ugotovimo, da so dokaj dobro regijsko razporejene. Izjemno veliko vlogo je
na tem področju odigrala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, v ospredju sta tudi dva večja šolska
centra Naklo in Grm Novo mesto.

4.4

Skupne ugotovitve

Primerjava podatkov o podeljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah od njihovega začetka izvajanja na
področjih Storitev za ranljive skupine, Kozmetike ter Predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
Preden v sklepnem delu analize NRP preidemo na skupno primerjavo podatkov iz vseh treh
področij, še enkrat poglejmo število NPK, ki se podeljujejo po posameznih strokovnih področjih.
Na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen način imajo kandidati možnost izbire med
4 NPK (Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način2, Predelovalec mleka na
tradicionalen način, Predelovalec mesa na tradicionalen način in Predelovalec sadja na tradicionalen
način), prav tako so 4 NPK pripravljene na strokovnem področju za Kozmetike(Maser, Pediker,
Vizažist in Maniker), medtem ko so na strokovnem področju Storitev za ranljive skupine kandidatom
na voljo 3 NPK (Socialni oskrbovalec na domu, Delovni inštruktor in Tolmač slovenskega znakovnega
jezika).
Iz podatkov analize, ki prikazujejo skupno število izdanih NPK od začetka njihovega izvajanja (graf 32),
lahko razberemo, da je bilo največ podeljenih NPK na strokovnem področju kozmetičnih storitev (4260).
Na drugem mestu pa sta s približno enakim številom skupno izdanih certifikatov področje Predelave in
izdelave živil na tradicionalen način (1328) ter področje Storitev za ranljive skupine (1220).
Če pogledamo še podatke v grafu 33 o najbolj iskanih posameznih NPK, vidimo, da je bilo od leta 2003
do 2011 daleč največ povpraševanja za NPK Maser/maserka s področja kozmetičnih storitev (2554), prav
tako veliko število NPK pa je bilo podeljeno na področju Storitev za ranljive skupine, in sicer za NPK
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (1026). Zanimiv podatek je tudi, da obe omenjeni
NPK predstavljata več kot polovico vseh izdanih certifikatih na njunih strokovnih področjih; 60 % od
vseh certifikatov na področju kozmetičnih storitev je bilo namreč podeljenih za NPK Maser/maserka,
medtem ko je bilo na področju Storitev za ranljive skupine kar 84 % od vseh certifikatov podeljenih za
NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

2

vsi podatki za NPK Izdelovalca kruha, potic, peciva in testenih na tradicionalen način v nadaljevanju združujejo podatke
trenutno veljavnega NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenih na tradicionalen način ter pretekla predhodnika, NPK
izdelovalec kruhov iz krušne peči in NPK Izdelovalec potic iz krušne peči.
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Graf 32: Prikaz števila skupno podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12.11.2012,
glede na strokovna področja
Kozmetična storitev

1220

Dopolnilna dejavnost
Ranljive skupine

1328

4260
Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Graf 33: Prikaz števila posameznih podeljenih NPK od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do
12.11.2012, glede na strokovna področja
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Vir: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Analiza preverjanja in potrjevanja NPK od leta 2000 do 2012, RIC, Ljubljana, april 2012. Podatki od leta 2003–2011 so vzeti
iz Letnih poročil izvajalcev Državnemu izpitnemu centru, zato lahko podatki od vnesenih podatkov v bazo www.nrpslo.org odstopajo po posameznih letih za
največ 3 % delež.
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Medtem ko je v obdobju od 2003 do 2011 podeljevanje NPK za Maser/maserka po posameznih letih
potekalo dokaj enakomerno, je analiza baze NRP pokazala, da za Socialnega oskrbovalca leto 2011
še posebej izstopa po visokem številu izdanih certifikatov. Obe omenjeni NPK sta glede na podeljene
certifikate na prvem mestu in obe skupaj predstavljata več kot polovico vseh podeljenih certifikatov na
vseh treh strokovnih področjih.
Če pogledamo še število podeljenih certifikatov pri ostalih NPK, ki je sicer skromnejše, a še vseeno
visoko, lahko izpostavimo visok delež izdanih certifikatov tudi za vse ostale NPK s področja
Kozmetike(Vizažist, Pediker in Maniker) ter visok delež izdanih certifikatov pri dveh NPK s področja
Dopolnilne dejavnosti (Predelovalec mesa na tradicionalen način in Izdelovalec kruha, potic, peciva in
testenih na tradicionalen način). Pri vsaki od teh petih naštetih NPK je bilo v obravnavanem obdobju
v letih 2003 do 2011 izdanih nad 500 certifikatov. Najmanjše skupno število vseh izdanih certifikatov
beleži NPK Tolmač slovenskega jezikovnega jezika s področja Storitev za ranljive skupine, in sicer 43
izdanih certifikatov.
Primerjava podatkov o izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij od njihovega začetka izvajanja na
področjih Storitev za ranljive skupine, Kozmetike ter Dopolnilne dejavnosti
Iz podatkov, povezanih z izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij oziroma pri podatkih o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK na
obravnavanih strokovnih področjih, lahko marsikaj ugotovimo.
Največ razpisanih preverjanj je bilo na področju Kozmetike (191), sledi področje Storitev za ranljive
skupine in na zadnjem mestu je področje Dopolnilne dejavnosti s 65 razpisanimi preverjanji od začetka
izvajanja (graf 34).
Graf 34: Število razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po NPK od začetka
njihovega izvajanja (prvega vpisa izvajalcev v register)
Dopolnilna dejavnost

65

Ranljive skupine
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191

Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012
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Z vidika posameznih NPK je bilo v obdobju 2003–2011 največ preverjanj razpisanih za NPK Socialni
oskrbovalec s področja Storitev za ranljive skupine (87), na področju Kozmetike pa se je število
razpisanih rokov za NPK Maser, Maniker in Vizažist gibalo med 50 in 60 razpisanih rokov. V enakem
obdobju je bilo 33 razpisanih rokov še za NPK Pediker, enako število razpisanih rokov (33) je bilo tudi
za NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenih na tradicionalen način s področja predelave in
izdelave živil na tradicionalen način.
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Med najbolj dejavne izvajalce postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij v obdobju
2003–2011 (graf 35) lahko štejemo Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (NPK s področja Predelave
in izdelave živil na tradicionalen način ), Zavod za izobraževanje in razvoj AI, Srednjo zdravstveno in
kozmetično šolo Maribor ter Srednjo zdravstveno šolo Celje (NPK s področja Kozmetike) in pa Zavod
združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (edini izvajalec, in sicer za NPK Tolmač slovenskega
znakovnega jezika). Vsak od omenjenih izvajalcev je imel v obdobju 2003–2011 razpisanih približno po
24 rokov, z izjemo Zavoda za izobraževanje in razvoj AI, ki je imel v teh osmih letih razpisanih kar 57
rokov za preverjanje in potrjevanje.
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Graf 35: Prikaz nekaterih najaktivnejših izvajalcev po posameznih področjih od, začetka njihovega izvajanja (prvega
vpisa izvajalcev v register)
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Vir: www.nrpslo.org., podatki od začetka izvajanja (prvega vpisa izvajalca v register) do 12. 11. 2012

Število preostalih razpisanih rokov za preverjanje in potrjevanje NPK na vseh treh obravnavanih strokovnih
področjih je približno enakomerno porazdeljeno med vse preostale izvajalce. Obstajajo pa tudi nekatere
organizacije oziroma šole, ki so bile sicer registrirane kot izvajalci, vendar v opazovalnem obdobju
2003–2011 pri njih nismo zasledili nobenih ali skoraj nobenih razpisanih rokov na izbranih področjih.
Primerjava podatkov o kandidatih za nacionalne poklicne kvalifikacije za leto 2011 na področjih Storitev za
ranljive skupine, Kozmetike in Dopolnilne dejavnosti
V tem delu bomo združili podatke posameznih strokovnih področij, ki se nanašajo izključno na kandidate
za NPK. Najprej si bomo ogledali razmerje med prijavljenimi kandidati in izvedenimi preverjanji po
posameznih področjih v letu 2011 (graf 36).
Na podlagi podatkov za leto 2011 je najbolj zanimivo izredno visoko število kandidatov, ki so se v tem
letu prijavili za NPK Socialni oskrbovalec na domu (291). Za omenjeno kvalifikacijo je bilo v tem letu
izvedenih 26 preverjanj in potrjevanj. Visok delež vpisanih kandidatov pripada tudi NPK Maser s področja
Kozmetike. Za omenjeno kvalifikacijo se je v letu 2011 prijavilo 171 kandidatov, katerim so izvajalci v tem
letu namenili le 10 preverjanj oziroma potrjevanj kvalifikacije. Pri NPK Tolmač slovenskega znakovnega
jezika in NPK s področja Dopolnilne dejavnosti bi se na podlagi podatkov lahko sklepalo, da je bil skoraj za
vsakega prijavljenega kandidata razpisan poseben rok za preverjanje in potrjevanje.
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Graf 36: Prikaz razmerja med številom prijavljenih kandidatov in številom izvedenih preverjanj
po področjih v letu 2011

Število izvedenih preverjanj

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

V nadaljevanju si oglejmo razmerje med kandidati, ki so pridobili kvalifikacijo s preverjanjem in
kandidati, ki so pridobili kvalifikacijo s potrjevanjem NPK na posameznem področju v letu 2011 (graf
37). Da gre pri NPK Socialni oskrbovalec na domu za pomembno področje del, ki posega v zdravje
in varnost ljudi, pove podatek, da je več kot 95 % prijavljenih kandidatov omenjen NPK pridobilo na
podlagi preverjanja kvalifikacije. Izpostaviti moramo izstopajoč podatek, da je v letu 2011 Ljudska
univerza v obalnem delu Slovenije praktično vsem kandidatom podelila NPK Socialni oskrbovalec
na podlagi potrjevanja zbirne mape. Delež kandidatov, ki jim je komisija predlagala preverjanje,
je pri Maserju nekoliko nižji kot pri Socialnem oskrbovalcu, in sicer znaša približno 80 %. Pretežen
delež ostalih kandidatov (približno 20 %) je NPK za Maserja pridobilo na podlagi potrjevanja zbirne
mape. Glede razmerja med preverjanjem in potrjevanjem na področju Predelave in izdelave živil
na tradicionalen način je treba izpostaviti, da se NPK na tem področju podeljujejo pretežno na
podlagi kandidatovih izdelkov oziroma s potrjevanjem zbirne mape. Za NPK Predelovalec mesa na
tradicionalen način, ki smo jo izpostavili, je več kot polovica kandidatov NPK pridobila na podlagi
potrjevanja. V primeru NPK Izdelovalec kruha na tradicionalen način so v letu 2011 celo vsi kandidati
pridobili certifikat s potrjevanjem osebne zbirne mape (z izdelkom).
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Graf 37: Prikaz razmerja med številom izvedenih preverjanj in številom izvedenih potrjevanj NPK na posameznih
področjih v letu 2011

Opravilo s potrjevanjem

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

Na vseh treh področjih skupaj oziroma pri vseh NPK, ki smo jih zajeli za analizo NRP, je bilo v letu 2011
78,5 % preverjanj kandidatov, v 21,5 % pa je šlo za potrjevanje zbirne mape, ko je komisija podeljevala
certifikate na podlagi dokazil o predhodno pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah
kandidatov.
V zvezi z razpisanimi roki in izvedenimi preverjanji v letu 2011 lahko omenimo še en podatek. Na
področju Kozmetike od vseh 47 razpisanih rokov 13 rokov ni bilo izvedenih, na področju Storitev za
ranljive skupine je razmerje 37 razpisanih rokov, od tega štirje neizvedeni, na področju Dopolnilne
dejavnosti pa je bilo v letu 2011 vsega skupaj razpisanih 29 rokov in od tega 13-krat ni prišlo do izvedbe
preverjanja. V grafu 38 lahko vidimo število vseh razpisanih rokov in delež neizvedenih rokov po
posameznih kvalifikacijah. V grafu 39 pa prikazujemo še število izvajalcev, ki v letu 2011 niso imeli
nobenega izvedenega roka na področju.
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Število neizvedenih rokov

Dopolnilna dejavnost Ranljive skupine Kozmetične storitve

Graf 38: Prikaz razmerja med vsemi številom razpisanih rokov in številom neizvedenih rokov po posameznih
kvalifikacijah v letu 2011
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Graf 39: Prikaz števila izvajalcev, ki v letu 2011 niso imeli nobenega izvedenega roka na področju
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V spremljavi smo želeli predvsem:
pp evidentirati naloge, postopke in dokumentacijo v procesu, katere morajo različni akterji (izvajalec,
svetovalec, član komisije) izvajati v skladu z zakonskimi določili na strokovnih področjih
Kozmetika, Storitve za ranljive skupine, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način, in
ugotoviti, kje prihaja do težav z izpolnjevanjem zakonskih določil (delo v NRP, osebna zbirna mapa,
izpolnjevanje materialnih pogojev, plačevanje komisije, zagotavljanje svetovanja);
pp ugotoviti, ali izvajalci ugotavljanja in potrjevanja izvajajo tudi programe priprav in ali imajo
vzpostavljene mehanizme zagotavljanja kakovosti v teh programih;
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 in kje se pojavljajo težave;
pp ugotoviti, kako sodelujejo člani komisije in svetovalci.
Podatke smo pridobili z vprašalniki, ki so vključevali vprašanja zaprtega in odprtega tipa in
kombinirana vprašanja ter s črpanjem podatkov iz baze NRP.
Rezultate analize statističnih podatkov, ki so bili pridobljeni z vprašalniki, predstavljamo po
anketiranih skupinah; torej po izvajalcih, svetovalcih ter članih komisije. Hipoteze smo preverjali
na deskriptivni ravni, vse ugotovitve se nanašajo na populacijo, zajeto v raziskavo, in se ne morejo
posploševati izven konteksta, v katerem so bili podatki pridobljeni.

5.1

Izvajalci ugotavljanja in potrjevanja NPK

Na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ZNPK (Ur. l. RS št. 81/2000) in sprememb
Zakona ZNPK (Ur. l. RS št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009) so izvajalci
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko medpodjetniški izobraževalni
centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti ter z drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
V raziskavo je bilo zajetih 44 izvajalcev. Izmed 43 izvajalcev (tabela 1), ki so podali tudi podatek o tipu
organizacije oziroma organizacijski obliki, jih 13 izvaja NPK v okviru srednjih poklicnih in strokovnih
šol, 13 na ljudskih univerzah, osem na zasebnih izobraževalnih ustanovah, štirje v medpodjetniškem
izobraževalnem centru, pet pa jih je pod opcijo drugo navedlo: zasebni zavod, socialna zbornica,
gospodarska družba, inštitucija javnega prava – zbornica in javni zavod Mestna občina Ljubljana.
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Tabela 1: Tip organizacije oziroma organizacijska oblika
f

%

Srednja poklicna in strokovna šola

13

30,2

Ljudska univerza

13

30,2

Zasebna izobraževalna ustanova

8

18,6

Medpodjetniški izobraževalni center

4

9,3

Drugo

5

11,6

Skupaj

43

100,0

Področja, na katerih izvajajo NPK (tabela 2), so tri, in sicer: Predelava in izdelava živil na tradicionalen
način, Storitve za ranljive skupine in Kozmetika.
Tabela 2: Strokovno področje, na katerem se izvajajo ugotavljanja in potrjevanja NPK
f

%

Predelava in izdelava živil na tradicionalen
način

9

20,5

Ranljive skupine

15

34,1

Kozmetika

20

45,5

Skupaj

44

100,0

V prikazih so navedeni samo veljavni odgovori pri posameznih vprašanjih, zato se števila v tabelah
razlikujejo.
V sklopu B vprašalnika (informacije o izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK) za izvajalce
smo si postavili pet hipotez:
H1: Izvajalci izpolnjujejo materialne pogoje za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, za
katerega so vpisani v register.
H2: Večina svetovalcev je zaposlenih v organizaciji, kjer izvajajo svetovanje.
H3: Zaposlitveni status svetovalca je odvisen od tipa organizacije.
H4: Postopki ugotavljanja in potrjevanja NPK se pri izvajalcih izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo.
H5: Izvajalci pri svojem delu v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo spletno
aplikacijo NRP.
V nadaljevanju predstavljamo statistične rezultate, razvrščene po hipotezah.
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H1: Izvajalci izpolnjujejo materialne pogoje za katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti, za katerega so vpisani v register.
Najprej smo preverili, ali izvajalci zagotavljajo materialne pogoje za kataloge standardov strokovnih
znanj in spretnosti, za katere so vpisani v register, in ali je zagotavljanje slednjih odvisno od tipa
organizacije. Zanimalo nas je tudi, kateri pogoji so neizpolnjeni.
Tabela 3: Zagotavljanje materialnih pogojev po tipu organizacije
Tip organizacije

Kako zagotavljate materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij?
Materialne pogoje zagotavljamo Materialne pogoje zagotavljamo
v okviru lastne inštitucije.
s pogodbo z zunanjim
izvajalcem.

Srednja poklicna in strokovna šola

Skupaj

20 /100 %

/

20/100 %

/

19/100 %

19/100 %

10/90,9 %

1/9,1 %

11/100 %

Medpodjetniški izobraževalni center

7/100 %

/

7/100 %

Drugo

4/66,7 %

2/33,3 %

6/100 %

Skupaj

41/65,1 %

22/34,9 %

63/100 %

Ljudska univerza
Zasebna izobraževalna ustanova

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. 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 (Ur. l. RS št. 13/2001, 8. člen) se lahko v register
izvajalcev vpišejo tisti izvajalci, ki jih uradna oseba po prejemu popolnega predloga za vpis v register
preveri. Izvajalec mora izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij. Uradna oseba, ki odloča v postopku, nato izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi
vpisa. Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva potrebno posebno znanje, s katerim uradna oseba
ne razpolaga, odgovorna oseba Državnega izpitnega centra s sklepom imenuje komisijo, ki presodi,
ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. Vpis izvajalca v register (na podlagi 10. člena Pravilnika) se
opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
V naši raziskavi so se srednje poklicne in strokovne šole v 20 primerih izrekle, da v okviru lastnih
inštitucij v celoti izpolnjujejo materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje za kataloge standardov
strokovnih znanj in spretnosti na treh spremljanih področjih. Ljudske univerze (zajetih je bilo 13
Ljudskih univerz) pa v nasprotju s srednjimi šolami zagotavljajo materialne pogoje izključno s pogodbo
z zunanjim izvajalcem. Zasebne izobraževalne inštitucije (osem) izvajajo 11 NPK, materialne pogoje
skoraj v celoti zagotavljajo v okviru lastne inštitucije, le v eni gre za pogodbeno razmerje z zunanjim
izvajalcem. Pod opcijo drugo najdemo med izvajalci zasebni zavod, socialno zbornico, gospodarsko
družbo, inštitucijo javnega prava – zbornico in javni zavod MOL (eden od izvajalcev pod opcijo drugo
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ni navedel inštitucije). Med temi šestimi štirje zagotavljajo pogoje za ugotavljanje in potrjevanje NPK
v okviru lastne inštitucije, dva pa s pomočjo zunanjih izvajalcev. Štirje medpodjetniški izobraževalni
centri izvajajo sedem NPK in materialne pogoje v celoti zagotavljajo v okviru lastne inštitucije.
Večina izvajalcev (65,1 %) zagotavlja materialne pogoje za ugotavljanje in potrjevanje NPK za
posamezen katalog v okviru lastne inštitucije, 34,9 % pa materialne pogoje zagotavlja s pogodbo z
zunanjim izvajalcem. Slednje dovoljuje drugi odstavek 6. člena Pravilnika o vodenju registrov izvajalcev.
Če izvajalec ne izpolnjuje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje in potrjevanje NPK, mora
predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.
Izvajalci so pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje in potrjevanje posameznih NPK
v večini primerov za vse pogoje navedli, da jih izpolnjujejo, le v posameznih primerih so ocenili, da
pogojev ne izpolnjujejo. V nadaljevanju so navedene posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije in
pogoji, ki so jih izpostavili izvajalci, da jih delno ali ne izpolnjujejo.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: PREDELOVALEC/PREDELOVALKA MLEKA NA
TRADICIONALEN NAČIN
pp Štirje izvajalci so večinoma ocenili, da v celoti izpolnjujejo vse pogoje za ugotavljanje in potrjevanje
NPK Predelovalec/predelovalka mleka, razen:
pp delno izpolnjen pogoj 'Okolica oziroma dvorišče je protiprašno obdelano, da se preprečijo škodljivi
vplivi na surovine oziroma živila' (izmed štirih izvajalcev sta dva ocenila, da je ta pogoj delno
izpolnjen);
pp delno izpolnjen pogoj 'Tehnološki prostor ima zadostno število odtokov z vodnimi zaporami proti
smradu, dostopu glodavcev' (en izvajalec je ta pogoj ocenil kot delno izpolnjen).
Nacionalna poklicna kvalifikacija: PREDELOVALEC/PREDELOVALKA MESA NA
TRADICIONALEN NAČIN
pp Pet izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo večino pogojev za ugotavljanje in potrjevanje NPK
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Prostori za pripravo mesa in izdelavo mesnih
izdelkov se delijo na manipulacijski hodnik, prostor za izdelavo izdelkov, hladilnico, prostor za
skladiščenje izdelkov, prekajevalnico, pisarno in sanitarij';
pp kot v celoti neizpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Pod stropom je nameščena nosilna konstrukcija
za obešanje mesa na kavlje'.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: IZDELOVALEC/IZDELOVALKA KRUHA, POTIC, PECIVA IN
TESTENIN NA TRADICIONALEN NAČIN
pp Sedem izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo večino pogojev za ugotavljanje in potrjevanje
NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Prostor za pripravo kruha s krušno pečjo in pečico';
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Prostor za ohlajanje'.
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Nacionalna poklicna kvalifikacija: PREDELOVALEC/PREDELOVALKA SADJA NA
TRADICIONALEN NAČIN
pp Šest izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo večino pogojev za ugotavljanje in potrjevanje NPK
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Prostori za predelavo sadja se delijo na prostor za
polnjenje, sušenje, konzerviranje (kuhinja) in skladišče.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: MASER/MASERKA
pp Deset izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo vse pogoje za ugotavljanje in potrjevanje NPK
Maser/maserka.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: PEDIKER/PREDIKERKA
pp Osem izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo vse pogoje za ugotavljanje in potrjevanje NPK
Pediker/pedikerka.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: MANIKER/ MANIKERKA
pp Štirinajst izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo večino pogojev za ugotavljanje in potrjevanje
NPK Maniker/manikerka, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Namizna lučka in lupa'.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: VIZAŽIST/VIZAŽISTKA
pp Dvanajst izvajalcev je ocenilo, da v celoti izpolnjujejo večino pogojev za ugotavljanje in potrjevanje
NPK Vizažist/vizažistka, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Svetlobna telesa z regulacijo in filtriranjem svetlobe';
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Umivalnik in tuš s tekočo toplo vodo'.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: DELOVNI INŠTRUKTOR/DELOVNA INŠTRUKTORICA
pp Izvajalec, ki je ocenjeval pogoj za ugotavljanje in potrjevanje NPK Delovni inštruktor/delovna
inštruktorica, je ocenil, da pogoja 'Delavnica varstveno-delovnega centra' ne izpolnjuje.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA
DOMU
pp Pogoje za ta NPK je ocenjevalo 17 izvajalcev, večinoma so ocenili, da pogoje izpolnjujejo, razen:
pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'Prostor za neposredno preverjanje (simulirano
bivalno okolje uporabnika) mora zagotavljati možnost preizkusa osebne oskrbe in gospodinjske
pomoči ter poznavanje uporabe pripomočkov, zato mora biti v njem postelja in drugo pohištvo,
kopalnica in stranišče, kuhinja, pribor za prvo pomoč; lutka je potrebna za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja';
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pp kot delno izpolnjen je bil enkrat ocenjen pogoj 'V prostorih morajo biti na voljo ustrezni kuhinjski
ter zdravstveno-tehnični pripomočki (bergle, hodulje, palica, invalidski voziček, bolniška postelja,
trapez, mizica, sobno stranišče, nastavek za straniščno školjko, dvigalo) in pribor za osebno
higieno)'.
Nacionalna poklicna kvalifikacija: TOLMAČ/TOLMAČICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEG JEZIKA
pp En izvajalec je ocenil, da v celoti izpolnjuje vse pogoje za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika.
Na podlagi odgovorov na raziskovalna vprašanja lahko potrdimo hipotezo H1, da izvajalci
izpolnjujejo pogoje za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katerega so vpisani
v register. Več kot polovica (65,1 %) te pogoje zagotavlja v okviru lastne inštitucije (to so srednje
poklicne šole, zasebne izobraževalne inštitucije, medpodjetniški izobraževalni centri), ostali
(34,9 %) pa jih zagotavljajo s pogodbo z zunanjim izvajalcem (Ljudske univerze). V dodatnem
vprašanju je nekaj izvajalcev navedlo, da v trenutku anketiranja niso izpolnjevali katerega od
pogojev, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

H2: Večina svetovalcev je zaposlenih v organizaciji, kjer izvajajo svetovanje.
Tabela 4
Svetovalec je zaposlen v naši inštituciji.

f

%

36

85,7

Svetovalca najemamo po pogodbi.

6

14,3

Skupaj

42

100,0

Na vprašanje je odgovorilo 42 izvajalcev. 36 svetovalcev je zaposlenih v njihovih inštitucijah (kar
predstavlja 85,7 %), šest svetovalcev (14,3 %) pa izvajalci najamejo po pogodbi.
Analizirani podatki potrjujejo hipotezo H2, da je večina svetovalcev zaposlenih v organizaciji,
kjer izvajajo svetovanje.
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H3: Zaposlitveni status svetovalca je odvisen od tipa organizacije.
Tabela 5
Tip organizacije

Kako zagotavljate informiranje in svetovanje kandidatom za oblikovanje
osebne zbirne mape?
Svetovalec je zaposlen v naši
inštituciji.

Svetovalca najemamo po
pogodbi.

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna šola

12 /100 %

/

12/100 %

Ljudska univerza

10 /76,9 %

3/23,1 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

6/85,7 %

1/14,3 %

7/100 %

Medpodjetniški izobraževalni center

4/100 %

/

4/100 %

Drugo

3/60 %

2/40 %

5/100 %

Skupaj

35/85,4 %

6/14,6 %

41/100 %

Iz tabele 5 je razvidno, da so v srednjih poklicnih in strokovnih šolah vsi svetovalci zaposleni
v teh inštitucijah, na ljudskih univerzah jih je večina (deset od trinajstih), pa tudi v zasebnih
izobraževalnih ustanovah je večji del svetovalcev zaposlenih v teh inštitucijah (šest od sedmih). V štirih
medpodjetniških izobraževalnih centrih imajo zaposlene svetovalce, pod opcijo drugo pa izvajalci v treh
primerih svetovalce zaposlujejo, v dveh pa jih najamejo po pogodbi.
Na proučevanem vzorcu zaposlitveni status svetovalca ni odvisen od tipa organizacije, saj ima, ne
glede na tip organizacije, večina izvajalcev zaposlene svoje svetovalce.

H4: Postopki ugotavljanja in potrjevanja NPK se pri izvajalcih izvajajo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Hipotezo smo preverjali na podlagi poznavanja pravilnega (v skladu z veljavno zakonodajo) arhiviranja
osebne zbirne mape kandidatov, upoštevanja predpisane strukture zbirne mape, usposobljenosti
svetovalcev v postopku ugotavljanja in pridobivanja NPK, poznavanja in upoštevanja metodologije
obračunavanja stroškov članov komisije, priprave dokumentacije in pravilne objave rokov za
preverjanje.
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 (Ur. l. RS št. 37/2010, 13. člen) določa sestavo mape, ki se deli na
obvezni del in osebno zbirno mapo. Izvajalec mora 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 dokumente kot
priloge. Dokumentacija se hrani v fizični ali elektronski obliki najmanj pet let po zaključku postopka
ugotavljanja in potrjevanja. Ostalo pa vrnemo kandidatu po zaključenem roku za pritožbo.
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Tabela 6: NAČIN ARHIVIRANJA OSEBNE ZBIRNE MAPE: Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem
roku za pritožbo.
f

%

DA

15

36,6

NE

26

63,4

Skupaj

41

100,0

Tabela 7: NAČIN ARHIVIRANJA OSEBNE ZBIRNE MAPE: V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne
mape.
f

%

DA

31

75,6

NE

10

24,4

Skupaj

41

100,0

Tabela 8: Ali ste že izvedli uničenje osebnih zbirnih map?
f

%

DA

2

4,8

NE

40

95,2

Skupaj

42

100,0

Le dva izvajalca (kar predstavlja 5 %,) zajeta v raziskavo, sta opravila uničenje zbirne mape. Odstotek
takih je verjetno še manjši, ker še ni minilo zakonsko določeno število let, v katerem lahko izvajalci
uničijo zbirno mapo. Na podlagi podatkov v tabeli 7 vidimo, da arhiviranje obveznega dela zbirne mape
opravlja le 75 % izvajalcev.
Pravilnik (prav tam) določa tudi, 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 36,6 %
izvajalcev.
V nadaljevanju smo preverili, ali imajo svetovalci opravljeno usposabljanje na za to zakonsko določenih
inštitucijah.
Tabela 9: Kje je svetovalec opravil osnovno usposabljanje?
f

%

Na Centru RS za poklicno izobraževanje

28

68,3

Na Andragoškem centru RS

9

22,0

Na CPI in na ACS

4

9,8

Skupaj

41

100,0
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Svetovalci so večinoma opravili osnovno usposabljanje na Centru RS za poklicno izobraževanje (68,3 %),
devet (22 %) se jih je usposabljajo na Andragoškem centru (22%), štirje vprašani (slaba desetina) pa so se
usposabljali na obeh inštitucijah.
Vidimo lahko, da so vsi svetovalci opravili usposabljanje na za to zakonsko določenih inštitucijah.
Sestava zbirne mape je predpisana s strani Centra RS za poklicno izobraževanje in je objavljena na spletnih
straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (NRP). Zbirno mapo tako pomaga
kandidatu sestaviti svetovalec na podlagi predpisanih določil.
Tabela 10: Kaj menite, da mora vsebovati osebna zbirna mapa?
f

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po
lastnih presoji.

1

2,5

Vsebino zbirne mape določi svetovalec.

4

10,0

Vsebino osebne zbirne mape določijo člani
komisije.

1

2,5

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na
spletni strani NRP.

33

82,5

Drugo

1

2,5

Skupaj

40

100,0

V raziskavi je 40 izvajalcev odgovorilo na vprašanje, kaj mora po njihovem mnenju vsebovati osebna
zbirna mapa. Večina (82,5 %) je odgovorila, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni
strani NRP, štirje so bili mnenja, da vsebino določi svetovalec, eden od izvajalcev je menil, da jo določijo
člani komisije, po mnenju enega jo kandidat sestavi po svoji presoji. Eden od vprašanih se je odločil
za odgovor drugo in pri tem zapisal, da nameravajo ‘zbirno mapo sestaviti v skupnem dogovoru s
kandidatom in svetovalcem’.
Za izvajalce je zakonsko določeno tudi obračunavanje stroškov dela in potnih stroškov članov
komisij v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cene za pridobitev certifikata o nacionalni
poklicni kvalifikaciji (Ur. l. RS št. 37/2010). Delo članov komisije izvajalci tako vrednotijo v skladu z
metodologijo, ki je kot priloga Pravilniku o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK.
Tabela 11: Kako vrednotite delo članov komisije?
f

%

Stroške dela članov komisije obračunamo
po metodologiji, prevozne stroške krijemo v
skladu z metodologijo.

17

40,5

Stroške dela članov komisije obračunamo po
metodologiji, povrnemo kilometrino.

17

40,5

Strošek dela članov komisije obračunamo
glede na pogoje, ki jih postavi komisija.

1

2,4

Drugo

17

16,7

Skupaj

42

100,0
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Le 40,54 % izvajalcev stroške dela članov komisije obračuna v skladu z metodologijo za oblikovanje
cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Ur. l. RS št. 37/2010), enak odstotek pa
pri prevoznih stroških povrne kilometrino. En izvajalec je odgovoril, da strošek dela obračuna glede na
pogoje komisije, sedem izvajalcev pa je pod možnost drugo zapisalo:
pp Kilometrino prilagajamo specifiki posamezne komisije.
pp Še nismo sodelovali.
pp Strošek dela članov komisije obračunamo po metodologiji cene certificiranja in na podlagi cenika
storitev Socialne zbornice Slovenije.
pp Še nismo izvedli preverjanja.
pp Še nismo sodelovali s člani komisije.
pp Še nismo izvedli šolanja.
pp Niso opravili dela.
Zanimalo nas je tudi, ali večina izvajalcev pripravlja dokumentacijo za potrebe dela članov komisije.
Tabela 12: Komisija za ugotavljanje in potrjevanje NPK pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo o postopku
ugotavljanja in potrjevanja. Ali v vaši organizaciji sodelujete pri pripravi te dokumentacije?
f

%

Vso dokumentacijo pripravimo in opremimo
s podatki kandidatov brez uporabe spletne
aplikacije že pred srečanjem komisije.

10

26,3

Vso dokumentacijo pripravimo z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že
pred srečanjem komisije.

24

63,2

Drugo

4

10,5

Skupaj

38

100,0

24 izvajalcev (63,2 %) je zapisalo, da vso dokumentacijo pripravijo z uporabo spletne aplikacije za
izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije, deset izvajalcev (26,3 %) pa, da vso dokumentacijo
pripravijo in opremijo s podatki kandidatov brez uporabe spletne aplikacije že pred srečanjem komisije.
Štirje izvajalci so odgovorili z drugo, kjer so navajali naslednje odgovore:
pp Preverjanja še nismo imeli.
pp Poslali smo predlog vprašanj za pisni izpit.
pp Nameravamo.
pp Nismo imeli kandidatov.
V nadaljevanju smo preverili, ali izvajalci javno objavljajo vse roke za preverjanje na spletni strani in če
so izvajalci v letu 2011 razpisali vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje.
Tabela 13: Ali vse roke za preverjanje javno objavljate na spletni strani?

DA

f

%

35

83,3

NE

7

16,7

Skupaj

42

100,0
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Večina izvajalcev (tabela 13) je na postavljeno vprašanje, ali vse roke za preverjanje javno objavljajo na
spletni strani, odgovorila pritrdilno (83,3 %). Slednji se držijo 4. člena Pravilnika o načinu in postopku
ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 37/2010), ki določa, da
morajo izvajalci sporočiti Državnemu izpitnemu centru kraj preverjanja ter rok za prijavo in odjavo.
O tem morajo tudi pisno obvestiti kandidata najmanj pet delovnih dni pred pregledom osebne zbirne
mape. 16,7 % jih je odgovorilo, da rokov preverjanja ne objavljajo na spletni strani, kot razlog pa so
navedli naslednje odgovore:
pp Vsi kandidati so iz nam znanih ustanov, s katerimi imamo redne kontakte.
pp Trenutno smo v fazi posodabljanja spletne strani, na kateri predvidevamo javno objavljanje vseh
rokov.
pp Ko je dovolj kandidatov, jih obvestimo osebno.
pp Še nismo izvajali.
pp Na spletni strani ne objavljamo rokov.
pp Spletna stran je namenjena samo osnovnim informacijam.
pp Še nameravamo zaradi majhnega števila prijavljenih.
Tabela 14: Ali ste v letu 2011 razpisali vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje NPK?

DA

f

%

36

85,7

NE

6

14,3

Skupaj

42

100,0

36 izvajalcev (85,7 %) jih je odgovorilo, da so v letu 2011 razpisali vsaj en rok za preverjanje in
potrjevanje NPK. Omenjeni Pravilnik določa (prav tam), da mora izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih
razpisati rok za preverjanje in potrjevanje NPK, saj se drugače izbriše iz registra izvajalcev za
nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza
razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnem pravnomočnosti odločbe o vpisu
v register. V našem primeru šest izvajalcev v času raziskave ni razpisalo nobenega roka v zadnjih 12
mesecih. Treba je omeniti, da so v raziskavo zajeti vsi izvajalci, ki so bili vpisani v register izvajalcev med
15. 9. 2012 in 30. 10. 2012. V tem obdobju se je število vpisanih izvajalcev spreminjalo, saj so bili vpisani
tudi novi izvajalci, ki še niso izvedli usposabljanj, ter tisti, ki niso razpisali zakonsko določenega roka in
jih je Državni izpitni center po njihovem posredovanju izbrisal iz registra.
Tabela 15: Razlogi, zakaj niste razpisali roka za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij:
f

%

Nismo imeli kandidatov.

5

50,00

Pozno prejeli odločbo.

2

20,0

Registrirani šele v letu 2012.

2

20,0

Nismo vsem zagotovili pogojev.

1

10,0

Skupaj

10

100,0
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Šest izvajalcev od 42 ni razpisalo niti enega roka za preverjanje in potrjevanje NPK, tabela 12 pa kaže,
da je deset izvajalcev podalo razloge, zakaj rokov niso razpisali. Med temi desetimi so štirje izvajalci
takšni, ki so rok sicer razpisali, vendar niso imeli kandidatov ali pa so pozno prejeli odločbo.
Hipotezo 4, da se postopki ugotavljanja in potrjevanja NPK pri izvajalcih izvajajo v skladu z
veljavno zakonodajo, delno potrdimo. Le dobra tretjina (36,6 %) izvajalcev kandidatom vrne
osebno zbirno mapo po zaključenem roku za pritožbo, 75 % izvajalcev hrani obvezni sestavni del
zbirne mape v arhivu, večina (morali bi jo vsi) sicer uporablja stran NRP – nacionalno referenčno
središče, enako je pri javnem razpisovanju rokov, ki je zakonsko določen, a tega ne upošteva
16,7 % izvajalcev.

H5: Izvajalci pri svojem delu v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno aplikacijo NRP.
Kot smo že ugotovili pri prejšnjem vprašanju, je 24 (63,2 %) izvajalcev zapisalo, da vso dokumentacijo
pripravijo z uporabo spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
Spletno aplikacijo lahko uporabijo še za druga administrativna opravila.
Tabela 16
Administrativna dela

f

f% glede na veljavne odgovore
(n=41)

Vodenje registra kandidatov

29

70,7 %

Vodenje registra izdanih certifikatov

32

78,0 %

Priprava dokumentacije za vrednotenje
osebne zbirne mape

22

53,7 %

Priprava dokumentacije za preverjanje

22

53,7 %

Priprava letnega poročila

27

65,9 %

Drugo

7

17,1 %

Izvajalci so lahko izbrali več odgovorov. Najpogosteje izvajalci spletno aplikacijo uporabljajo za vodenje
registra izdanih certifikatov (78 %), sledi vodenje registra kandidatov (70,7 %), priprava letnega poročila
(skoraj 66 %), potem sledita še priprava dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape in priprava
dokumentacije za preverjanje (oboje slabih 54 %).
Pod opcijo drugo so izvajalci navajali, da še niso izvedli ugotavljanja in potrjevanja oziroma se
pripravljajo, da bodo uporabljali aplikacijo v prihodnje. Eden od izvajalcev pa je dejal, da je bil
svetovalec na izobraževanju, vendar aplikacije še ne obvlada.
Hipotezo 5, da izvajalci pri svojem delu v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno aplikacijo NRP, lahko delno potrdimo, saj jo uporablja večina izvajalcev, vendar ne vsi, kot
je to določeno v Pravilniku.
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V sklopu C vprašalnika (informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK)
za svetovalce smo si postavili osem hipotez:
H6: Imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno zakonodajo (ZNPK, člen 19).
H7: Pogostost srečevanja s težavami pri delu s člani komisije je odvisna od strokovnega področja.
H8: Najbolj pogoste težave pri delu s člani komisije so povezane s finančnim nagrajevanjem njihovega
dela.
H9: Pogostost izvajanja priprav na preverjanje in potrjevanje NPK je odvisna od tipa organizacije.
H10: Tisti izvajalci, ki izvajajo priprave na preverjanje in potrjevanje NPK, upoštevajo osnovne smernice
za zagotavljanje kakovosti izobraževanja odraslih.
H11: Inštitucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, imajo bolj razvit sistem
preverjanja kakovosti dela predavateljev.
H12: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od strokovnega področja in težav, s katerimi se srečujejo
izvajalci.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate vprašalnika ter zavrnitev/potrditev hipotez.

H6: Imenovanje članov komisije poteka v skladu z veljavno zakonodajo (ZNPK, člen 19).
Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK (Ur. l. RS št. 37/2010) v 6. členu določa,
da mora izvajalec najpozneje 15 dni pred razpisnim rokom za izvedbo pregleda osebne zbirne mape
zaprositi Državni izpitni center (RIC) za imenovanje komisije, vendar ne sme vplivati na imenovanje
njenih članov, s komisijo pa mora sodelovati.
Tabela 17: Kako pri vas poteka postopek imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK?
f

%

RIC-u predlagamo komisijo. RIC izda sklep o
imenovanju.

14

34,1

RIC prosimo, da določi komisijo.

21

51,2

Nismo še izvajali.

6

14,6

Skupaj

41

100,0

Iz tabele 17 je razvidno, da je dobra polovica izvajalcev navedla, da je komisijo imenoval Državni izpitni
center, vendar je tudi dobra tretjina takšnih, ki so Državnemu izpitnemu centru sami predlagali imena
članov komisije, ta pa jih je le potrdil. Šest izvajalcev še ni izvajalo ugotavljanja in potrjevanja NPK.
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da se hipoteza H6 Imenovanje članov komisije poteka
povsem v skladu z veljavno zakonodajo (ZNPK, člen 19) ne potrdi, saj 34,1 % izvajalcev predlaga
komisijo. Pojavlja se relativno visok delež izvajalcev, ki Državnemu izpitnemu centru sami
predlagajo imenovanje svojih članov komisij, kar je v nasprotju s pravilnikom.
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Želeli smo tudi preveriti, ali se izvajalci ugotavljanja in potrjevanja NPK srečujejo s težavami pri delu
s komisijo za preverjanje in potrjevanja NPK. Predvidevali smo, da so težave odvisne od strokovnih
področij, na katerih smo izvajali spremljavo.

H7: Pogostost srečevanja s težavami pri delu s člani komisije je odvisna od strokovnega
področja.
Tabela 18: Ali ste se srečali s težavami pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK?
f

%

DA

15

36,6

NE

26

63,4

Skupaj

41

100,0

Tabela 19
Strokovno področje

Ali ste se srečali s težavami pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje
NPK?
Da

Ne

Skupaj

Predelava in izdelava živil na
tradicionalen način

3 /33,3 %

6/66,7 %

9/100 %

Ranljive skupine

5 /33,3 %

10/66,7 %

15/100 %

Kozmetika

7/41,2 %

10/58,8 %

17/100 %

Skupaj

15/36,6 %

26/63,4 %

41/100 %

Tabela 20
Tip organizacije oziroma
organizacijska oblika

Ali ste se srečali s težavami pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje
NPK?
Da
Ne
Skupaj

Srednja poklicna in strokovna šola

1/9,1 %

10/90,9 %

11/100 %

Ljudska univerza

6/46,2 %

7/53,8 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

4/57,1 %

3/42,9 %

7/100 %

Medpodjetniški izobraževalni center

3/75,0 %

1/25,0 %

4/100 %

Drugo

1/20,00 %

4/80,00 %

5/100 %

Skupaj

15/37,5 %

25/62,5 %

40/100 %

Več kot 60 % anketiranih izvajalcev se ni srečalo s težavami pri delu s člani komisije za preverjanje
in potrjevanje. Med področji pa tudi ni opaziti velikih razlik glede težav pri delu s komisijo. Tretjina
izvajalcev na področju Storitev za ranljive skupine in Predelave in izdelave živil na tradicionalen način
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trdi, da so se s težavami pri delu s komisijo že srečali, takšnih je na področju Kozmetike nekoliko več,
in sicer 41,2 %. Najmanj težav s komisijo so imeli izvajalci na srednjih poklicnih in strokovnih šolah (le
v enem primeru), največ pa v medpodjetniških izobraževalnih centrih (o takšnih težavah poročajo trije
od štirih izvajalcev).
Hipotezo H7 Pogostost srečevanja s težavami pri delu s člani komisije je odvisna od strokovnega
področja na proučevanem vzorcu ovržemo, saj se pri vseh proučevanih strokovnih področjih
približno v enakem deležu srečujejo s težavami pri delu s člani komisije.

H8: Najbolj pogoste težave pri delu s člani komisije so povezane s finančnim
nagrajevanjem njihovega dela.
Tabela 21: Najbolj pogoste težave, s katerimi se srečujejo izvajalci pri delu s člani komisije
Težave pri delu komisije

f

f% glede na veljavne odgovore (n=16)

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

5

31,3 %

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

8

50,0 %

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

10

62,5 %

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

3

18,8 %

Drugo

1

6,25 %

Izmed 16 izvajalcev, ki so naleteli na težave pri delu komisije, jih deset navaja, da so se težave pojavile
zato, ker so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji. Kot drugi
najpogostejši razlog težav so navajali, da člani komisije niso želeli priti zaradi premajhnega števila
kandidatov, sledi razlog, da člani komisije niso želeli priti zaradi oddaljenosti kraja preverjanja, trije
izvajalci so navedli, da so se člani na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami.
Pri drugi najpogostejši težavi gre prav tako za finančni razlog, saj so člani komisije plačani po številu
kandidatov; če je število kandidatov majhno, je tudi honorar manjši. Težave s člani komisije, ki ne
želijo priti na preverjanje zaradi oddaljenosti kraja preverjanja, izvirajo prav tako iz metodologije, ki
določa, da se članom komisije pri potnih stroških obračuna najcenejši javni prevoz, zato tisti, ki so bolj
oddaljeni od kraja preverjanja, ne želijo priti na preverjanje, saj nimajo kritih potnih stroškov v zadostni
meri. Na podlagi tega lahko potrdimo hipotezo, da so najbolj pogoste težave pri delu s člani komisije
povezane s finančnim nagrajevanjem njihovega dela.
Pri odgovoru Člani komisije so se na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, ki veljajo za
njihovo delo pa so izvajalci podali naslednje razlage:
pp ena od članic ni ravnala v skladu s protokolom;
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pp neupoštevanje realnih potrdil dobre prakse;
pp neenakopravno obravnavanje kandidatov.

Hipoteza H8 Najbolj pogoste težave pri delu s člani komisije so povezane s finančnim nagrajevanjem
njihovega dela se potrdi na proučevanem vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na
vse izvajalce.

H9: Pogostost izvajanja priprav na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij je odvisna od tipa organizacije
Najprej smo želeli preveriti, ali obstajajo kakšne razlike med pogostostjo izvajanja priprav na NPK ter
tipom organizacije.
Tabela 22
Tip organizacije oziroma
organizacijska oblika

Ali izvajate priprave na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (označite en odgovor)?
Da

Ne

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna šola

9 /69,2 %

4/30,8 %

13/100 %

Ljudska univerza

12 /92,3 %

1/7,7 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

8/100,0 %

0/0,0 %

8/100 %

Medpodjetniški izobraževalni center

2/100,0 %

0/0,0 %

2/100 %

Drugo

3/60,0 %

2/40,0 %

5/100 %

Skupaj

34/82,9 %

7/17,1 %

41/100 %

Večina izvajalcev (skoraj 83 %) izvaja priprave na preverjanje in potrjevanje NPK. Priprave izvajajo vsi
izvajalci (osem) iz zasebnih izobraževalnih ustanov in oba izvajalca iz medpodjetniških izobraževalnih
centrov, med srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami priprave izvaja slabih 70 %, med ljudskimi
univerzami je ena takšna, ki priprav ne izvaja, takšni sta tudi dve inštituciji, ki ne sodita v nobeno od
naštetih kategorij inštitucij.

Hipotezo H9 lahko zavrnemo, saj večina izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja Nacionalnih
poklicnih kvalifikacij izvaja tudi priprave na preverjanje in potrjevanje ne glede na tip
organizacije.
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V spremljavi smo želeli preveriti tudi, 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 elemente zagotavljanja
kakovosti, ki so:
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 in njihova glavna naloga je informiranje in svetovanje o postopku ter pri
pripravi osebne zbirne mape;
pp ocenjevalci morajo izpolnjevati predpisane kadrovske pogoje ter opraviti obvezno usposabljanje in s
tem 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 kriterije za vrednotenje praktičnega
preverjanja;
pp Center RS za poklicno izobraževanje oblikuje strukturo osebne zbirne mape in skupne kriterije za
vrednotenje dokazil;
pp kandidat ima možnost pritožbe.
Sistem je v svojem bistvu namenjen formalizaciji znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z delom
ali na neformalnih usposabljanjih, zato so v sistemu na nacionalni ravni določeni pogoji, kdo je lahko
izvajalec ugotavljanja in potrjevanja ter kdo so lahko člani komisije in svetovalci in ti podatki so v
nacionalni bazi – NRP. Večina izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki se vpišejo v register, so,
kot smo videli na treh področjih, ki jih spremljamo, srednje poklicne šole, ljudske univerze ter zasebne
izobraževalne organizacije, njihova osnova dejavnost pa je izobraževanje in usposabljanje. Zato vemo,
da večina njih izvaja tudi priprave na preverjanje in potrjevanje za posamezne NPK.
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H10: Tisti izvajalci, ki izvajajo priprave na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, upoštevajo osnovne smernice za zagotavljanje kakovosti
izobraževanja odraslih.
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.
Tabela 23: Kakšen pristop imate pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij?
f

%

Z vsakim kandidatom opravimo razgovor
in glede na njegove predhodne izkušnje ga
vključujemo v posamezne module programa.

19

51,4

Program priprav je celovita enota in kandidati
se vključujejo v celoten program.

16

43,2

Drugo

2

5,4

Skupaj

37

100,0

Polovica izvajalcev (51,4 %) z vsakim kandidatom opravi razgovor in ga glede na njegove predhodne
izkušnje vključuje v posamezne module programa, sledi odgovor, da je program priprav celovita enota
in kandidati se vključujejo v celoten program, ki ga je izbralo 43,2 % izvajalcev, dva sta odgovorila z
drugo.
Tabela 24: Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in kako
je dosegljiv kandidatom?
f

%

Program priprav je zapisan v standardizirani
obliki in je objavljen na spletni strani
organizacije.

8

21,6

Program priprav je zapisan v standardizirani
obliki in na željo kandidatov ga lahko dobijo
na vpogled.

20

54,1

Program priprav oblikuje vsak predavatelj za
svojo temo in ni javno dosegljiv.

7

18,9

Drugo

2

5,4

Skupaj

37

100,0

Dobra polovica izvajalcev (54, 1 %) je odgovorila, da je program priprav zapisan v standardizirani
obliki in na željo kandidatov ga lahko dobijo na vpogled, 21,6 % jih odgovarja, da je program priprav
zapisan v standardizirani obliki in objavljen na spletni strani organizacije, 18,9 % jih pravi, da program
priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in le-ta ni javno dosegljiv, 2 izvajalca pa sta odgovorila z
drugo.
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Tabela 25
Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij in kako je dosegljiv kandidatom?
Področje

Program priprav
Program priprav
Program priprav
je zapisan v
je zapisan v
oblikuje vsak
standardizirani
standardizirani
predavatelj za svojo
obliki in je
obliki in na željo
temo in ni javno
objavljen na spletni kandidatov ga lahko
dosegljiv.
strani organizacije. dobijo na vpogled.

Drugo

Skupaj

Predelava in izdelava
živil na tradicionalen
način

2/25,0 %

4/50,0 %

1/12,5 %

1/12,5 %

8/100 %

Ranljive skupine

2/18,2 %

7/63,6 %

2/18,2 %

0/0,0 %

11/100 %

Kozmetika

4/22,2 %

9/50,0 %

4/22,2 %

1/5,6 %

18/100 %

Skupaj

8/21,6 %

20/54,1 %

7/18,9 %

2/5,4 %

37/100 %

Pri primerjavi vprašanja o oblikovanju programa priprav in njegove dosegljivosti med posameznimi
področji vidimo, da pri vseh treh prevladuje odgovor, da je program priprav zapisan v standardizirani
obliki in na željo kandidatov ga lahko dobijo na vpogled (tako so odgovorili štirje izvajalci s področja
Predelave in izdelave živil na tradicionalen način, sedem izvajalcev s področja Storitev za ranljive
skupine in devet izvajalcev s področja Kozmetike), približno enako so se opredelili tudi do preostalih
dveh možnosti; da je program priprav zapisan v standardizirani obliki in je objavljen na spletni strani
organizacije (tako so odgovorili: dva izvajalca s področja Predelave in izdelave živil na tradicionalen
način, dva izvajalca s področja Storitev za ranljive skupin in štirje izvajalci s področja Kozmetike) ter da
program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in ni javno dosegljiv (en izvajalec s področja
Predelave in izdelave živil na tradicionalen način, dva izvajalca s področja Storitev za ranljive skupine
in štirje izvajalci s področja Kozmetike).
Tabela 26: Na kakšen način se običajno zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij?
f

f% veljavnih odgovorov (n=37)

Kandidati zaključijo program priprav s pisnim
preverjanjem znanja.

5

10,8 %

Kandidati zaključijo program priprav s
praktičnim preverjanjem znanja.

14

37,8 %

Kandidati zaključijo program priprav
s kombinacijo pisnega in praktičnega
preverjanja znanja.

19

51,4 %

Kandidati v času priprav izdelajo projektno
nalogo/izdelek.

8

21,6 %

Doseženih znanj kandidatov ob zaključku
priprav ne preverjamo.

1

2,7 %

Drugo

4

10,8 %
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Izvajalci so lahko izbrali več različnih odgovorov. Dobra polovica vprašanih (51,4 %) je odgovorila,
da kandidati zaključijo priprave s kombinacijo pisnega in praktičnega preverjanja znanja, drugi
najpogostejši odgovor je bil, da kandidati zaključijo program priprav s praktičnim preverjanjem znanja.
En izvajalec je odgovoril, da doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne preverjajo. Pod drugo
pa so izvajalci navajali:
pp Nameravamo.
pp Pisno preverjamo teoretična znanja, praktični izdelek, ustni zagovor.
pp Ustni: predstavitev kmetije, dejavnosti z diapozitivi, miselnimi vzorci, razgovor s kandidatom.
pp Znanja so bila neposredno potrjena.
Iz odgovorov vidimo, da se programi priprav na spremljanih področjih v več kot 90 % zaključijo z enim
od načinov preverjanja znanja, izvajalec, ki znanja kandidatov ne preverja, pa je izjema. Ugotovimo
tudi lahko, da se načini preverjanja znanj, ki jih spodbuja sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
praktično preverjanje znanja, izdelava projektne naloge ali izdelka, vse bolj uveljavljajo, saj ta dva
odgovora predstavljata več kot polovico odgovorov (59,4 %).
Tabela 27: Kako zagotavljate strokovno ustreznost predavateljev?
f

f% veljavnih odgovorov (n=42)

Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo ter pedagoškoandragoško izobrazbo.

24

57,1 %

Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne
pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa
delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim
delom.

20

47,6 %

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

30

71,4 %

Predavateljem omogočamo, da svoje
strokovno znanje posodabljajo.

15

35,7 %

Izvajalci so lahko izbrali več različnih odgovorov. V 71,4 % izvajalci zahtevajo od predavateljev
delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo, in več kot polovica (57,1 %) jih zahteva od predavateljev tudi
ustrezno strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo, malo manj kot polovica (47,6 %) pa zahteva
od predavateljev, da morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje s pedagoškoandragoškim delom vendar brez formalne pedagoško-andragoške izobrazbe. Dober podatek je tudi, da
malo več kot tretjina (35,7 %) predavateljem omogoča, da svoje strokovno znanje posodabljajo.
Posebej smo še primerjali odgovora, (a) da morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno ter
pedagoško-andragoško izobrazbo in (b) da morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo,
vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoškoandragoškim delom s tipom organizacije oziroma organizacijsko obliko, saj smo predvidevali, da bodo
med njimi razlike, predvsem med zasebnimi izobraževalnimi ustanovami ter srednjimi šolami.
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Tabela 28

Tip organizacije oziroma
organizacijska oblika

Zagotavljanje STROKOVNE USTREZNOSTI PREDAVATELJEV: Vsi predavatelji
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo ter pedagoško-andragoško izobrazbo.
Da

Ne

Skupaj

Srednja poklicna in
strokovna šola

12/92,3 %

1/7,7%

13/100 %

Ljudska univerza

5/38,5 %

8/61,5 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

2/28,6 %

5/71,4 %

7/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

4/100,0 %

0/0,0 %

4/100 %

Drugo

0/0,0 %

4/100,0 %

4/100 %

Skupaj

23/56,1 %

18/43,9 %

41/100 %

Tabela 29

Tip organizacije oziroma
organizacijska oblika

Zagotavljanje STROKOVNE USTREZNOSTI PREDAVATELJEV: Vsi predavatelji
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne pedagoškoandragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim
delom.
Da

Ne

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna
šola

2/15,4 %

11/84,6%

13/100 %

Ljudska univerza

9/69,2 %

4/30,8 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

6/85,7 %

1/14,3 %

7/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

0/00,0 %

4/100,0 %

4/100 %

Drugo

3/75,0 %

1/25,0 %

4/100 %

Skupaj

20/48,8 %

21/51,2 %

41/100 %

Tabela 28 prikazuje, da do razlik med tipi organizacije prihaja pri odgovoru, kako zagotavljajo
strokovno ustreznost predavateljev. Da morajo imeti vsi predavatelji ustrezno strokovno izobrazbo
ter pedagoško andragoško izobrazbo meni 12 izvajalcev Srednje poklicne in strokovne šole, ter štirje
izvajalci iz medpodjetniškega izobraževalnega centra, medtem ko na zasebni izobraževalni ustanovi
temu ne pritrjuje pet izvajalcev in osem izvajalcev na ljudskih univerzah. Na slednjih dveh ustanovah
prevladuje odgovor, da morajo vsi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo
formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim delom
(devet izvajalcev na ljudskih univerzah in šest v zasebnih izobraževalnih ustanovah), kar vidimo v
tabeli 29.

98

Tabela 30: Ali imate razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev?
f

f% veljavnih odgovorov (n=41)

Predavatelji poročajo o svojem delu na
tedenskih srečanjih.

3

7,3 %

Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po
opravljenih predavanjih.

13

31,7 %

Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu
predavanj.

32

78,0 %

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

18

43,9 %

Drugo

6

14,6 %

Izvajalci so lahko izbrali več odgovorov. Najbolj pogost (78,0 %) način spremljanja dela predavateljev
je z oceno slušateljev, ki jo le-ti podajo ob koncu usposabljanja, malo manj kot polovica (43,9 %)
izvajalcev ima v organizaciji zaposleno osebo, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev
in uvaja izboljšave, in ena tretjina (31,7 %) zahteva od predavateljev, da pisno poročajo o svojem
delu po opravljenih predavanjih. Najmanj (7,3 %) se uporablja med izvajalci sistem tedenskih srečanj
predavateljev, na katerih poročajo o svojem delu. Pod možnost drugo so izvajalci navedli:
pp Večina predavateljev je zaposlenih v Šolskem centru.
pp Predavatelji svoje sposobnosti dokazujejo z referenčnimi dokazili.
pp Na zavodih je vedno ena oseba, ki skrbi za usposabljanje in izvajanje NPK.
pp Razgovor s svetovalko po končanem usposabljanju.
pp Na podlagi evalvacij priprav s strani slušateljev vnašamo izboljšave v program.

Na podlagi podatkov ugotavljamo da hipoteze H10 Tisti izvajalci, ki izvajajo priprave na
preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, upoštevajo osnovne smernice za
zagotavljanje kakovosti izobraževanja odraslih ne moremo potrditi v vseh spremljanih elementih.
Pri vprašanju o fleksibilnosti programov priprav ter možnosti individualne prilagoditve programa
potrebam kandidata smo ugotovili, da obstaja precej visok delež izvajalcev, ki kandidate vključuje
v celoten program in torej ne omogoča prilagajanja.
Izvajalci usposabljanja za preverjanje in potrjevanje NPK načrtujejo programe priprav in ti
programi so v večini (76,7 %) primerov dosegljivi kandidatom. Se pa tu ne pojavljajo razlike med
strokovnimi področji, kot smo predvidevali.
Programi priprav na spremljanih področjih se v več kot 90 % zaključijo z enim od načinov
preverjanja znanja. Ugotovimo tudi lahko, da se načini preverjanja znanj, ki jih spodbuja sistem
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij: praktično preverjanje znanja, izdelava projektne naloge ali
izdelka, vse bolj uveljavljajo, saj ta dva odgovora predstavljata več kot polovico odgovorov (59,4 %).
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Strokovne zahteve, ki jih imajo izvajalci priprav na preverjanje in potrjevanje postavljene za
predavatelje v teh usposabljanjih, so v veliki večini (71,4 %) vezane na delovne izkušnje v stroki,
ki jo predavajo, več kot polovica (57,1 %) pa jih zahteva od predavateljev tudi ustrezno strokovno
in pedagoško-andragoško izobrazbo. Dober podatek je tudi, da malo več kot tretjina (35,7 %)
predavateljem omogoča, da svoje strokovno znanje posodabljajo. Zahteve , ki jih imajo izvajalci
do predavateljev, so odvisne tudi od tipa organizacije, saj pedagoško-andragoško izobrazbo
zahtevajo srednje poklicne in strokovne šole ter medpodjetniški izobraževalni centri, medtem ko
se zdijo izkušnje na delovnem mestu in strokovno znanje brez ustrezne pedagoško-andragoške
usposobljenosti pomembnejše zasebnim izobraževalnim, ljudskih univerzah in drugim
ustanovam.
Pri spremljanju kakovosti dela predavateljev ugotavljamo, da je najbolj pogost (78,0 %) način
spremljanja dela predavateljev ocena slušateljev, ki jo le-ti podajo ob koncu usposabljanja. Je pa
dober znak, da ima malo manj kot polovica (43,9 %) izvajalcev v organizaciji zaposleno osebo, ki
redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev in uvaja izboljšave.

H11: Inštitucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, imajo bolj
razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev.
Tabela 31

Tip organizacije oziroma
organizacijska oblika

Preverjanje KAKOVOSTI DELA PREDAVATELJEV: Slušatelji ocenijo delo
predavatelja ob koncu predavanj.
Da

Ne

Skupaj

6/50,0 %

6/50,0 %

12/100 %

13/100,0 %

0/0,0 %

13/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

5/71,4 %

2/28,6 %

7/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

3/75,0 %

1/25,0 %

4/100 %

Drugo

4/100,0 %

0/0,0 %

4/100 %

Skupaj

31/77,5 %

9/22,5 %

40/100 %

Srednja poklicna in strokovna
šola
Ljudska univerza

V treh organizacijah slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu predavanj (tako odgovarja 13
izvajalcev na ljudskih univerzah, trije na medpodjetniških izobraževalnih centrih in pet na zasebnih
izobraževalnih ustanovah). Izvajalci na srednjih poklicnih in strokovnih šolah so se pri tej možnosti
razdelili na polovico (šest jih je odgovorilo pritrdilno, šest odklonilno).
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Hipotezo H11, da imajo inštitucije, ki se primarno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem,
bolj razvit sistem preverjanja kakovosti predavateljev, lahko delno potrdimo, saj kakovost preverja
večina ustanov, ki se primarno ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem. Izstopajo le srednje
poklicne in strokovne šole, kjer bi pričakovali večji odstotek preverjanja, vendar samo polovica
slušateljev ob koncu predavanj oceni delo predavatelja. Slednje je verjetno zaradi načina dela,
ki je podoben delu z dijaki, saj se pri delu z njimi po večini ob koncu izobraževanja ne preverja
zadovoljstva.
Na koncu sklopa smo želeli preverili še, ali je pogostost obiska inšpektorjev odvisna od težav, s katerimi
se srečujejo izvajalci pri delu s člani komisije.

H12: Pogostost obiska inšpektorjev je odvisna od težav, s katerimi se srečujejo izvajalci.
Tabela 32
Ali ste se srečali s težavami pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK?

Ali ste že
imeli obisk
inšpektorjev?

Da

Ne

Skupaj

Da

6/42,9 %

8/57,1 %

14/100 %

Ne

9/36,0 %

16/64,0 %

25/100 %

15/38,5 %

24/61,5 %

39/100 %

Skupaj

Tabela 33
TEŽAVE: Člani komisije so zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po
metodologiji.

Ali ste že
imeli obisk
inšpektorjev?
Skupaj

Da

Ne

Skupaj

Da

6/100,0 %

0/0,0 %

6/100 %

Ne

4/40,0 %

6/60,0 %

10/100 %

10/62,5 %

6/37,5 %

16/100 %

S hipotezo smo želeli preveriti povezavo med težavami izvajalcev in obiskom inšpektorjev, vendar nismo
prišli do pomembnejših rezultatov v raziskavi, namreč 64,0 % izvajalcev je odgovorilo, da niso imeli niti
težav pri delu komisij niti jih ni obiskala inšpekcija, 57,1 % izvajalcev pa, da se niso srečali s težavami
pri delu komisij, a so k njim že prišli inšpektorji.
V raziskavi nismo odkrili povezave med pogostostjo obiska inšpektorjev in strokovnim
področjem ter težavami, s katerimi se izvajalci srečujejo.
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V sklopu D (informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti) vprašanj za člane
izpitnih komisij nas je zanimalo njihovo mnenje o uporabnosti predpisanih vsebin kataloga.

H13: Večina izvajalcev ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih.
(Pri vsakem odgovoru so ocenili uporabnost elementa kataloga od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
neuporaben, 5 pomeni zelo uporaben)

Tabela 34: Ocene uporabnosti katalogov
N

Minimum

Maksimum

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

52

1,00

5,00

3,50

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

52

1,00

5,00

3,81

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

55

1,00

5,00

3,95

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

54

1,00

5,00

4,07

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

58

1,00

5,00

4,26

Merila preverjanja

58

1,00

5,00

4,31

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

57

3,00

5,00

4,42

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

56

1,00

5,00

4,43

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

57

2,00

5,00

4,49

Kadrovski in materialni pogoji

58

2,00

5,00

4,50

Kot prikazuje tabela 34, je povprečna ocena ustreznosti katalogov standardov strokovnih znanj
in spretnosti 4,17. Povprečne ocene uporabnosti posameznih elementov kataloga so navedene po
naraščajočih vrednostih. Razberemo lahko, da je bila v povprečju pri vseh katalogih najnižje ocenjena
postavka 'Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami', in sicer z oceno 3,5, kar je lahko posledica
razumevanja neustreznosti kataloga kot neustreznost NPK za osebe s posebnimi potrebami. Najviše je
bila ocenjena postavka 'Kadrovski in materialni pogoji'. Le tri postavke imajo povprečno oceno, nižjo
od 4, vse ostale so v povprečju ocenjene višje.

Hipotezo H13, da večina izvajalcev ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih,
lahko potrdimo.
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H14: Večina izvajalcev nima težav z razumevanjem elementov kataloga.
(Pri vsakem odgovoru so ocenili razumljivost elementa kataloga od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
nerazumljiv, 5 pomeni popolnoma razumljiv)
Tabela 35: Ocene razumljivosti katalogov
N

Minimum

Maksimum

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

52

1,00

5,00

3,62

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

52

1,00

5,00

3,98

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

55

1,00

5,00

4,09

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

54

1,00

5,00

4,17

Merila preverjanja

58

1,00

5,00

4,21

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

57

1,00

5,00

4,40

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

57

2,00

5,00

4,46

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

56

1,00

5,00

4,48

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

57

2,00

5,00

4,54

Kadrovski in materialni pogoji

58

3,00

5,00

4,69

V tabeli 35 je prikaz povprečnih ocen razumljivosti posameznih elementov kataloga. Najnižjo
povprečno oceno ima tudi tukaj postavka 'Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami'. Večinoma so
razumljivost elementov kataloga izvajalci ocenjevali zelo visoko, povprečne ocene pri večini postavk so
višje kot 4.

Hipotezo H14, da večina izvajalcev ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot razumljivih,
lahko potrdimo.
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5.2

Svetovalci v postopku ugotavljanja in potrjevanja npk

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni
poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji
izobraževanja odraslih, učitelji različnih predmetov, kadrovski delavci ter še mnogi drugi, ki delujejo
na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na
Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.
Navadno so zaposleni v organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v
svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
V postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ima vsak kandidat
pravico do svetovanja pri prijavi v postopek ter pri pripravi svoje zbirne mape. Vsak izvajalec pa je
dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja Nacionalne poklicne
kvalifikacije.
V raziskavi (vidno v tabeli 1) je sodelovalo 56 svetovalcev, ki so v času anketiranja delovali v srednjih
poklicnih in strokovnih šolah (18 ali 31,1 %), na ljudskih univerzah (12 ali 21,4 %), v zasebnih
izobraževalnih ustanovah (šest ali slabih 11 %), pet v medpodjetniškem izobraževalnem centru, 15 pa
jih je izbralo opcijo drugo in ob tem navedlo:
pp splošna knjižnica,
pp upokojena socialna delavka,
pp nevladna organizacija, univ. dipl. soc .delavka,
pp zunanja sodelavka,
pp gospodarska družba,
pp javni zavod (tri osebe),
pp zbornica (dve osebi),
pp šolski center (dve osebi),
pp Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (dve osebi).
Tabela 1: Navedite tip organizacije, v kateri ste zaposleni oziroma njeno organizacijsko obliko.
f

%

Srednja poklicna in strokovna šola

18

32,1 %

Ljudska univerza

12

21,4 %

Zasebna izobraževalna ustanova

6

10,7 %

Medpodjetniški izobraževalni center

5

8,9 %

Drugo

15

26,8 %

Skupaj

56

100,0 %

104

Izmed 54 svetovalcev, ki so navedli tudi področje, jih je največ s področja Kozmetike (21 ali slabih
39 %), sledi področje Storitev za ranljive skupine (19 ali dobrih 35 %), najmanj svetovalcev, zajetih v
raziskavo, deluje na področju Predelave in izdelave živil na tradicionalen način (14 ali dobra četrtina).
Tabela 2: Navedite tip organizacije, v kateri ste zaposleni oziroma njeno organizacijsko obliko.
f

%

Predelava in izdelava živil na
tradicionalen način

14

25,9 %

Ranljive skupine

19

35,2 %

Kozmetika

21

38,9 %

Skupaj

54

100,0 %

V prikazih so navedeni samo veljavni odgovori pri posameznih vprašanjih, zato se števila v tabelah
razlikujejo.
V sklopu B vprašalnika (informacije o svetovalcu in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja
NPK) za svetovalce smo si postavili štiri hipoteze:
H1: Najbolj pogosta opravila, ki jih opravlja svetovalec v postopku ugotavljanja in potrjevanja
NPK, so odvisna od njegove vloge v organizaciji, ki izvaja preverjanje in potrjevanje, in od tipa
organizacije.
H2: Svetovalci v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK izvajajo svoje delo v skladu z veljavno
zakonodajo in navodili.
H3: Svetovalci pri svojem delu v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo spletno
aplikacijo NRP.
H4: Svetovalci pri svojem delu sodelujejo s člani komisije.
V nadaljevanju predstavljamo statistične rezultate, razvrščene po hipotezah.
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H1: Najbolj pogosta opravila, ki jih opravlja svetovalec v postopku ugotavljanja in
potrjevanja NPK, so odvisna od njegove vloge v organizaciji, ki izvaja preverjanje in
potrjevanje, in od tipa organizacije
Tabela 3: Najpogostejša opravila svetovalcev v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK
Najpogostejša opravila v postopku ugotavljanja in potrjevanja
NPK

f

f% glede na veljavne odgovore
(n=35)

Informiranje kandidata o sistemu NPK

33

94,3 %

Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia

32

91,4 %

Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne načine
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc

20

57,1 %

Pomoč pri pridobivanju in oblikovanju posameznih dokazil o
znanjih, pridobljenih na različne načine

20

57,1 %

Priprava dokumentacije za člane komisije

16

45,7 %

Svetovalci so lahko izbrali več različnih odgovorov. Svetovalci so kot najpogostejše opravilo v postopku
ugotavljanja in potrjevanja navedli informiranje kandidatov o sistemu NPK (izmed 35 veljavnih
odgovorov jih je to opcijo izbralo 33 oziroma 94,3 %), sledijo pomoč pri oblikovanju zbirne mape,
pomoč pri evidentiranju pridobljenih znanj, pomoč pri pridobivanju obveznih dokazil o znanjih in
priprava dokumentacije za člane komisije.
Pri pregledu odgovorov na postavljeno vprašanje ne prihaja do razlik med tipi inštitucij, razen pri
postavkah 'Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj, spretnosti in
kompetenc' in 'Pomoči pri pridobivanju in oblikovanju posameznih dokazil o znanjih, pridobljenih na
različne načine', pri katerih so vse inštitucije z izjemo srednje poklicne in strokovne šole odgovorile, da
to počnejo redko.
V nadaljevanju predstavljamo odgovore svetovalcev v zvezi s posameznimi opravili v postopku
ugotavljanja in potrjevanja NPK, razdeljene glede na tip organizacije, v kateri svetovalci opravljajo
svetovanje.
Tabela 4: Informiranje kandidata o sistemu NPK glede na tip organizacije, kjer svetovalec izvaja svoje delo
Informiranje kandidata o sistemu NPK

Srednja poklicna in strokovna
šola

Pogosto

Redko

Skupaj

12/92,3 %

1/7,7 %

13/100 %

Ljudska univerza

7/100,0 %

0/0,0 %

7/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

1/100,0 %

0/0,0 %

1/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

2/66,7 %

1/33,3 %

3/100 %

Drugo

11/100,0 %

0/0,0 %

11/100 %

Skupaj

33/94,3 %

2/5,7 %

35/100 %
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Iz tabele 4 je razvidno, da večina svetovalcev kot najpogostejše opravilo navaja informiranje kandidata o
NPK ne glede na inštitucijo, na kateri svetovalec deluje. Le dva svetovalca sta navedla, da je to opravilo
redko.
Tabela 5: Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc glede na tip
organizacije, kjer svetovalec izvaja svoje delo
Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj,
spretnosti in kompetenc
Pogosto

Redko

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna
šola

9/69,2 %

4/30,8 %

13/100 %

Ljudska univerza

3/42,9 %

4/57,1 %

7/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

0/0,0 %

1/100,0 %

1/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

0/0,0 %

3/100,0 %

3/100 %

Drugo

8/72,7 %

3/27,3 %

11/100 %

Skupaj

20/57,1 %

15/42,9 %

35/100 %

Najpogosteje kandidatu nudijo pomoč pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj,
spretnosti in kompetenc tisti svetovalci, ki delujejo na inštitucijah, navedenih pod opcijo drugo (navedli
smo jih pri interpretaciji tabele 1). Skoraj tri četrtine svetovalcev je navedlo tovrstno pomoč med
najpogostejšimi opravili. Sledijo jim svetovalci s srednjih strokovnih in poklicnih šol (devet od 13) in
ljudskih univerz. Trije svetovalci, ki prihajajo z medpodjetniškega izobraževalnega centra, tovrstno
pomoč nudijo redko, oziroma sploh ne, tako je odgovoril tudi en svetovalec iz zasebne inštitucije.
Tabela 6: Pomoč pri pridobivanju in oblikovanju posameznih dokazil o znanjih, pridobljenih na različne načine glede na
tip organizacije, kjer svetovalec izvaja svoje delo
Pomoč pri pridobivanju in oblikovanju posameznih dokazil o znanjih,
pridobljenih na različne načine
Pogosto

Redko

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna
šola

8/61,5 %

5/38,5%

13/100 %

Ljudska univerza

1/14,3 %

6/85,7 %

7/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

0/0,0 %

1/100,0 %

1/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

1/33,3 %

2/66,7 %

3/100 %

Drugo

10/90,9 %

1/9,1 %

11/100 %

Skupaj

20/57,1 %

15/42,9 %

35/100 %
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Tudi iz tabele 6 vidimo, da kandidatu najpogosteje nudijo pomoč pri pridobivanju in oblikovanju
posameznih dokazil o znanjih, pridobljenih na različne načine, tisti svetovalci, ki delujejo na
inštitucijah, navedenih pod opcijo ‘drugo’ (navedeni so pri interpretaciji tabele 1). Med temi svetovalci
so skoraj vsi (deset od enajst) navedli tovrstno pomoč med najpogostejšimi opravili. Sledijo jim
svetovalci s srednjih strokovnih in poklicnih šol (tako je odgovorilo osem od trinajstih svetovalcev).
Tovrstno pomoč nudi en svetovalec na ljudski univerzi in en svetovalec, ki prihaja iz medpodjetniškega
izobraževalnega centra. Da tovrstno pomoč nudijo redko oziroma sploh ne, je odgovoril tudi en
svetovalec iz zasebne inštitucije.
Tabela 7: Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia glede na tip organizacije, kjer svetovalec izvaja
svoje delo
Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia
Pogosto

Redko

Skupaj

13/100,0 %

0/0,0 %

13/100 %

Ljudska univerza

5/71,4 %

2/28,6 %

7/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova

1/100,0 %

0/0,0 %

1/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

2/66,7 %

1/33,3 %

3/100 %

Drugo

11/100,0 %

0/0,0 %

11/100 %

Skupaj

32/91,4 %

3/8,6 %

35/100 %

Srednja poklicna in strokovna
šola

Vsi svetovalci na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, zasebnih izobraževalnih ustanovah in tisti, ki
so izbrali opcijo drugo, nudijo kandidatom pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape. Na ljudskih
univerzah je takšnih svetovalcev pet, v medpodjetniških centrih to počneta dva od treh svetovalcev.
Tabela 8: Priprava dokumentacije za člane komisije glede na tip organizacije, kjer svetovalec izvaja svoje delo
Priprava dokumentacije za člane komisije
Pogosto

Redko

Skupaj

Srednja poklicna in strokovna
šola

7/53,8 %

6/46,2 %

13/100 %

Ljudska univerza

4/57,1 %

3/42,9 %

7/100 %

0,0 %

1/100,0 %

1/100 %

Medpodjetniški izobraževalni
center

1/33,3 %

2/66,7 %

3/100 %

Drugo

4/36,4 %

7/63,6 %

11/100 %

Skupaj

16/45,7 %

19/54,3 %

35/100 %

Zasebna izobraževalna ustanova
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Največ svetovalcev, ki pripravijo dokumentacijo za člane komisije, prihaja z ljudskih univerz (štirje od
sedmih), sledijo jim svetovalci na srednjih šolah (sedem od trinajstih), štirje od enajstih svetovalcev, ki
prihajajo z inštitucij, označenih z opcijo drugo, in eden od treh z medpodjetniškega izobraževalnega
centra.
V nadaljevanju smo podatke o pogostosti opravil združili v eno tabelo, da bi ugotovili razlike v
pogostosti opravil med različnimi tipi organizacije.
Tabela 8a: Pogostost opravil svetovalca v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK glede na tip organizacije

Informiranje
kandidata o sistemu
NPK

Pomoč kandidatu
pri evidentiranju
na različne načine
pridobljenih znanj,
spretnosti in
kompetenc

opravijo pogosto
(v %)

opravijo pogosto
(v %)

Pomoč pri
pridobivanju
in oblikovanju
posameznih
dokazil o znanjih,
pridobljenih na
različne načine
opravijo pogosto
(v %)

Srednja poklicna in
strokovna šola

92,3 %

69,2 %

Ljudska univerza

100,0 %

Zasebna
izobraževalna
ustanova

Opravilo
svetovalca

Pomoč pri
oblikovanju osebne
zbirne mape
oziroma portfolia

Priprava
dokumentacije za
člane komisije

opravijo pogosto
(v %)

opravijo pogosto
(v %)

61,5 %

100,0 %

53,8 %

42,9 %

14,3 %

71,4 %

57,1 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Medpodjetniški
izobraževalni
center

66,7 %

0,0 %

33,3 %

66,7 %

33,3 %

Drugo

100,0 %

72,7 %

90,9 %

100,0 %

36,4 %

Tip
organizacije

Iz tabele je razvidno, da svetovalci v srednjih poklicnih in strokovnih šolah pogosto izvajajo več
različnih opravil. Podobno velja tudi za ljudske univerze in za 'druge' tipe organizacij (naštete so na
str. 90). Med vsemi tipi organizacij izstopa predvsem zasebna izobraževalna ustanova in deloma tudi
Medpodjetniški izobraževalni center, kjer so svetovalci pogosteje osredotočeni na manj različnih
opravil (informiranje kandidata o sistemu NPK in pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma
portfolia).
Predstavnika inštitucije, ki izvaja preverjanje in potrjevanje, smo (glej analiza vprašalnikov izvajalci)
prav tako vprašali, kako zagotavljajo svetovanje kandidatom, torej ali je svetovalec zaposlen v inštituciji
ali pa ga najamejo. Med anketiranimi izvajalci na spremljanih strokovnih področjih prevladuje praksa,
da v večini primerov zagotavljajo svetovanje s kadrom, ki je zaposlen v inštituciji.
Zanimalo nas je tudi, ali obstaja kakšna razlika med opravili, ki jih opravljajo svetovalci, ki so zaposleni
v organizaciji, in tistimi, ki to delo opravljajo kot zunanji strokovnjaki. Primerjali smo najpogostejša
opravila, ki so jih označili zaposleni na delovnem mestu organizator izobraževanja odraslih ter zunanji
sodelavci. Na strokovnih področjih, kjer smo izvedli spremljavo, ni opaznih razlik med najpogostejšimi
opravili, ki jih izvajajo svetovalci, zaposleni v inštituciji, in tistimi, ki to delo opravljajo kot zunanji
izvajalci. Slednje prikazuje spodnja tabela.
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Tabela 9: Najpogostejša opravila v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki jih izvajajo organizatorji izobraževanja
odraslih.
ORGANIZATOR
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
(n=14)

ZUNANJI SODELAVCI (n=3)

Informiranje kandidata o sistemu NPK

14

3

Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape
oziroma portfolia

12

3

Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne
načine pridobljenih znanj, spretnosti in
kompetenc

7

3

Pomoč pri pridobivanju in oblikovanju
posameznih dokazil o znanjih, pridobljenih na
različne načine

6

3

Priprava dokumentacije za člane komisije

6

2

Pomoč kandidatu pri odločitvi o tem, katero
poklicno kvalifikacijo bo potrjeval

4

0

Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H1 Najbolj pogosta opravila, ki jih opravlja
svetovalec v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK, so odvisna od njegove vloge v organizaciji, ki
izvaja preverjanje in potrjevanje, in od tipa organizacije ne potrdi na proučevanem vzorcu.

H2: Svetovalci v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK izvajajo svoje delo v skladu z
veljavno zakonodajo in navodili.
Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS
št. 37/2010) je uvedel nekaj novosti v postopkih, ki jih morajo upoštevati svetovalci pri svojem delu,
in v spremljavi smo želeli ugotoviti, ali so svetovalci seznanjeni z novostmi in kako so rešitve, ki jih je
pravilnik uvedel, zaživele v praksi.
Hipotezo smo najprej preverili s podatkom, ali v organizaciji poleg svetovalca svetuje še kdo, torej poleg
osebe, ki smo jo anketirali, in če ima opravljeno ustrezno usposabljanje.
Tabela 11: Kdo v organizaciji še svetuje kandidatom? (možnih je bilo več odgovorov)
f

%

Direktor

4

7,7

Organizator izobraževanja

16

30,8

Vodja izobraževanja

6

11,5

Svetovalni delavec

3

5,8

Psiholog

1

1,9
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f

%

Predavatelj

2

3,8

Svetujem samo jaz (o.p. svetovalec)

11

21,2

Drugo

9

17,3

Skupaj

52

100,0

Svetovalno delo opravljajo v največji meri organizatorji izobraževanja (30,8 %), sledijo jim svetovalci
(21,2 %), nato drugi. Za te so svetovalci navedli:
pp sem le zunanja sodelavka in sem kot svetovalka delala le na Socialni zbornici Slovenije,
pp če sem povabljena, saj svetovanje izvajajo zaposleni zelo aktivno na SZS,
pp ostali usposobljeni svetovalce (še trije),
pp poslovna sekretarka,
pp še drugi svetovalci na terenu,
pp strokovni delavec na MIC,
pp še ena strokovna delavka,
pp sodelavci.
Iz odgovorov vidimo, da svetovanje v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK opravljajo osebe
različnih profilov poklicev. Če dodamo odgovoru 'svetujem samo jaz', ki predstavlja 21,2 % vseh
odgovorov, še osebe, ki delajo na področju organiziranja in vodenja izobraževanja (organizator
izobraževanja, vodja izobraževanja predstavljata 42,3 % vseh odgovorov), to predstavlja 63,5 % vseh,
ki izvajajo svetovanje. Iz tega lahko sklepamo, da tisti, ki svetujejo, poznajo področje izobraževanja
in znajo usmeriti kandidata na tista področja, ki so zanj zanimiva, ni pa nujno, da vsi poznajo sistem
oblikovanja osebne zbirne mape.
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali večina svetovalcev izvaja postopke arhiviranja osebne zbirne mape v
skladu z veljavno zakonodajo.
Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij določa
način hranjenja dokumentarnega gradiva in zahteva od izvajalca, da arhivira obvezni sestavni del
osebne zbirne mape, preostanek osebne zbirne mape pa vrne kandidatu po preteku roka za pritožbo. V
vprašalniku smo želeli ugotoviti, kakšna je praksa med svetovalci pri arhiviranju obveznega sestavnega
dela osebne zbirne mape in vračanju osebne zbirne mape kandidatom ter kakšen je način uničenja
osebnih zbirnih map.
Tabela 12: Način arhiviranja osebne zbirne mape
NAČIN ARHIVIRANJA OSEBNE ZBIRNE MAPE

f

f% veljavnih odgovorov (n=53)

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku
za pritožbo.

17

32,1 %

Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu le na njegovo željo.

10

18,9 %

V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape.

35

66,0 %

Drugo

9

17,0 %
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Kot prikazuje zgornja tabela, je več kot polovica svetovalcev navedla, da v arhivu hranijo obvezni
sestavni del zbirne mape, obenem pa jih 32 % pravi, da osebno zbirno mapo kandidatu vrnejo, ko je
zaključen rok za pritožbo. Deset svetovalcev (18,9 %) je navedlo, da osebno zbirno mapo kandidatu
vrnejo, a le na njegovo željo. Svetovalci, ki so izbrali opcijo drugo, pa so v večini primerov odgovarjali,
da še niso izvedli postopka ugotavljanja in potrjevanja oziroma še niso imeli kandidatov.
Pri tem naj poudarimo, da nobeden od svetovalcev ni navedel, da so že izvedli uničenje osebnih zbirnih
map.
Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS
št. 37/2010) je leta 2010 določil tudi način predpisovanja vsebine osebne zbirne mape, kar je bila novost
glede na prakso v preteklosti. V spremljavi smo želeli preveriti, ali so svetovalci seznanjeni z novostjo in
hkrati tudi ali uporabljajo spletno stran NRP pri svojem delu.
Tabela 13: Kaj menite, da mora vsebovati osebna zbirna mapa?
f

%

Vsebino zbirne mape določi svetovalec.

1

1,9

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na
spletni strani NRP.

50

96,2

Drugo

1

1,9

Skupaj

52

100,0

Iz tabele 13 je razvidno, da svetovalci vedo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni
strani NRP, le eden od svetovalcev meni, da jo lahko določi sam, eden pa se je odločil za opcijo drugo in
ob tem zapisal, da bodo ‘zbirno mapo sestavili skupaj v dogovoru s kandidatom in svetovalcem’.
Na podlagi podatkov lahko rečemo, da se hipoteza H2 Svetovalci v postopku ugotavljanja in
potrjevanja NPK izvajajo svoje delo v skladu z veljavno zakonodajo na področju nacionalnih
poklicnih kvalifikacij in navodili potrdi na proučevanem vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo
posploševati na celotno populacijo svetovalcev.

Uporaba spletne strani NRP za namen izpolnjevanja predpisanih baz ter objavljanja rokov preverjanj
je predpisana s Pravilnikom o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Ur. l. št. 37/2010), vendar je to obveza za izvajalca, torej inštitucijo, ki izvaja ugotavljanje in
potrjevanje NPK, in ni nujno, da te baze za izvajalca izpolnjujejosvetovalci. Zato smo želeli preveriti, ali
svetovalci na splošno pri svojem delu uporabljajo spletno aplikacijo. Postavili smo si hipotezo, da:

H3: Svetovalci pri svojem delu v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo
spletno aplikacijo NRP.
V okviru te hipoteze smo želeli preveriti, ali je uporaba spletne aplikacije NRP eno od opravil, ki so
jih našteli svetovalci in ali dokumentacijo za člane komisije pripravljajo z uporabo spletne aplikacije.
Z vprašalnikom smo svetovalce prosili, da navedejo pet najpogostejših opravil, ki jih opravljajo v
postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK, in med 35 svetovalci, ki so izbirali, katere naloge opravljajo
najpogosteje, so štirje izbrali tudi opravilo 'izpolnjevanje predpisanih baz v NRP', pet pa jih med pogoste
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naloge prišteva 'objavljanje rokov preverjanj v NRP'. Obe opravili ne sodita med pet najpogostejših
opravil, ki so jih označili svetovalci, sodijo pa opravila, ki se nanašajo na delo s kandidatom in pripravo
osebne zbirne mape. Zanimivo pa je, da je na petem mestu kot eno od petih najpogostejših opravil
svetovalcev priprava dokumentacije za člane komisije (predstavljeno v tabeli 3).
Svetovalec ima lahko zelo različno vlogo v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK, odvisno od
delovnega mesta in organizacije, kjer to delo opravlja. Zato so njegove naloge lahko zelo različne
in segajo od informiranja kandidatov, svetovanja o pripravi osebne zbirne mape pa do opravljanja
različnih administrativnih del v postopku. Zato smo želeli ugotoviti, ali svetovalci pripravljajo tudi
dokumentacijo, ki jo uporabljajo člani komisije, in ali pri tem uporabljajo spletno aplikacijo NRP.
Iz tabele 14 vidimo, da večina svetovalcev (53,8 %) dokumentacijo za člane komisij pripravlja z uporabo
spletne aplikacije, dobra petina pa to še vedno počne brez uporabe tega orodja.
Tabela 14: Komisija za preverjanje in potrjevanje NPK pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo o postopku
ugotavljanja in potrjevanja. Ali v vaši organizaciji sodelujete pri pripravi te dokumentacije?
f

%

Vso dokumentacijo pripravimo in opremimo
s podatki kandidatov brez uporabe spletne
aplikacije že pred srečanjem komisije.

11

21,2

Vso dokumentacijo pripravimo z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že
pred srečanjem komisije.

28

53,8

Dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri
svojem delu, pripravimo le na izrecno zahtevo
komisije.

1

1,9

Dokumentacije ne pripravljamo.

3

5,8

Drugo

9

17,3

Skupaj

52

100,0

Na podlagi podatkov lahko rečemo, da se hipoteza H3 Svetovalci pri svojem delu v postopku
ugotavljanja in potrjevanja NPK uporabljajo spletno aplikacijo NRP potrdi na proučevanem
vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo svetovalcev.

Jedro nalog svetovalca v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK je, kot je bilo predstavljeno,
informiranje, svetovanje in mentorstvo kandidatu pri izdelavi osebne zbirne mape. Pomembna naloga
svetovalca pa je tudi sodelovanje s člani komisije, saj je svetovalec posrednik med kandidatom in člani
komisije. Zato smo želeli preveriti, koliko in v katerih fazah sodelujejo svetovalci s člani komisije.
Postavili smo naslednjo hipotezo:
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H4: Svetovalci pri svojem delu sodelujejo s člani komisije.
Kot smo že videli v tabeli 14, večina svetovalcev pripravlja dokumentacijo, ki jo uporabljajo člani
komisije pri pregledu osebnih zbirnih map ter pri samem preverjanju, pri tem pa si nekateri pomagajo
tudi s spletno aplikacijo NRP. Preverili smo tudi, kako oziroma na kakšen način sodelujejo člani
komisije in svetovalci. Rezultati so predstavljeni v tabeli 15.
Tabela 15: Sodelovanje svetovalcev s člani komisije
SODELOVANJE S ČLANI KOMISIJE

f

f% veljavnih odgovorov (n=52)

Člani komisij se posvetujejo z mano o
posameznem dokazilu v osebni zbirni mapi.

23

44,2 %

Člani komisij se posvetujejo z mano glede
mnenja o kandidatu.

13

25,0 %

Člani komisije me prosijo za dopolnitev
posameznega dokazila.

20

38,5 %

S člani komisije ne sodelujem.

11

21,2 %

Drugo

8

15,4 %

44,2 % svetovalcev je odgovorilo, da se člani komisij z njimi posvetujejo o posameznem dokazilu v
osebni zbirni mapi, sledi odgovor, da jih člani komisije prosijo za dopolnitev posameznega dokazila,
ki ga je izbralo 38,5 % svetovalcev, na tretjem mestu je odgovor, da se člani komisije posvetujejo s
svetovalci glede mnenja o kandidatu (25 %), slaba četrtina (21,2 %) jih je odgovorila, da s člani komisije
ne sodeluje, 15,4 % svetovalcev pa je izbralo odgovor drugo, pri čemer so navajali:
pp nismo še izvajali;
pp po potrebi, če se moje mnenje ne ujema z njihovim, a to se redko zgodi;
pp še nismo sodelovali, ker še nismo izvajali;
pp še nismo imeli kandidata, ki bi pristopil k opravljanju NPK;
pp glede na to, da so se kandidati udeležili izobraževanja, posvetovanja s komisijo niso bila potrebna;
pp še nismo imeli kandidata.

Na podlagi podatkov lahko rečemo, da se hipoteza H4 Svetovalci pri svojem delu sodelujejo s člani
komisije potrdi na proučevanem vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na celotno
populacijo svetovalcev.
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V sklopu C vprašalnika (informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK)
za svetovalce smo si postavili dve hipotezi:
H5: Večina svetovalcev izvaja informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape.
H6: Informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape je časovno obsežna naloga,
ki jo običajno kombinira z drugimi nalogami na svojem delovnem mestu.

H5: Večina svetovalcev izvaja informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne
zbirne mape.
Hipotezo 5 smo preverjali tako, da smo svetovalce vprašali, kolikokrat se je svetovalcu zgodilo, da ni
nudil svetovanja (tabela 18), kakšno pomoč nudijo kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape
(tabela 17) in kateri so najbolj pogosti načini informiranja kandidatov (tabela 16).
Tabela 16: Najbolj pogosti načini informiranja kandidatov (možnih je bilo več odgovorov)
INFORMIRANJE KANDIDATOV O
MOŽNOSTNIH IN POGOJIH ZA
PRIDOBITEV NPK

f

f% veljavnih odgovorov (n=55)

Vse kandidate informiramo na skupinskih
srečanjih.

29

52,7 %

Vsakega kandidata informiramo o možnostih
ob prvem obisku.

42

76,4 %

Informacije o možnostih imamo natisnjene v
pisni obliki.

29

52,7 %

Informacije o možnostih so dostopne na naši
spletni strani.

35

63,6 %

Informiramo le tiste kandidate, ki prosijo za
informacije o NPK.

8

14,5 %

Kandidate informiramo po telefonu ali
elektronski pošti.

32

58,2 %

Drugo

6

10,9 %

Več kot tri četrtine svetovalcev (76,4 %), ki so odgovorili na to vprašanje, pravi, da vsakega kandidata
informirajo o možnostih in pogojih za pridobitev NPK ob prvem obisku, dobra polovica to stori
na skupinskih srečanjih oziroma imajo informacije natisnjene v pisni obliki, še večji delež (58,2 %)
kandidate informira po telefonu ali elektronski pošti. 63,6 % vprašanih svetovalcev, ki so odgovorili na
to vprašanje, ponuja informacije na spletni strani. Le manjši odstotek (14,5 %) svetovalcev informira
le tiste kandidate, ki prosijo za informacije. Dobra desetina je izbrala odgovor drugo, pri katerem so
napisali, da izvajajo informiranje z objavljanjem posebne knjižice z informacijami, informirajo v sklopu
projekta oziroma z uporabo televizije in radia.
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Tabela 17: Kakšno pomoč nudijo svetovalci kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape? (možnih je bilo več
odgovorov)

POMOČ KANIDATOM PRI
OBLIKOVANJU ZBIRNE MAPE

f

f% veljavnih odgovorov
(n=55)

Svetovalec razloži pomen in uporabnost
zbirne mape.

48

87,3 %

Svetovalec pomaga pri evidentiranju na
različne načine pridobljenih znanj in
spretnosti.

37

67,3 %

Svetovalec pomaga pri zbiranju dokazil.

31

56,4 %

Svetovalec pomaga pri oblikovanju
dokazil.

32

58,2 %

Svetovalec pregleda dokazila in opozori
na pomanjkljivosti.

50

90,9 %

Svetovalec kandidatom ne nudi pomoči
pri izdelavi zbirne mape.

4

7,3 %

Drugo

4

7,3 %

Svetovalci so odgovarjali, da najpogosteje (90,9 %) pregledajo dokazila in opozorijo na pomanjkljivosti
oziroma kandidatu razložijo pomen in uporabnost zbirne mape (87,3 %). Na tretjem mestu najdemo
odgovor, da kandidatu pomagajo pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti
(67,3 %), sledita odgovora, da pomagajo pri oblikovanju dokazil (58,2 %) in da pomagajo pri zbiranju
dokazil (56,4 %), v 7,3 % svetovalci kandidatom bodisi ne nudijo pomoči, ali so izbrali odgovor drugo,
kjer so navajali, da postopka še niso izvedli.
Tabela 18: Se vam je že kdaj zgodilo, da niste nudili pomoči kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape?
f

%

Nikoli

48

90,6

Manj kot 3x

4

7,5

Več kot 3x

1

1,9

Skupaj

53

100,0

Na vprašanje o nudenju pomoči kandidatom, prikazano v tabeli 18, več kot 90 % (48) svetovalcev trdi,
da se še ni zgodilo, da kandidatom ne bi ponudili pomoči. Štirje svetovalci so navedli, da se je to že
zgodilo (sicer manj kot trikrat), eden pa trdi, da se je to zgodilo več kot trikrat. Pri tem sta dva svetovalca
navedla, da so kandidati že imeli pripravljeno zbirno mapo, pri čemer jim je pomagal drug svetovalec,
eden je zapisal, da kandidat ni želel pomoči, medtem ko je drug kandidata spodbujal pri iskanju potrdil.
Hipotezo H5, da večina svetovalcev izvaja informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju
osebne zbirne mape lahko potrdimo za proučevani vzorec, vendar pa rezultatov ne moremo
posploševati na celotno populacijo svetovalcev.
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Preveriti smo želeli tudi, s kakšnimi težavami se srečujejo svetovalci pri svetovanju.
Tabela 19: TEŽAVE PRI SVETOVANJU ZA PRIPRAVO ZBIRNE MAPE (možnih je bilo več odgovorov)
f

f% veljavnih odgovorov (n=54)

Težko sem presodil, ali se dokazila res
nanašajo na kandidata.

3

5,6 %

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

9

16,7 %

Težko sem presodil, ali so dokazila še vedno
veljavna.

6

11,1 %

Težko sem pojasnil uporabnost osebne zbirne
mape za pridobitev Nacionalne poklicne
kvalifikacije.

3

5,6 %

Težko sem prepričal kandidata, naj dopolni
svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili.

19

35,2 %

Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo
osebne zbirne mape.

21

38,9 %

Drugo

6

11,1 %

V največjem deležu (skoraj 39 %) so svetovalci izbrali odgovor, da niso imeli težav pri svetovanju za
pripravo osebne zbirne mape, na drugem mestu (35,2 %) je odgovor, da so težko prepričali kandidata,
naj dopolni svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili. Po pogostosti izbire odgovora nato sledijo
še: težko sem presodil, ali so dokazila vsebinsko povezana s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti (16,7 %), težko sem presodil, ali so dokazila še vedno veljavna (11,1 %), težko sem presodil,
ali se dokazila res nanašajo na kandidata (5,6 %), težko sem pojasnil uporabnost osebne zbirne mape za
pridobitev NPK (5,6 %), pod drugo pa je šest svetovalcev navedlo:
pp so primeri, ko kandidati težko pridobijo ustrezna dokazila (tujci);
pp ne morem odgovoriti, ker postopek še ni končan;
pp še nismo izvedli šolanja oziroma razpisali roka, tako da nismo imeli kandidatov za pripravo zbirne
mape;
pp niso pravočasno oddali mape;
pp smo šele na začetku;
pp še nismo izvedli postopka.
Naslednje, kar smo želeli preveriti, je, kako obsežno je delo svetovalca pri oblikovanju osebne zbirne
mape. Postavili smo hipotezo:
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H6: Informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape je časovno
obsežna naloga, ki jo običajno kombinira z drugimi nalogami na svojem delovnem mestu.
Za odgovor na to vprašanje smo svetovalce prosili, da ocenijo čas, ki ga porabijo za srečanje s
kandidatom; da ocenijo število srečanj, ki jih imajo povprečno s kandidatom ter da nam navedejo, na
katerih delovnih mestih so zaposleni.
Tabela 20: Koliko časa svetovalci porabijo za eno srečanje (v povprečju)?
f

%

1 uro

27

51,9

2 uri

11

21,2

3 ure

6

11,5

4 ure

3

5,8

5 ur

4

7,7

Več kot 5 ur

1

1,9

Skupaj

52

100,0

Tabela 21: Koliko srečanj ima svetovalec v povprečju s kandidatom?
f

%

eno srečanje

5

9,4

dve srečanji

23

43,4

tri srečanja

17

32,1

več kot tri srečanja

8

15,1

Skupaj

53

100,0

Tabela 22: Kakšna je vloga svetovalca v organizaciji, kjer izvaja svetovanje
VLOGA, KI JO IMAJO SVETOVALCI V
ORGANIZACIJI, KJER DELUJEJO.

f

f% veljavnih odgovorov (n=55)

Učitelj splošno-izobraževalnih predmetov

5

9,1 %

Učitelj strokovno teoretičnih predmetov

15

27,3 %

Šolski svetovalni delavec

4

7,3 %

Organizator praktičnega izobraževanja

5

9,1 %

Pomočnik ravnatelja šole

1

1,8 %

Organizator izobraževanja odraslih

28

50,9 %

Ravnatelj šole

1

1,8 %

Svetovalec z organizacijo sodeluje po pogodbi
kot zunanji sodelavec

6

10,9 %

Drugo

17

30,9 %
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Na podlagi odgovorov iz zgornjih tabel (tabela 19,20 in 21) lahko povzamemo naslednje:
Več kot polovica svetovalcev srečanje s kandidatom opravi v eni uri, dobra petina v dveh urah, dobra
desetina si vzame tri ure časa, več kot 15 % svetovalcev pa za srečanje porabi štiri ure in več (tabela 19);
Največji delež vprašanih svetovalcev (43,4 %) je imel v povprečju dve srečanji na kandidata, skoraj
tretjina tri srečanja, dobrih 15 % več kot tri srečanja, slaba desetina pa se jih s kandidatom sreča le
enkrat (tabela 20);
Svetovalec ima lahko več različnih vlog v organizaciji, kjer izvaja svetovanje. Na podlagi podatkov iz
tabele 21 lahko povzamemo, da je največ, polovica svetovalcev, organizatorjev izobraževanja odraslih,
skoraj tretjina jih je navedla odgovor drugo oziroma da so učitelji strokovno teoretičnih predmetov (15).
Šest svetovalcev sodeluje z organizacijo po pogodbi kot zunanji sodelavec, pet jih je bodisi učiteljev
splošno-izobraževalnih predmetov bodisi organizatorjev praktičnega izobraževanja, medtem ko so štirje
šolski svetovalni delavci, po en pa ravnatelj šole oziroma njegov pomočnik.
Pod opcijo drugo (17 odgovorov, tabela 21) so svetovalci navedli:
pp Organizator kulturnih in izobraževalnih prireditev,
pp Svetovanje za NPK,
pp Svetovalec/-ka v izobraževanju odraslih (dva),
pp Vodja svetovalnega središča ISIO Nova Gorica,
pp Vsebinski organizator,
pp Organizator in poučujem tečaje,
pp Svetovalka NPK,
pp Učitelj praktičnega pouka,
pp Organizator, izvajalec, predavatelj,
pp Svetovalka NPK,
pp Koordinator za izobraževanje,
pp Svetovalka za NPK,
pp Samostojna strokovna delavka na projektih,
pp Strokovni delavec,
pp Izvajam predavanja, ocenjevanje,
pp Predavanja, delavnice za odrasle.
Kot je razvidno iz zgornjih tabel, imajo svetovalci v povprečju dve srečanji s kandidatom, ki traja
med eno in dvema urama, in jih največ opravlja vlogo organizatorja izobraževanja odraslih, na
drugem mestu so tisti, ki so svojo vlogo opisali pod možnost drugo, kjer so opredelili različne vloge,
ki se večinoma vežejo na delo z odraslimi, na tretjem mestu so tisti, ki delujejo v organizaciji v vlogi
učitelja strokovno teoretičnih predmetov. Za tiste, ki so v organizaciji v vlogi učiteljev tako splošnoizobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov, lahko sklepamo, da svetovanje za pripravo osebne
zbirne mape izvajajo kot dodatno nalogo na svojem delovnem mestu. Zanimivo pa je, da je nekaj
svetovalcev kot svojo vlogo v organizaciji navedlo, da so svetovalci za NPK.
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Hipotezo H6, da je informiranje in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape
časovno obsežna naloga, ki jo običajno kombinira z drugimi nalogami na svojem delovnem
mestu, lahko potrdimo delno, in sicer drži, da gre za časovno obsežno nalogo, ki traja v povprečju
dve srečanji po 2–3 ure. Glede drugega dela hipoteze, ali nalogo informiranja in pomoči
kandidatom svetovalci kombinirajo z drugimi nalogami na delovnem mestu, pa lahko sklepamo,
da to velja predvsem za tiste, ki so opredelili svojo vlogo v organizaciji kot učitelj, svetovalni
delavec, organizator praktičnega izobraževanja, ne moremo pa tega dela hipoteze z analizo
vprašanj potrditi na proučevanem vzorcu.

V sklopu D vprašalnika za svetovalce smo skušali pridobiti informacije o uporabnosti in razumljivosti
elementov kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, s katerim se svetovalci srečujejo. Zastavili
smo naslednjo hipotezo:

H7: Večina svetovalcev ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih.
Tabela 23: Ocena uporabnosti elementov kataloga (Pri vsakem odgovoru so ocenili uporabnost elementa kataloga od 1
do 5, pri čemer 1 pomeni neuporaben, 5 pomeni zelo uporaben)
N

Minimum

Maksimum

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

56

1,00

5,00

3,62

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

60

1,00

5,00

4,13

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

62

1,00

5,00

4,18

Povezanost s programi za pridobitev
izobrazbe

55

1,00

5,00

4,18

Merila preverjanja

62

2,00

5,00

4,35

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

58

1,00

5,00

4,40

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

63

1,00

5,00

4,43

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

62

2,00

5,00

4,56

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

63

2,00

5,00

4,57

Kadrovski in materialni pogoji

62

3,00

5,00

4,61

Kot prikazuje zgornja tabela, so svetovalci vse elemente kataloga ocenili s srednjo vrednostjo, vsaj 3,62.
V primerjavi z drugimi elementi kataloga, so uporabnost elementa 'prilagoditve za osebe s posebnimi
potrebami' ocenili nekoliko nižje, in sicer z oceno 3,6, medtem ko so vse ostale ocene v povprečju višje
od 4. Najbolje je ocenjena uporabnost elementa 'kadrovski in materialni pogoji' (4,6).
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Hipotezo H7, da večina svetovalcev ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih,
lahko potrdimo na proučevanem vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na celotno
populacijo svetovalcev.

Naslednja hipoteza in vprašanje, ki smo ga zastavili svetovalcem, se je nanašalo na razumevanje
elementov kataloga.

H8: Večina svetovalcev nima težav z razumevanjem elementov kataloga.
Tabela 24: Ocena razumljivosti elementov kataloga (Pri vsakem odgovoru so ocenili razumljivost elementa kataloga
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nerazumljiv, 5 pomeni popolnoma razumljiv)
N

MIN

MAK

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

58

1,00

5,00

3,78

Povezanost s programi za pridobitev
izobrazbe

59

1,00

5,00

4,22

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

59

1,00

5,00

4,22

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

65

1,00

5,00

4,29

Merila preverjanja

65

1,00

5,00

4,34

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

62

1,00

5,00

4,42

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

65

2,00

5,00

4,52

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

66

1,00

5,00

4,55

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

66

3,00

5,00

4,62

Kadrovski in materialni pogoji

65

4,00

5,00

4,74

Glede na podane odgovore večina svetovalcev nima težav z razumevanjem elementov kataloga. So pa
podobno kot pri prejšnjem vprašanju najnižje ocenili razumljivost elementa 'prilagoditve za osebe s
posebnimi potrebami'.
Hipotezo H8, da večina svetovalcev nima težav z razumevanjem elementov kataloga, lahko
potrdimo na proučevanem vzorcu, vendar pa rezultatov ne moremo posploševati na celotno
populacijo svetovalcev.
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5.3

Člani komisije

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 01/2007– uradno
prečiščeno besedilo in 85/2009), poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca
imenuje Državni izpitni center (RIC). Predsednik in člani komisij morajo imeti njegovo licenco, ki jo
morajo obnoviti vsaka štiri leta.
Naloge komisije določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 1/2007 – uradno
prečiščeno besedilo in 85/2009), natančneje pa jih določata Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
(Ur. l. RS št. 01/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 85/2009) in Pravilnik o načinu in postopku
ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 37/2010). Ugotavljanje in
potrjevanje NPK izvaja tričlanska komisija (predsednik in dva člana), ki jo na zahtevo izvajalca imenuje
Državni izpitni center. Predsednik in člani komisij morajo imeti njegovo licenco, ki jo morajo obnoviti
vsaka štiri leta.
V raziskavo »Spremljava certifikatnega sistema«je bilo vključenih 92 članov komisij. 82 članov
komisije, ki so podali odgovor na vprašanje, koliko časa imajo licenco za člana komisije, to delo
opravlja v povprečju pet let in pol. 87 članov komisije (prikazano v tabeli 1), je podalo podatek o tipu
organizacije, v kateri so zaposleni. Med njimi jih 15 navaja, da so zaposleni v izobraževalni ustanovi,
šest je samozaposlenih, 30 je zaposlenih v podjetju, kar 36 pa jih je navedlo opcijo drugo. Pod to opcijo
so navajali:
pp upokojena (sedem),
pp VDC Novo mesto,
pp Dom Janeza Krstnika, soc. var. zavod,
pp zasebni zavod,
pp Društvo gluhih in naglušnih AURIS Kranj,
pp zavod,
pp Javni socialno varstveni zavod (štiri),
pp nevladna organizacija,
pp VDC Zagorje,
pp ZD Ajdovščina,
pp javni zavod (dva),
pp Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije,
pp zbornica (dva),
pp KGZS Zavod – Svetovalka za dopolnilne dejavnosti (osem),
pp zasebna ustanova za usposabljanja (dva),
pp Fizioterapija Zrnec,
pp s.p., samozaposlen v svojem kozmetičnem salonu za nego obraza.
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Tabela 1: Tip organizacije, v kateri ste zaposleni
Izobraževalna ustanova

f

%

15

17,2

Samozaposlen na področju kvalifikacije

6

6,9

Zaposlen v podjetju

30

34,5

Drugo

36

41,4

Skupaj

87

100,0

V sklopu B vprašalnika (informacije o članih komisij in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja
NPK) za člane izpitnih komisij smo si postavili tri hipoteze:
H1: Večina članov komisij ocenjuje usposabljanje (vseh osem tem) za pridobitev licence kot uporabno.
H2: Člani komisij, ki imajo licenco že več kot pet let, so bolj aktivni na področju sistema NPK.
H3: Člani komisij večinoma predavajo v programih priprav na preverjanje in potrjevanje.
V nadaljevanju predstavljamo statistične rezultate, razvrščene po hipotezah.

H1: Večina članov komisij ocenjuje usposabljanje (vseh 8 tem) za pridobitev licence kot
uporabno.
Tabela 2: Ocena članov komisij o uporabnosti tem na usposabljanju za pridobitev licence (uporabnost posamezne teme
so ocenjevali z ocenami od 1 (8najmanj uporabna) do 5 (najbolj uporabna))
N

Minimum

Maksimum

M

Značilnosti kakovostnega sporazumevanja
pri spremljanju in preverjanju kandidatov ter
kriteriji priprave in načini oblikovanja vprašanj
in razmer pri ugotavljanju znanja in spretnosti

92

2,00

5,00

4,29

Standardi znanj in spretnosti ter oblikovanje
meril za ugotavljanje doseganja standardov
znanj

92

3,00

5,00

4,29

Kriteriji za oceno dokazil v zbirni mapi z
uporabo obrazcev za oceno dokazil in celotne
zbirne mape

92

2,00

5,00

4,37

Oblike in metode neposrednega preverjanja
znanja in spretnosti (izpeljava neposrednega
preverjanja – načini oblikovanja vprašanj in
izpitne razmere)

92

2,00

5,00

4,37

Naloge članov komisije za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

90

2,00

5,00

4,50

Postopek ugotavljanja in potrjevanja že
pridobljenega znanja in spretnosti

91

2,00

5,00

4,52

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

91

2,00

5,00

4,53

Zbirna mapa (vloga in sestavine)

91

3,00

5,00

4,54
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Večina članov komisije je teme na usposabljanju za pridobitev licence ocenila kot uporabne, vse teme
so bile ocenjene z oceno, višjo od 4. Najvišjo oceno so anketiranci pripisali temi ‘zbirna mapa (vloga
in sestavine’ (4,54), najnižjo pa temama ‘značilnosti kakovostnega sporazumevanja pri spremljanju in
preverjanju kandidatov ter kriteriji priprave in načini oblikovanja vprašanj in razmer pri ugotavljanju
znanja in spretnosti’ ter ‘standardi znanj in spretnosti ter oblikovanje meril za ugotavljanje doseganja
standardov znanj ‘(4,29).
Pri postavitvi hipoteze smo želeli preveriti zanimanje članov komisij in njihovo vrednotenje uporabnosti
tem na usposabljanju za pridobitev licence, kot izhaja iz priloge: Odredba o določitvi programa
usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Ur. l. RS št. 94/2010), Program usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Iz odgovorov je razvidno, da večina vseh članov komisij
ocenjuje vseh osem tem kot uporabno.
Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da se hipoteza H1 Večina članov komisij ocenjuje
usposabljanje (vseh osem tem) za pridobitev licence kot uporabno potrdi na proučevanem vzorcu.

H2: Člani komisij, ki imajo licenco že več kot pet let, so bolj aktivni na področju sistema
NPK.
Člani komisije morajo v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. 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, ki so navedene v Pravilniku o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 14/2011), sicer se šteje, da
se niso stalno strokovno izpopolnjeval kot imetniki licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
Pri tem nas je zanimalo, kakšna oblika usposabljanj oziroma način obnavljanja prevladuje med
anketiranimi člani komisij glede na število let posedovanja licence. Za strokovno usposabljanje po tem
pravilniku se štejejo dejavnosti, ki so povezane z nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero ima član
komisije licenco, in s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc:
Med anketiranimi člani komisije, jih je 58 navedlo, da so licenco že obnavljali. Izmed teh 58 pa niso vsi
podali odgovorov, na kakšen način so jo obnavljali, zato so števila v tabelah nižja in se odstotki nanašajo
le na tiste, ki so podali odgovor.
Tabela 3: Dejavnost obnavljanja z delom v stroki
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: delam v stroki

Leta licence
Skupaj

Da

Ne

Skupaj

do pet let

4/80,0 %

1/20,0 %

5/100 %

nad pet let

33/94,3 %

2/5,7 %

34/100 %

37/92,5 %

3/7,5 %

40/100 %
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Tabela 4: Dejavnost obnavljanja skozi dodatno izobraževanje
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: dodatno sem se izobraževal

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

1/20,0 %

4/80,0 %

5/100 %

nad pet let

18/58,1 %

13/41,9 %

31/100 %

19/52,8 %

17/47,2 %

36/100 %

Skupaj

Tabela 5: Dejavnost obnavljanja z udeležbo strokovnih srečanj
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: udeležil sem se strokovnih srečanj

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

3/60,0 %

2/60,0 %

5/100 %

nad pet let

22/68,8 %

10/31,2 %

32/100 %

25/67,6 %

12/32,4 %

37/100 %

Skupaj

Tabela 6: Dejavnost obnavljanja z udeležbo študijskega obiska
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: udeležil sem se študijskega obiska

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

2/40,0 %

3/60,0 %

5/100 %

nad pet let

7/23,3 %

23/76,7 %

30/100 %

9/25,7 %

26/74,3 %

35/100 %

Skupaj

Tabela 7: Dejavnost obnavljanja z udeležbo na usposabljanju v okviru Državnega izpitnega centra ali Centra za
poklicno izobraževanje ali Andragoškega centra Slovenije
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: udeležil sem se usposabljanja v okviru

Leta licence
Skupaj

Državnega
izpitnega centra

Centra RS
za poklicno
izobraževanje

Andragoškega
centra Slovenije

izobraževali
so se v dveh
od naštetih
inštitucij

Skupaj

do pet let

2/50,0 %

2/50,0 %

0/0,0 %

0/0,0 %

4/100 %

nad pet let

10/40,0 %

7/28,0 %

1/4,0 %

7/28,0 %

25/100 %

12/41,4 %

9/31,0 %

1/3,4 %

7/24,1 %

29/100 %
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Tabela 8: Dejavnost obnavljanja z načinom objave strokovnih člankov
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: objavil sem strokovne članke

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

1/20,0 %

4/80,0 %

5/100 %

nad pet let

15/48,4 %

16/51,6 %

31/100 %

16/44,4 %

20/55,6 %

36/100 %

Skupaj

Tabela 9: Dejavnost obnavljanja s prejetjem nagrade relevantnih inštitucij za dosežek, ki je neposredno povezan s
standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali z načeli preverjanja poklicnih kompetenc
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: prejel sem nagrado relevantnih inštitucij za
dosežek, ki je neposredno povezan s standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali
z načeli preverjanja poklicnih kompetenc.

Leta licence

do pet let
nad pet let

Skupaj

Da

Ne

Skupaj

1/20,0 %

4/80,0 %

5/100 %

3/9,7 %

28/90,3 %

31/100 %

4/11,1 %

32/88,9 %

36/100 %

Kljub dejstvu, da omenjeni Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.l. 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, jih med takimi člani komisije, ki imajo licenco dlje kot pet let in so tudi
odgovorili, na kakšen način so jo obnavljali, le 94,3 %, ki odgovarjajo, da delajo v stroki. Sledita odgovora,
da so se udeležili strokovnih srečanj (68,8 %) in da so se dodatno izobraževali (58,1 % ). V največji meri
so se udeleževali dejavnosti, ki sta jih organizirala Državni izpitni center (40 %) in Center RS za poklicno
izobraževanje (28 %). Kljub temu, da imajo licenco več kot pet let in so odgovorili, na kakšen način so
jo obnavljali, pa jih več kot polovica odgovarja, da ne objavljajo strokovnih člankov (51,6 %), da se niso
udeležili kakšnega drugega usposabljanja o NPK (73 %), niso sodelovali pri pripravi nalog/skripta za
preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra (62,5 %), ne predavajo v programu priprav za preverjanje
in potrjevanje (52,5 %). Po večini so odgovorili tudi, da niso prejeli nagrade relevantnih inštitucij za
dosežek, ki je neposredno povezan s standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali z načeli preverjanja
poklicnih kompetenc (90,3 %).
Tabela 10: Udeležba članov komisij kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah glede na leta
posedovanja licence
Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah?

Leta licence
Skupaj

Da

Ne

Skupaj

do pet let

7/35,0 %

13/65,0 %

20/100 %

nad pet let

10/27,0 %

27/73,0 %

37/100 %

17/29,8 %

40/70,2 %

57/100 %
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V nadaljevanju nas je tudi zanimalo, ali je aktivnost članov komisije odvisna od trajanja pridobljene
licence. Pri tem smo se omejili na sodelovanje pri pripravi nalog za preverjanje v okviru Državnega
izpitnega centra ter na sodelovanje v obliki predavanj v programih priprav za preverjanje in potrjevanje.
Tabela 11: Sodelovanje članov komisije pri pripravi nalog/skripta za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra
glede na leta posedovanja licence
Ali ste sodelovali pri pripravi nalog/skripta za preverjanje v okviru Državnega
izpitnega centra?

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

3/13,6 %

19/86,4 %

22/100 %

nad pet let

15/37,5 %

25/62,5 %

40/100 %

18/29,0 %

44/71,0 %

62/100 %

Skupaj

Tabela 12: Sodelovanje članov komisij v obliki predavanj v programih priprav za preverjanje in potrjevanje glede na leta
posedovanj licence
Ali predavate v programu priprav za preverjanje in potrjevanje?

Leta licence

Da

Ne

Skupaj

do pet let

9/40,9 %

13/59,1 %

22/100 %

nad pet let

19/47,5 %

21/52,5 %

40/100 %

28/45,2 %

34/54,8 %

62/100 %

Skupaj

Iz zgoraj dobljenih podatkov je razvidno, da aktivnost članov komisije ni odvisna od trajanja
pridobljene licence, saj je 62,5 % takih, ki imajo licenco več kot pet let, in 86,4 % takih, ki imajo licenco
do pet let, odgovorilo, da niso sodelovali pri pripravi nalog/skripta za preverjanje v okviru Državnega
izpitnega centra. Prav tako je takih, ki ne predavajo v programu priprav za preverjanje in potrjevanje in
imajo licenco nad pet let 52,5 %, in 59,1 % takih, ki imajo licenco do pet let.
Tabela 13: Način obnavljanja licence (možnih je bilo več odgovorov)
NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE

f

f% veljavnih odgovorov

Delam v stroki.

51

92,7 %

Dodatno sem se izobraževal.

26

52,0 %

Udeležil sem se strokovnih srečanj.

33

64,7 %

Udeležil sem se študijskega obiska.

11

22,9 %

Objavljam strokovne članke.

20

40,0 %

Prejel sem nagrado relevantnih institucij za
dosežek, ki je neposredno povezan s standardi
znanja in spretnosti ter s teorijo ali z načeli
preverjanja poklicnih kompetenc.

5

10,0 %
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Z 92,7 % so člani komisije odgovarjali, da licenco obnavljajo z delom v stroki, v 64,7 % so se udeležili
strokovnih srečanj, v 52 % pa so se dodatno izobraževali. Sledijo odgovori, da objavljajo strokovne
članke (40,0 %), udeležili so se študijskega obiska (22,9 %) oziroma so prejeli nagrado relevantnih
inštitucij, neposredno povezano s standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali z načeli preverjanja
poklicnih kompetenc (10 %).
Licenco so obnavljali tudi tako, da so se udeležili usposabljanja Državnega izpitnega centra (41,7 %)
oziroma so se usposabljali na dveh od ponujenih inštitucijah (30,6 %), na tretjem mestu je odgovor, da
so se usposabljali na Centru RS za poklicno izobraževanje (25 %).
Tabela 14: NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE: udeležil sem se usposabljanja v okviru

Državnega izpitnega centra

f

%

15

41,7

Centra RS za poklicno izobraževanje

9

25,0

Andragoškega centra Slovenije

1

2,8

izobraževali so se v dveh od naštetih inštitucij

11

30,6

Skupaj

36

100,0

Tabela 15: Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah?

Da

f

%

27

31,8

Ne

58

68,2

Skupaj

85

100,0

Od članov komisije, ki so se opredeljevali do vprašanja usposabljanja o Nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah, jih je 68,2 % takih, ki se niso udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah.
Na podlagi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da hipoteze H2 Člani komisij, ki imajo licenco
že več kot pet let, so bolj aktivni na področju sistema NPK ne moremo potrditi na proučevanem
vzorcu.
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H3: Člani komisij večinoma predavajo v programih priprav na preverjanje in potrjevanje.
V sklopu prejšnjega preverjanja aktivnosti članov na področju sistema NPK nas je tudi zanimalo, ali
večina članov komisij predava v programih priprav na preverjanje in potrjevanje.
Tabela 16: Ali predavate v programu priprav za preverjanje in potrjevanje?
f

%

Da

39

43,8

Ne

50

56,2

Skupaj

89

100,0

56, 2 % članov komisije ne predava v programih priprav na preverjanje in potrjevanje, medtem ko jih
43,8 % odgovarjajočih predava.
Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da hipoteze H3 Člani komisij večinoma predavajo v
programih priprav na preverjanje in potrjevanje ne moremo potrditi na proučevanem vzorcu.

V sklopu C vprašalnika (informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK)
za člane izpitnih komisij smo si postavili šest hipotez:
H4: Postopki ugotavljanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno zakonodajo.
H5: Sodelovanje članov komisije s svetovalci je odvisno od strokovnega področja, na katerem imajo
pridobljeno licenco.
H6: Sodelovanje članov komisije z izvajalci je odvisno od strokovnega področja, na katerem imajo
pridobljeno licenco.
H7: Večina članov komisije se pri svojem delu ne srečuje s težavami.
H8: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj ustrezna dokazila tista, ki se nanašajo na organizirana
usposabljanja in izobraževanja.
H9: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično preverjanje.
V nadaljevanju predstavljamo statistične rezultate, razvrščene po hipotezah.
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H4: Postopki ugotavljanja in potrjevanja v sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Veljavna zakonodaja, ki opredeljuje delo na področju sistema NPK, je povezana z Zakonom o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 81/2000, Ur. l. RS št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006,
1/2007-UPB2, 85/2009 ) in s Pravilnikom o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Ur. l.RS št. 37/2010).
Pri potrjevanju hipoteze nas je zanimalo, ali je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani
NRP.
Tabela 17: Kako je določena vsebina zbirne mape?
f

%

Osebno zbirno mapo sestavi kandidat po
lastnih presoji.

2

2,5

Vsebino zbirne mape določi svetovalec.

19

24,1

Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na
spletni strani NRP.

55

69,6

Drugo

3

3,8

Skupaj

79

100,0

Po Pravilniku o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.
l. RS št. 37/2010) med svetovanjem kandidat s svetovalcem zbere listine in druga dokazila, potrebna
za potrditev poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo, katere sestavo predpiše Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in je objavljena na spletnih straneh Nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
Iz razpredelnice je razvidno, da le 69,6 % članov komisije, ki so odgovarjali na vprašanje o določilih
vsebine zbirne mape, meni, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni strani NRP, skoraj
četrtina (25,1 %) pa jih je odgovorila, da vsebino osebne zbirne mape določi svetovalec.
Glede na to, da je plačilo članom komisije opredeljeno v metodologiji oblikovanja cen za pridobitev
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, nas je v nadaljevanju zanimalo, ali se plačilo članom
komisije izvede v skladu s predpisano metodologijo.
Tabela 18: Kako izvajalec vrednoti vaše delo?
f

%

Po predpisani metodologiji, prevozne stroške
mi krijejo v skladu z metodologijo.

43

52,4

Po predpisani metodologiji, pri prevoznih
stroških pa mi povrnejo kilometrino.

20

24,4

Strošek dela mi obračunajo glede na pogoje, ki
jih postavimo člani komisije.

1

1,2

Drugo

18

22,0

Skupaj

82

100,0
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Več kot polovica (52,4 %) odgovarjajočih članov komisij je odgovorila, da izvajalci vrednotijo
njihovo delo po predpisani metodologiji, prav tako jim prevozne stroške krijejo skladno s predpisano
metodologijo. 24,4 % jih je odgovorilo, da izvajalci delo vrednotijo po predpisani metodologiji, pri
prevoznih stroških pa jim povrnejo kilometrino. 22 % jih je navedlo odgovor drugo, kjer jih je največ
(12) odgovorilo, da delo opravljajo v sklopu zaposlitve. En član (1,2 %) komisije odgovarja, da mu
stroške dela obračunajo glede na pogoje, ki jih postavi sam.
Za primerjavo odgovorov vrednotenja dela komisije po mnenju članov komisije, smo le te primerjali
tudi z vzorcem mnenj izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.
Tabela 19: Primerjava odgovorov, kako izvajalci vrednotijo delo komisije
Po predpisani
metodologiji,
tudi prevozne
stroške.

Po predpisani
metodologiji,
povrnejo
kilometrino.

Glede na pogoje,
ki jih postavijo
člani komisije.

Drugo

Skupaj

Izvajalci

17/40,5 %

17/40,5 %

1/2,4 %

7/16,6 %

42/100,0 %

Člani komisije

43/52,4 %

20/24,4 %

1/1,2 %

18/22,0 %

82/100,0 %

Odgovori izvajalcev in članov komisije glede tega, kako je ovrednoteno delo komisije, se razlikujejo
(vidimo v tabeli 19). Več kot polovica članov komisije trdi, da je njihovo delo ovrednoteno po
predpisani metodologiji in da so na tak način povrnjeni tudi prevozni stroški. Temu odgovoru pritrjuje
dobrih 40 % izvajalcev. V enakem deležu izvajalci pravijo, da člane komisije plačujejo po predpisani
metodologiji, vendar jim povrnejo kilometrino. Članov komisije, ki so podali odgovor, da jih plačujejo
po predpisani metodologiji, vendar jim povrnejo kilometrino, je le slaba četrtina (24,4 %). Večja razlika
se pojavi tudi pri odgovorih drugo (izvajalci 16,6 %, člani komisije 22 %). Pri izbiri odgovora drugo so
izvajalci navajali:
pp kilometrino prilagajamo specifiki posamezne komisije;
pp še nismo sodelovali;
pp strošek dela članov komisije obračunamo po metodologiji cene certificiranja in na podlagi cenika
storitev Socialne zbornice Slovenije;
pp preverjanja še nismo imeli;
pp še nismo izvedli preverjanja;
pp še nismo sodelovali s člani komisije;
pp še nismo izvedli šolanja;
pp niso opravili dela.
Člani komisije pa so pod opcijo drugo zapisali, da delo člana komisije opravljajo v sklopu zaposlitve,
zato za to delo ne dobijo posebnega plačila (tako je navedlo devet članov komisij), ostali pa so zapisali:
pp ne organiziram izvedbe – to dela ena oseba na KGZS;
pp kombinacija odgovora a in b;
pp izvajalec plača mojemu delodajalcu;
pp nisem seznanjena;
pp ne vem .
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V nadaljevanju preverjanja hipoteze skladnosti postopkov ugotavljanja in potrjevanja v sistemu NPK z
veljavno zakonodajo nas je zanimalo mnenje članov komisije o najpogostejših opravilih, ki jih morajo
izvajati v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK.
Tabela 20: Tri najpogostejša opravila članov komisije
NAJPOGOSTEJŠA OPRAVILA ČLANOV
KOMISIJE

f

f% veljavnih odgovorov (N = 72)

Pregled in vrednotenje osebne zbirne mape

67

93,1 %

Izvedba preverjanja

57

79,2 %

Izpolnjevanje zahtevane dokumentacije

39

54,2 %

Sodelovanje s svetovalcem

14

19,4 %

Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri
pripravi nalog za preverjanje

6

8,3 %

Predavanje na programih na pripravah za
preverjanje in potrjevanje

14

19,4 %

Svetovanje kandidatu pri načrtovanju
nadaljnjega usposabljanja

8

11,1 %

S 93,1 % je pregled in vrednotenje osebne zbirne mape najpogostejše opravilo članov komisije, sledi
odgovor izvedba preverjanja (79,2 %), na tretjem mestu je s 54,2 % odgovor izpolnjevanje zahtevane
dokumentacije. Na četrtem mestu sta odgovora sodelovanje s svetovalcem in predavanje na programih
na pripravah za preverjanje in potrjevanje z 19,7 %. Svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega
usposabljanja je kot eno od najpogostejših opravil izbralo 11,3 % članov, na zadnjem mestu je z 8,3 %
odgovor sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za preverjanje.
10 anketirancev še nikoli ni bilo imenovanih v komisijo.
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da hipoteze H4 Postopki ugotavljanja in potrjevanja v
sistemu NPK potekajo v skladu z veljavno zakonodajo ne moremo potrditi na proučevanem vzorcu.
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H5: Sodelovanje članov komisije s svetovalci je odvisno od strokovnega področja, na
katerem imajo pridobljeno licenco.
V nadaljevanju vprašanj, ki se nanašajo na kakovost postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja
NPK, smo z omenjeno hipotezo želeli preveriti dejstvo, da se načini preverjanja oziroma vsebina
osebne zbirne mape glede na naravo izvedbe postopka ugotavljanja in potrjevanja lahko med različnimi
področji močno razlikujejo.
Tabela 21: Sodelovanje članov komisije pri pripravi dokumentacije s svetovalci glede na področje spremljave nacionalnih
poklicnih kvalifikacij
Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo. Ali sodelujete pri pripravi
dokumentacije?
Vso dokumentacijo
pripravim z
Vso dokumentacijo
uporabo spletne
pripravi in
Vso dokumentacijo
aplikacije
opremi s podatki
pripravimo člani
za izdajanje
kandidatov
komisije.
certifikatov že
svetovalec.
pred srečanjem
komisije.

Drugo

Skupaj

Predelava in izdelava živil
na tradicionalen način

10/40,0 %

6/24,0 %

2/8,0 %

7/28,0 %

25/100,0 %

Storitve za ranljive skupine

22/95,7 %

0/0,0 %

0/0,0 %

1/4,3 %

23/100,0 %

Kozmetika

23/95,8 %

1/4,2 %

0/0,0 %

0/0,0 %

24/100,0%

Skupaj

55/76,4 %

7/9,7 %

2/2,8 %

8/11,1 %

72/100,0 %

Ne glede na področje prevladuje odgovor, da vso dokumentacijo pripravi in opremi s podatki
kandidatov svetovalec (Področje Storitev za ranljive skupine 95,7 %, Kozmetika 95,8 % ter Predelava
in izdelava živil na tradicionalen način 40 %). Na drugem mestu je pri področju Predelava in izdelava
živil na tradicionalen način odgovor ‘V vso dokumentacijo pripravim z uporabo spletne aplikacije za
izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije', ki ga je izbralo 24 % vprašanih.
Tabela 22: Posvetovanje s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape glede na področje spremljave nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
Ali se posvetujete s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape?
Da

Ne

Skupaj

Predelava in izdelava živil
na tradicionalen način

12/48,0 %

13/52,0 %

25/100,0 %

Storitve za ranljive skupine

17/73,9 %

6/26,1 %

23/100,0 %

Kozmetika

23/88,5 %

3/11,5 %

26/100,0%

Skupaj

52/70,3 %

22/29,7 %

74/100,0 %
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Tabela 23: Mnenje o posvetovanju s kandidatom, ki je osebno zbirno mapo pripravil glede na področje spremljave
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Ali bi bilo k pregledu zbirne mape, po vašem mnenju dobro povabiti tudi kandidata, ki
je zbirno mapo pripravil?
Da, ker bi lahko pojasnil dokazila
in izboljša oceno dokazil.

Ne

Skupaj

Predelava in izdelava živil
na tradicionalen način

15/60,0 %

10/40,0 %

25/100,0 %

Storitve za ranljive skupine

7/30,4 %

16/69,6 %

23/100,0 %

Kozmetika

13/50,0 %

13/50,0 %

26/100,0%

Skupaj

35/47,3 %

39/52,7 %

74/100,0 %

Do razlik med področji prihaja pri dveh trditvah, in sicer pri odgovorih na vprašanje Ali se posvetujete
s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape, pri katerem so se člani komisije s področja Predelava
in izdelava živil na tradicionalen način razdelili na polovico (pritrdilno je odgovorilo 48 %, odklonilno
pa 52 % vprašanih), člani komisij s področja Storitev za ranljive skupine (73,9 %) in Kozmetike (88,5 %)
so povečini soglašali s trditvijo. Do razlik prihaja tudi pri odgovoru na vprašanje Ali bi bilo k pregledu
zbirne mape po vašem mnenju dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil, ki mu je
pritrdilo 60 % članov komisij s področja Predelava in izdelava živil na tradicionalen način, drugačnega
mnenja pa je 69,6 % članov komisij s področja Storitev za ranljive skupine. S področja Kozmetike so
člani komisije deljenega mnenja (50 % je trditvi pritrdilo, 50 % se z njo ne strinja).
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da se hipoteza H5 Sodelovanje članov komisije s svetovalci
je odvisno od strokovnega področja, na katerem imajo pridobljeno licenco lahko deloma potrdi na
proučevanem vzorcu.
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H6: Sodelovanje članov komisije z izvajalci je odvisno od strokovnega področja, na
katerem imajo pridobljeno licenco.
S Pravilnikom o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.
l. RS št. 37/2010) so v postopku ugotavljanja in potrjevanja znanja v sistemu NPK določene zakonske
obveznosti, ki jih morajo upoštevati izvajalci postopkov kot tudi člani komisij. Za zagotavljanje
kakovosti izpeljave postopka ugotavljanja in potrjevanja pa je potrebno sodelovanje vseh sodelujočih. V
nadaljevanju predstavljamo podatke, ki prikazujejo mnenja anketiranih članov komisije o sodelovanju z
izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja.
Tabela 24: Sodelovanje članov komisije z izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja
Kako ocenjujete vaše sodelovanje z izvajalcem ugotavljanja in potrjevanja?
dobro
Predelava in izdelava živil na
tradicionalen način

25/100,0 %

Storitve za ranljive skupine

24/100,0 %

Kozmetika

26/100,0 %

Skupaj

75/100,0 %

Iz tabele je razvidno, da vsi člani komisije ne glede na področje ocenjujejo sodelovanje z izvajalcem kot dobro.
Tabela 25: Sodelovanje članov komisije pri pripravi dokumentacije
Komisija pri svojem delu uporablja različno
dokumentacijo. Ali sodelujete pri pripravi
dokumentacije?

f

%

Vso dokumentacijo pripravi in opremi s
podatki kandidatov svetovalec.

59

74,7

Vso dokumentacijo pripravim z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že
pred srečanjem komisije.

7

8,9

Vso dokumentacijo pripravimo člani
komisije.

4

5,1

Drugo

9

11,4

Skupaj

79

100,0

Iz tabele je razvidno, da 74,4 % članov komisije odgovarja, da vso dokumentacijo pripravi in opremi s
podatki kandidatov svetovalec, sledi odgovor drugo (11,4 %), kjer so navajali:
pp pripravi izvajalec;
pp pripravi vodja IO na šoli;
pp pripravijo na KGZS;
pp katalog standardov;
pp dokumentacija je vnaprej pripravljena.
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Nadalje nas je zanimalo, ali se člani komisije pri svojem delu, ki po Pravilniku o načinu in postopku
ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 37/2010) zajema tudi
preverjanje zbranih listin osebne zbirne mape, posvetujejo s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne
mape.
Tabela 26: Ali se posvetujete s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape?
f

%

Da

58

70,7

Ne

24

29,3

Skupaj

82

100,0

Pridobljeni podatki prikazujejo, da se 70,7 % članov komisije posvetuje s svetovalcem pri pregledu
osebne zbirne mape, slaba tretjina (29,3 %) tega ne počne.
Tabela 27: Ocena sodelovanja člana komisije s svetovalcem
f

%

S svetovalcem ne sodelujem.

13

16,0

S svetovalcem sodelujem dobro in stalno, ves
čas postopka.

41

50,6

S svetovalcem ne sodelujem, a bi si to želel.

5

6,2

Sodelujem, vendar ne stalno, predvsem po
potrebi.

22

27,2

Skupaj

81

100,0

Pri pregledu odgovorov anketiranih članov komisije glede ocene njihovega sodelovanja s svetovalcem
je približno polovica (50,6 %) odgovorila, da s svetovalcem sodeluje dobro in stalno, ves čas postopka,
tretjina (27,2 %) jih s svetovalcem sodeluje predvsem po potrebi, medtem ko jih 16 % s svetovalcem ne
sodeluje, 6,2 % jih prav tako ne sodeluje s svetovalcem, a bi si to želeli.
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H6 Sodelovanje članov komisije z izvajalci
je odvisno od strokovnega področja, na katerem imajo pridobljeno licenco ne more potrditi na
proučevanem vzorcu.
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H7: Večina članov komisije se pri svojem delu ne srečuje s težavami.
V sklopu vprašanj vprašalnika o pridobivanju informacij o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja
in potrjevanja NPK nas je v nadaljevanju zanimalo, ali se člani komisije pri svojem delu srečujejo
s težavami. Za preverjanje hipoteze smo upoštevali določila Pravilnika o načinu in postopku
ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 37/2010), ki v svoji vsebini
določa dolžnosti posameznih akterjev v postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.
Po Pravilniku o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.
l. RS št. 37/2010) so člani komisij dolžni uporabljati predpisane obrazce. Zanimalo nas je, ali se člani
komisije srečujejo s težavami pri izpolnjevanju le-teh.
Tabela 28: Vrste težav članov komisije pri svojem delu (možnih je bilo več odgovorov)
TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEJO
ČLANI KOMISIJE

f

f% veljavnih odgovorov (n=78)

pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna
mapa

35

44,9 %

vprašanje avtentičnosti dokazil

26

33,3 %

pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil

18

23,1 %

drugo

24

30,8 %

Sodeč po pridobljenih podatkih se največ članov komisije (44,9 %) srečuje s pomanjkljivo
pripravljenimi zbirnimi mapami, na drugem mestu je vprašanje avtentičnosti dokazil s 33,3 %
odgovorov, sledi odgovor drugo (30,8 %), kjer so povečini navajali, da nimajo nobenih težav. S
pomanjkljivimi kriteriji za presojo dokazil se srečuje 23,1 % vprašanih.
Nadalje nas je zanimalo, ali člani komisije v ponujenih odgovorih prepoznajo težave, s katerimi se
srečujejo pri kandidatih v postopku preverjanja.
Tabela 29: Kakšne težave imajo člani komisije s kandidati (možnih je bilo več odgovorov)
TEŽAVE S KANDIDATI

f

f% veljavnih odgovorov (n=81)

neinformiranost o načinu in poteku
preverjanja

12

14,8 %

slaba strokovna usposobljenost

34

42,0 %

na voljo je premalo časa za preverjanje

9

11,1 %

neprimeren način preverjanja

1

1,2 %

drugo

40

49,4 %

Po podatkih sodeč so člani komisije na preučevanem vzorcu odgovarjali, da v največji meri (49,4 %)
v postopku ugotavljanja nimajo težav pri kandidatih, kar so navajali pod odgovor drugo. Kot
najpogostejšo težavo, s katero se člani komisije srečujejo pri kandidatih v postopku preverjanja, pa
so navajali njihovo slabo strokovno usposobljenost (42 %). Sledita njihova neinformiranost o načinu
preverjanja (14,8 %) in premalo časa za preverjanje (11,1 %).
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Pri preverjanju hipoteze, da se večina članov komisije pri svojem delu ne srečuje s težavami, nas je v
nadaljevanju zanimalo tudi, ali se člani komisije morda srečujejo s kakšnimi drugimi težavami.
Tabela 30: S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije?
f

%

ni posebnih težav

15

31,3

delo je finančno slabo vrednoteno

5

10,4

razhajanja med člani komisije

10

20,8

težave z izvajalci

5

10,4

kandidati

9

18,8

težave s papirologijo

3

6,3

drugo

1

2,1

skupaj

48

100,0

Izmed težav, ki so jih člani komisije navedli, z 20,8 % prevladuje odgovor razhajanje med člani komisije,
na drugem mestu je odgovor težave s kandidati (18,8 %), na tretjem mestu sta odgovora, da je delo
finančno slabo vrednoteno in da so težave z izvajalci (oba 10,4 %). Sledi odgovor težave s papirologijo
(6,3 %), na zadnjem mestu je odgovor drugo, kjer je anketiranec zapisal, da ne more v tako kratkem
času izpostaviti konkretnih problemov. 31,3 % članov komisije ne navaja posebnih težav.
Na podlagi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H7 Večina članov komisije se pri
svojem delu ne srečuje s težavami ne more potrditi na proučevanem vzorcu.

H8: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj ustrezna dokazila tista, ki se nanašajo na organizirana
usposabljanja in izobraževanja.
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. V
primeru, 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. Pri
svojem delu in sledenju veljavne zakonodaje na področju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK je
komisija v svojih odločitvah avtonomna.
Za preverjanje hipoteze smo člane komisije vprašali, katera so tri dokazila, ki jih največkrat izberejo kot
najbolj ustrezna.
Tabela 31: Ocena ustreznosti dokazil (izbrali so tri, ki jih najpogosteje ocenijo kot ustrezna)
DOKAZILA, KI JIH ČLANI KOMISIJE
OCENIJO KOT USTREZNA
potrdila o zaključenih tečajih in
usposabljanjih

f

f% veljavnih odgovorov (n=73)

48

65,8 %
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DOKAZILA, KI JIH ČLANI KOMISIJE
OCENIJO KOT USTREZNA

f

f% veljavnih odgovorov (n=73)

potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe,
delovna knjižica, …)

33

45,2 %

spričevalo, diplome, ….

33

45,2 %

življenjepis

32

43,8 %

referenčna pisma delodajalcev

22

30,1 %

potrdila o usposabljanju na delovnem mestu

19

26,0 %

referenčna pisma strank

15

20,5 %

izdelki

8

11,0 %

Med dokazili, ki jih člani komisije ocenjujejo kot ustrezna, so člani komisije na prvo mesto postavili
potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih (65,8 %), na drugem mestu so potrdila o delovnih
izkušnjah ter spričevala, diplome (oba 45,2 %), na tretjem mestu je življenjepis (43,8 %). Sledijo
referenčna pisma delodajalcev (30,1 %), potrdila o usposabljanju na delovnem mestu (26 %), referenčna
pisma strank (20,5 %) in na zadnjem mestu izdelki (11 %).
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H8 Člani komisije ocenjujejo kot najbolj
ustrezna dokazila tista, ki se nanašajo na organizirana usposabljanja in izobraževanja lahko potrdi
na proučevanem vzorcu.

H9: Člani komisije ocenjujejo kot najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično
preverjanje.
V sklopu pridobivanja informacij o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK smo
z zadnjo hipotezo želeli preveriti pogostost načina preverjanja znanj pri kandidatu. Glede na podatek o
mnenju komisije o strokovni usposobljenosti kandidatov za pridobitev NPK je bilo možno predvidevati
tudi odgovore o ustreznosti posameznih načinov preverjanj. Pri tem je treba poudariti, da so stroški
preverjanja usklajeni z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji kot prilogo Pravilniku o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 37/2010).
Za preverjanje hipoteze ocene učinkovitosti načina preverjanja znanja smo člane komisije spraševali,
kateri način preverjanja znanja je bil največkrat izbran kot najbolj učinkovit.
Tabela 32: Prikaz ocene najbolj učinkovitega načina preverjanja (možnih je bilo več odgovorov)
NAČINI PREVERJANJA

f

f% veljavnih odgovorov (n= 81)

praktično preverjanje

60

74,1 %

ustno preverjanje

47

58,0 %

vodeni intervju

24

29,6 %

pisno preverjanje

19

23,5 %
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igra vlog

17

21,0 %

projektna naloga

11

13,6 %

drugo

10

12,3 %

Iz tabele je razvidno, da so člani komisij za najbolj učinkovit način preverjanja ocenili praktično
preverjanje (74,1 %), na drugem mestu je ustno preverjanje (58 %), sledijo vodeni intervju (29,6 %),
pisno preverjanje (23,5 %), igra vlog (21 %) in projektna naloga (13,6 %). Na zadnjem mestu je odgovor
drugo z 12,3 %, kjer so člani komisij zapisali:
pp kombinacija praktičnega in ustnega,
pp razgovor ob predstavljenem lastnem izdelku,
pp predstavitev izdelka, predstavitev postopkov praktično.
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H9 Člani komisije ocenjujejo kot najbolj
učinkovit način preverjanja znanja praktično preverjanje potrdi na proučevanem vzorcu.

V sklopu D vprašalnika (informacije o katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, informacije
o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK) za člane izpitnih komisij smo si
postavili dve hipotezi:
H10: Večina članov komisije ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih.
H11: Večina članov komisije nima težav z razumevanjem elementov kataloga.
V nadaljevanju predstavljamo statistične rezultate, razvrščene po hipotezah.

H10: Večina članov komisije ocenjuje več kot polovico elementov kataloga kot uporabnih.
Znanja in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije, se določi v
Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki ima svojo vsebino zapisa določeno z Zakonom o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS št. 81/2000).
V naslednjem sklopu vprašanj za člane izpitnih komisij nas je zanimalo njihovo mnenje o uporabnosti
predpisanih vsebin kataloga.
Tabela 33: Ocena uporabnosti posameznih predpisanih elementov kataloga znanj in spretnosti (Pri vsakem odgovoru so
ocenili uporabnost elementa kataloga od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni neuporaben, 5 pomeni zelo uporaben)
N

Minimum

Maksimum

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

71

1,00

5,00

3,58

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

121

1,00

5,00

4,11

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

120

1,00

5,00

4,11

Povezanost s programi za pridobitev
izobrazbe

121

1,00

5,00

4,23
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N

Minimum

Maksimum

M

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

106

1,00

5,00

4,43

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

127

1,00

5,00

4,44

Merila preverjanja

124

2,00

5,00

4,44

Kadrovski in materialni pogoji

124

3,00

5,00

4,45

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

125

2,00

5,00

4,46

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

127

2,00

5,00

4,54

Iz tabele je razvidno, da je večina članov komisij vse elemente, razen področja prilagoditve za osebe
s posebnimi potrebami, ocenila z oceno, višjo od 4. Najvišjo oceno 4,54 so člani komisij pripisali
področju načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti. Kot že omenjeno so najnižje ocenili
področje prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, in sicer z oceno 3,58.
Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da se hipoteza H10 Večina članov komisije ocenjuje več kot
polovico elementov kataloga kot uporabnih potrdi na proučevanem vzorcu.
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H11: Večina članov komisije nima težav z razumevanjem elementov kataloga.
S preverjanjem hipoteze, vezane na razumevanje članov komisije o elementih kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti, smo želeli ugotoviti njihovo oceno o razumljivosti posameznih
predpisanih elementov.
Zanimalo nas je, kako so člani komisij ocenili razumljivost elementov kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti.
Tabela 34: Ocena razumljivosti posameznih predpisanih elementov kataloga znanj in spretnosti (Pri vsakem odgovoru
so ocenili razumljivost elementa kataloga od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nerazumljiv, 5 pomeni popolnoma razumljiv)
N

Minimum

Maksimum

M

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

71

1,00

5,00

3,70

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

117

1,00

6,00

4,16

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

119

1,00

5,00

4,20

Povezanost s programi za pridobitev
izobrazbe

120

1,00

5,00

4,32

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

123

3,00

5,00

4,44

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

107

1,00

5,00

4,44

Merila preverjanja

123

3,00

5,00

4,49

Kadrovski in materialni pogoji

122

3,00

5,00

4,52

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba,
ki želi pridobiti NPK

124

3,00

5,00

4,56

Načini preverjanja strokovnih znanj in
spretnosti

125

2,00

5,00

4,60

Večina članov komisije je z vidika razumljivosti kataloga z oceno, višjo kot 4, ocenila vse postavke v
katalogu, razen postavke prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, ki je prejela oceno 3,70. Najvišjo
oceno so člani komisij pripisali postavki načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti (4,60).
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se hipoteza H11 Večina članov komisije nima težav z
razumevanjem elementov kataloga potrdi na proučevanem vzorcu.
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6

Zaključki
in predlogi
izboljšav
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V raziskavo je bilo zajetih 44 izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
56 svetovalcev v postopku priprave osebne zbirne mape ter 92 članov komisij s področij: Kozmetika,
Storitve za ranljive skupine ter Predelava in izdelava živil na tradicionalen način. Izmed 43 izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so podali tudi podatek
o tipu organizacije oziroma organizacijski obliki, jih 13 izvaja NPK v okviru srednjih poklicnih
in strokovnih šol, 13 na ljudskih univerzah, osem na zasebnih izobraževalnih ustanovah, štirje v
medpodjetniškem izobraževalnem centru, pet pa jih je pod opcijo drugo navedlo: zasebni zavod,
socialna zbornica, gospodarska družba, inštitucija javnega prava – zbornica in javni zavod MOL.
Za prvo spremljavo smo izbrali strokovna področja, na katerih so bile nacionalne poklicne kvalifikacije
razvite med prvimi. V spremljavo smo vključili tudi pozneje narejene kataloge standardov strokovnih
znanj in spretnosti. Ob pregledu rezultatov smo ugotovili, da so področja zanimiva tudi zato, ker so po
strukturi izvajalcev, ciljnih skupinah in trajanju zelo različna.
V nadaljevanju navajamo povzete ugotovitve, kot izhajajo iz analize podatkov baze NRP ter odgovorov.
Posebej bomo izpostavili tudi tiste ugotovitve iz spremljave, za katere menimo, da bi jih bilo treba v
prihodnje ustrezno spremeniti ali nadgraditi.

6.1

Analiza podatkov iz baze NRP

Pri vrednotenju podatkov analize baze NRP je treba poudariti, da so podatki na strokovnih področjih
Kozmetike in Storitev za ranljive skupine izstopajoči skoraj izključno zaradi izredno velikega zanimanja
predvsem za NPK Maser in Socialni oskrbovalec na domu.
V zaključku lahko poudarimo, da je dinamika delovanja izvajalcev postopkov ugotavljanja in
potrjevanja (število razpisanih rokov za preverjanje, število izvedenih preverjanj itd.) v letih 2003 do
2011 različna, tako znotraj posameznega strokovnega področja kakor tudi med različnimi strokovnimi
področji. Glede aktivnosti izvajalcev lahko rečemo, da na področju Storitev za ranljive skupine vodilno
vlogo ugotavljanja in potrjevanja NPK prevzemajo nekatere Ljudske univerze (predvsem Velenje,
Trebnje, Kranj) in Socialna zbornica, razen v primerih, ko je za določen NPK imenovan le en izvajalec
(Firis Imperl in zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik). Na področju Predelave in
izdelave živil na tradicionalen način izrazito odstopa Kmetijsko gozdarska zbornica, na področju
Kozmetike pa je v ospredju Zavod za izobraževanje in razvoj AI ter srednji zdravstveni šoli v Mariboru
in Celju.
Podatek o razmerju med razpisanimi roki za preverjanje in neizvedenimi roki lahko nakazuje na to,
da nekateri izvajalci zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov prestavljajo roke za preverjanje
in čakajo na večje število prijavljenih, nekateri izvajalci pa, kljub temu da nimajo nobenih prijavljenih
kandidatov, razpisujejo roke zato, da pritegnejo potencialne kandidate in hkrati tudi zato, da se jih
ne izpiše iz registra izvajalcev. Razlog za slednje bi lahko izhajal iz Pravilnika o načinu in postopku
ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ta namreč določa, da morajo izvajalci, če
hočejo obdržati status izvajalca, razpisati najmanj eno preverjanje letno. Lahko pa je razlog preprosto v
tem, da gre za nove izvajalce, vpisane šele v letu 2011.
Izvajanje postopkov ugotavljanja in preverjanja poteka na vseh treh področjih tekoče. Tisti izvajalci, ki so
na področju usposabljanja odraslih aktivni, imajo dobro bazo kandidatov in redno izvajajo ugotavljanja in
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potrjevanja. Na dveh področjih (Predelava in izdelava živil na tradicionalen način in Kozmetika) smo opazili,
da izvajalci razpisujejo roke za preverjanje, ki pa jih po tem dejansko ne izpeljejo. Slednje se pojavlja pri tistih
izvajalcih, ki nimajo nobenih kandidatov in razpisujejo roke zato, da se jih ne izbriše iz registra, seveda pa na
ta način lahko tudi pritegnejo potencialne kandidate. Posledično imamo veliko izvajalcev, ki ugotavljanja in
potrjevanja sploh ne izvajajo.
Razlike v posameznih letih v obdobju 2003–2011 glede števila podeljenih certifikatov kažejo na to, da se
zanimanje za te kvalifikacije na trgu dela spreminja iz leta v leto.
Razmerje med možnima načinoma za pridobitev kvalifikacije, preverjanjem in potrjevanjem, je odvisno od
posamezne NPK. V splošnem bi lahko rekli, da je bilo samo v letu 2011 preverjanje skoraj vedno prisotno
na področju Kozmetike in področju Storitev za ranljive skupine (izstopajoč podatek je le podatek, da je v
letu 2011 Ljudska univerza v obalnem delu Slovenije, praktično vsem kandidatom priznala NPK Socialni
oskrbovalec na podlagi potrjevanja zbirne mape.), veliko manj pa ga je bilo na področju Predelave in izdelave
živil na tradicionalen način, kjer so kandidati v veliki meri pridobivali NPK tudi na podlagi potrjevanja zbirne
mape.
Spodbuden je podatek, da je bilo na skupno vseh treh področjih v letu 2011 kar 78,5 % preverjanj kandidatov,
v 21,5 % pa je šlo za potrjevanje zbirne mape, pri katerem je komisija podeljevala certifikate na podlagi
ustreznih predhodnih delovnih izkušenj kandidatov. Podeljevanje certifikatov na podlagi potrjevanja je sicer
bolj pogosto na področju Predelave in pridelave živil na tradicionalni način (dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
in morda bi bilo smiselno, kjer je to seveda možno, takšno prakso spodbujati tudi na ostalih področjih.
Podatek, da na vseh treh strokovnih področjih, ki smo jih zajeli z analizo baze NRP, 30 kandidatom, ki so imeli
v letu 2011 preverjanje oziroma potrjevanje NPK, člani komisije te listine niso podelili, nas lahko napeljuje
na razmišljanje, da se v samih postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK nekaj pozornosti namenja tudi
kakovosti sistema NPK.
Z analizo baze NRP smo prišli tudi do podatkov glede imenovanja članov komisij za preverjanje in
potrjevanje za posamezna razpisana preverjanja. Opazili smo, da člani komisij v letu 2011 na preverjanjih
niso bili enakomerno zastopani. Treba je poudariti, da je imenovanje komisij lahko odvisno od števila
članov komisij, od števila preverjanj in potrjevanj NPK in od kadrovskih pogojev, zapisanih v katalogu. V
določenih primerih pa lahko neenakomerno zastopanost članov komisij pripisujemo tudi temu, da se člane
komisij zaradi zanesljivejše izvedbe preverjanja nekoliko pogosteje išče v krajih, ki so geografsko bližje
izvajalski organizaciji, ali pa izvajalci sugerirajo izbor članov komisij na podlagi pozitivnih izkušenj z njihovim
sodelovanjem.
Ugotavljamo, da je enotna nacionalna baza NRP, v kateri se zbirajo vsi pomembnejši podatki glede izvajanja
certifikatnega sistema, zelo pomembna za zagotavljanje kakovosti tega sistema. Baza NRP nam omogoča,
da opazujemo delovanje inštitucij, zadolženih za področje izvajanja certifikatnega sistema, da opazujemo
dogajanja in morebitne nepravilnosti ali pozitivne prakse v samih postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK
in da lahko ob revizijah veljavnih NPK ali pri pripravi novih na podlagi le-teh spoznanj predlagamo izboljšave.
Ne nazadnje pa nam pridobljeni podatki pomagajo tudi pri razmišljanju o nadaljnjih smernicah v izvajanju
certifikatnega sistema.
Potrebo po podrobnejšem spremljanju izvajanja postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK nakazuje tudi
primer, ko en izvajalec glede načinov ugotavljanja ali potrjevanja bistveno odstopa od vseh ostalih izvajalcev,
ki izvajajo isto kvalifikacijo. Pojavil se je namreč primer pri NPK Socialni oskrbovalec /socialna oskrbovalka,
kjer gre vedno za kombinacijo preverjanja in potrjevanja kvalifikacije, v enem primeru pa smo zasledili, da so
kandidati pridobili omenjen NPK le na podlagi potrjevanja zbirne mape.
Za razmislek o ukrepih na področju števila izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja za posamezne NPK
sta dober primer nacionalni poklicni kvalifikaciji Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika ter
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Delovni inštruktor/delovna inštruktorica, pri katerih imamo za vsako kvalifikacijo vpisanega le enega
izvajalca. Izvajalca razpišeta vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje na leto in imata tudi kandidate za
pridobitev certifikata.

6.2

Izvajanje zakonskih določil v postopkih ugotavljanja in
potrjevanja

6.2.1

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje posamezne nacionalne
poklicne kvalifikacije

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. 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 (Ur. l. RS št. 13/2001, 8. člen) se lahko v register izvajalcev vpišejo tisti
izvajalci, ki jih uradna oseba po prejemu popolnega predloga za vpis v register preveri. Izvajalec mora
izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
Uradna oseba, ki odloča v postopku, nato izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa. Če je za ugotovitev
ali presojo kakšnega dejstva potrebno posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, odgovorna
oseba Državnega izpitnega centra s sklepom imenuje komisijo, ki presodi, ali izvajalec izpolnjuje
predpisane pogoje. Vpis izvajalca v register (na podlagi 10. člena Pravilnika) se opravi, ko je odločba o
vpisu v register dokončna.
Večina izvajalcev (65,1 %) zagotavlja materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje NPK za posamezni
katalog v okviru lastne inštitucije, 34,9 % pa materialne pogoje zagotavlja s pogodbo z zunanjim
izvajalcem. Poudariti je potrebno da štirje anketirani medpodjetniški izobraževalni centri izvajajo sedem
NPK in materialne pogoje v celoti zagotavljajo v okviru lastne inštitucije. Srednje poklicne in strokovne
šole so se v 20 primerih izrekle, da v okviru lastnih inštitucij v celoti izpolnjujejo materialne pogoje za
preverjanje in potrjevanje za kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti na treh spremljanih
področjih. Ljudske univerze (zajetih je bilo 13 Ljudskih univerz) pa v nasprotju s srednjimi šolami
zagotavljajo materialne pogoje izključno s pogodbo z zunanjim izvajalcem.
Kršenje zakonskih določil pa se kaže pri nekaterih izvajalcih pri oceni izpolnjevanja pogojev za
preverjanje in potrjevanje posameznih NPK. Izvajalci so pri tem v večini primerov za vse pogoje navedli,
da jih izpolnjujejo, le v posameznih primerih so ocenili, da pogojev v trenutku anketiranja ne izpolnjujejo.
To kaže na potrebo, da bi morali najprej razmisliti o obnavljanju akreditacije izvajalcev po preteku nekega
časovnega obdobja in pri obnovi le te bi morale pristojne inštitucije preveriti izpolnjevanje materialnih
pogojev pri izvajalcih in redno takrat, ko se spremenijo materialni pogoji zapisani v katalogu standardov
strokovnih znanj in spretnosti. Ob tem je pa je potrebno opozoriti tudi pripravljavce katalogov, da morajo
biti pri zapisu materialnih pogojev bolj natančni.
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6.2.2

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 (Ur. l. 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.
Le dva izvajalca (kar predstavlja 5 %), zajeta v raziskavo, sta opravila uničenje zbirne mape. Odstotek
takih je verjetno manjši, ker še ni minilo zakonsko določeno število let, po preteku katerih izvajalci
lahko opravijo uničenje. Na podlagi podatkov vidimo, da arhiviranje obveznega dela zbirne mape
opravlja le 75 % izvajalcev.
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 36,6 %
izvajalcev. Več kot polovica svetovalcev je navedlo, da v arhivu hranijo obvezni sestavni del zbirne mape,
obenem pa jih 32 % navaja, da osebno zbirno mapo kandidatu vrnejo, ko je zaključen rok za pritožbo.
Deset svetovalcev (18,9 %) je navedlo, da osebno zbirno mapo kandidatu vrnejo, a le na njegovo željo.
Svetovalci, ki so izbrali opcijo drugo, pa so v večini primerov odgovarjali, da še niso izvedli postopka
ugotavljanja in potrjevanja oziroma še niso imeli kandidatov. Pri tem naj poudarimo, da nobeden od
svetovalcev ni navedel, da so že izvedli uničenje osebnih zbirnih map.
Sestava zbirne mape je predpisana s strani Centra 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.
Večina anketiranih izvajalcev (82,5 %) je odgovorila, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na
spletni strani NRP, štirje so bili mnenja, da vsebino določi svetovalec, eden od izvajalcev je menil, da jo
določijo člani komisije, po mnenju enega jo kandidat sestavi po svoji presoji. Eden od vprašanih se je
odločil za odgovor drugo in pri tem zapisal, da nameravajo zbirno mapo sestaviti v skupnem dogovoru s
kandidatom in svetovalcem.
Iz podatkov raziskave je razvidno, da svetovalci vedo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na
spletni strani NRP, le eden od svetovalcev meni, da jo lahko določi sam, eden pa se je odločil za opcijo
drugo in ob tem zapisal, da bodo zbirno mapo sestavili skupaj v dogovoru s kandidatom in svetovalcem.
Iz analize je razvidno, da le 69,6 % članov komisije meni, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana
na spletni strani NRP, skoraj četrtina (25,1 %) pa jih je odgovorila, da vsebino osebne zbirne mape
določi svetovalec.
Ne glede na strokovno področje prevladuje odgovor, da vso dokumentacijo pripravi in opremi s podatki
kandidatov svetovalec (Področje za ranljive skupine 95,7 %, Kozmetika 95,8 % ter Predelava in izdelava
živil na tradicionalen način 40 %). Na drugem mestu je pri področju Predelava in izdelava živil na
tradicionalen način odgovor ‘vso dokumentacijo pripravim z uporabo spletne aplikacije za izdajanje
certifikatov že pred srečanjem komisije', ki ga je izbralo 24 % vprašanih.
Do razlik med področji prihaja pri dveh trditvah, in sicer pri odgovorih na vprašanje Ali se posvetujete
s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape, pri katerem so se člani komisije s področja Predelava
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in izdelava živil na tradicionalen način razdelili na polovico (pritrdilno je odgovorilo 48 %, odklonilno
pa 52 % vprašanih), člani komisij s področja Storitev za ranljive skupine (73,9 %) in Kozmetike (88,5 %)
so povečini soglašali s trditvijo. Do razlik prihaja tudi pri odgovoru na vprašanje Ali bi bilo k pregledu
zbirne mape, po vašem mnenju, dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil, ki mu je
pritrdilo 60 % članov komisij s področja Predelava in izdelava živil na tradicionalen način, drugačnega
mnenja pa je 69,6 % članov komisij s področja Storitev za ranljive skupine. S področja Kozmetike so
člani komisije deljenega mnenja (50 % je trditvi pritrdilo, 50 % se z njo ne strinja). Pri pregledovanju
osebne zbirne mape komisije za dodatna pojasnila ali dopolnitve večinoma vzpostavljajo stik s
svetovalcem in za enkrat ne izražajo potreb po stiku s kandidatom v tej fazi ugotavljanja in potrjevanja.
Pri osebni zbirni mapi se kot najbolj problematično kaže arhiviranje obveznega sestavnega dela osebne
zbirne mape in še posebej vračanje osebne zbirne mape. Praksa, ki se je utrdila med izvajalci kaže na
to, da v večini primerov osebne zbirne mape ne vračajo kandidatom, če le ti ne zaprosijo zanjo. Tisti,
del Pravilnika o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.
l. RS št. 37/2010), ki določa postopek arhiviranja bi bilo potrebno popraviti tako, da bo bolj jasno kaj
so priloge obveznemu sestavnemu delu osebne zbirne mape, saj glede tega ni enotnega mnenja. Pa tudi
sam postopek arhiviranja bi bilo potrebno prilagoditi praksi.
Drugo neskladje z zakonskimi predpisi se kaže pri vrednotenju osebne zbirne mape. Ne glede na to,
da je skoraj 70 % članov komisij odgovorilo, da je vsebina osebne zbirne mape predpisana na spletni
strani NRP, pa se vseeno dogaja v praksi, pri nekaterih kvalifikacijah, da člani komisije zahtevajo
osebno zbirno mapo, v takšni obliki, kot so jo sami predpisali v svojih navodilih, ki pa ne sledijo nujno
predpisani strukturi osebne zbirne mape. Pregledati bo potrebno vsa navodila, ki so jih pripravili
člani komisije v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom glede strukture osebne zbirne mape in jih
prilagoditi predpisani strukturi osebne zbirne mape.

6.2.3

Postopek določitve članov komisije

19. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS št. 81/100, 55/03, 118/06, 85/09)
predpisuje postopek določitve liste članov komisij za vsak katalog posebej ter za vsako preverjanje
posebej. V spremljavi smo ugotavljali, ali poteka postopek imenovanja posamičnih komisij v skladu s
tem členom, torej ali Državni izpitni center imenuje vsako komisijo.
Ugotovili smo, da v povezavi z imenovanjem in delom komisije pri mnogih izvajalcih prihaja do težav,
ki se jim očitno izvajalci izogibajo tako, da sami predlagajo komisijo Državnemu izpitnemu centru. Iz
podatkov je razvidno, da je dobra polovica izvajalcev navedla, da je komisijo imenoval Državni izpitni
center, vendar je tudi dobra tretjina takšnih, ki so Državnemu izpitnemu centru sami predlagali imena
članov komisije, ta pa jih je le potrdil. Slednje pa ni v skladu s Pravilnikom (Ur. l. 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. V sklepu določi tudi naloge komisije skladno s
katalogom. Izvajalec torej ne sme vplivati na imenovanje članov komisij in mora komisiji omogočiti
materialne pogoje za delo.
Kljub temu, da je postopek, ki se uveljavlja med izvajalci (torej da sami predlagajo tiste člane komisije,
ki so pripravljeni z njimi sodelovati), rešil težavo izvajalcev, ker se ne morejo uskladiti za prosti termin
s člani komisije, pa je ta 'rešitev' povzročila, da na drugi strani novo imenovani člani komisije ne dobijo
priložnosti, da bi bili imenovani v komisijo. Analiza je pokazala, da imajo nekateri člani licenco že nekaj
let, a še nikoli niso bili imenovani v komisijo, kar posledično povzroča precej slabe volje med njimi.
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Težave nastajajo tudi v povezavi z nagrajevanjem članov komisij in s povračilom potnih stroškov.
V skladu s predpisano metodologijo oblikovanja cene ugotavljanja in potrjevanja ima član komisije
pravico, da se mu povrnejo potni stroški v višini najcenejšega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja
ugotavljanja in potrjevanja, kar povzroči, da člani komisije, ki se morajo pripeljati v drugo regijo na
preverjanje in potrjevanje, zavrnejo sodelovanje pri izvajalcu.
Izmed 16 izvajalcev, ki so naleteli na težave pri delu komisije, jih deset navaja, da so se težave pojavile
zato, ker so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji. Kot drugi
najpogostejši razlog težav so navajali, da člani komisije niso želeli priti zaradi premajhnega števila
kandidatov, sledi razlog, da člani komisije niso želeli priti zaradi oddaljenosti kraja preverjanja, trije
izvajalci so navedli, da so se člani na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami. Člani komisije
so namreč plačani po številu kandidatov torej, če je število kandidatov majhno, je tudi honorar manjši.
Težave s člani komisije, ki ne želijo priti na preverjanje zaradi oddaljenosti kraja preverjanja, izvirajo
prav tako iz metodologije, ki določa, da se članom komisije pri potnih stroških obračuna najcenejši
javni prevoz, zato tisti, ki so bolj oddaljeni od kraja preverjanja, ne želijo priti na preverjanje, saj
nimajo kritih potnih stroškov lastnega prevoza v zadostni meri, potovanje z javnim prevozom pa jim
predstavlja logistično in časovno težje izvedljiv način prihoda na kraj preverjanja.
Ne glede na to, da praksa, ki se uveljavlja, ni popolnoma v skladu z zakonom, pa kaže na to, da bi bilo
treba razmisliti o kombinaciji prakse in predpisa, torej, da bi Državni izpitni center med predlaganimi
člani komisije, ki se stalno pojavljajo pri izvajalcih, izbral enega in ga nadomestil z 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 možnost, da konkurirajo za vpis na listo tudi novi člani. Hkrati pa bi bilo treba tudi razviti
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.
Nekateri izvajalci so tudi predlagali, da bi Državni izpitni center poskrbel za regijsko razpršenost članov,
kar bi zmanjšalo potne stroške, ki so lahko zelo visoki, če pride član komisije z bolj oddaljene regije na
potrjevanje in preverjanje. Ta odgovor se pojavlja tam, kjer dejansko opažamo, da je velika koncentracija
članov komisije iz ene regije, medtem ko so izvajalci iz druge regije. Pri tem predlogu pa moramo biti
pazljivi na ravni sistema, saj se lahko začne pri istih izvajalcih pojavljati enaka sestava komisije.
Glede na to, da se eksternost komisije zagotavlja z njenim imenovanjem iz enega, nevtralnega mesta, bi
morda tudi plačevanje le-te iz enega mesta lahko rešilo težave, ki jih imajo izvajalci, ko se morajo s člani
pogajati o plačilu.

6.2.4

Metodologija oblikovanja cene ugotavljanja in potrjevanja

V spremljavi smo ugotovili, da imajo zaradi metodologije oblikovanja cene ugotavljanja in potrjevanja
težave tako izvajalci, ki težko skličejo komisijo, kot člani komisije, ki niso zadovoljni z višino nagrade in
povrnjenih potnih stroškov, ter tudi svetovalci, ki ocenjujejo, da je za njihovo delo namenjen premajhen
delež točk, kar se odraža na splošnem vrednotenju njihovega dela.
Le 40,54 % izvajalcev stroške dela članov komisije obračuna v skladu z metodologijo za oblikovanje
cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Ur. l. RS št. 7/2010), enak odstotek pa

149

pri prevoznih stroških povrne kilometrino. En izvajalec je odgovoril, da strošek dela obračuna glede na
pogoje, ki jih postavi komisija.
Več kot polovica (52,4 %) odgovarjajočih članov komisij je odgovorila, da izvajalci vrednotijo njihovo delo
po predpisani metodologiji, prav tako jim prevozne stroške krijejo skladno s predpisano metodologijo.
24,4 % jih je odgovorilo, da izvajalci delo vrednotijo po predpisani metodologiji, pri prevoznih stroških pa
jim povrnejo kilometrino. 22 % jih je navedlo odgovor drugo, kjer jih je največ (12) odgovorilo, da delo
opravljajo v sklopu zaposlitve. En član (1,2 %) komisije odgovarja, da mu stroške dela obračunajo glede na
pogoje, ki jih postavi sam.
Kot vidimo se odgovori izvajalcev in članov komisije glede tega, kako je ovrednoteno delo komisije,
razlikujejo. Več kot polovica članov komisije trdi, da je njihovo delo ovrednoteno po predpisani
metodologiji in da so na tak način povrnjeni tudi prevozni stroški. Temu odgovoru pritrjuje dobrih 40
% izvajalcev. V enakem deležu izvajalci navajajo, da člane komisije plačujejo po predpisani metodologiji,
vendar jim povrnejo kilometrino. Članov komisije, ki so podali odgovor, da jih plačujejo po predpisani
metodologiji, vendar jim povrnejo kilometrino, je le slaba četrtina (24,4 %). Večja razlika se pojavi tudi pri
odgovorih drugo (izvajalci 16,6 %, člani komisije 22 %). Pri izbiri odgovora drugo so izvajalci navajali:
pp kilometrino prilagajamo specifiki posamezne komisije;
pp strošek dela članov komisije obračunamo po metodologiji cene certificiranja in na podlagi cenika
storitev Socialne zbornice Slovenije;
pp niso opravili dela;
pp v petih primerih pa so izvajalci navedli, da preverjanja še niso imeli oziroma da s člani komisije še niso
sodelovali.
pp Člani komisije pa so pod opcijo drugo zapisali, da delo člana komisije opravljajo v sklopu zaposlitve in
za to ne dobijo posebnega plačila (tako je navedlo devet članov komisij), ostali pa so zapisali:
pp ne organiziram izvedbe – to dela ena oseba na KGZS;
pp izvajalec plača mojemu delodajalcu;
pp nisem seznanjena;
pp ne vem.
Posebej moramo izpostaviti, da je metodologija o oblikovanju cene ugotavljanja in potrjevanja 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 ter preverjanje) med seboj
različno ovrednoteni.
Glede na dosedanje ugotovitve raziskave lahko izpostavimo dve ključni ugotovitvi, in sicer da:
(a) nekateri člani komisije menijo, da je njihovo delo prenizko ovrednoteno in
(b) večina kandidatov gre skozi obe fazi v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK; torej čez pregled
osebne zbirne mape in preverjanje znanj in spretnosti, kar poveča nagrado članov komisije.
Trenutna metodologija dopušča možnost, da je (prikriti) razlog, da komisija kandidata pošlje še na
preverjanje, tudi denarni in ne samo na podlagi presoje njegove osebne zbirne mape.
Pri prenovi metodologije bi bilo 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 le-te uredili z
določitvijo cene kilometra (kot je na primer rešeno pri javnih uslužbencih).
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6.2.5

Vpis v register in izbris izvajalcev iz registra

Na podlagi Pravilnika o vodenju registrov izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS št. 13/2001, 8. člen) se lahko v register izvajalcev vpišejo tisti
izvajalci, ki jih uradna oseba po prejemu popolnega predloga za vpis v register preveri. Izvajalec mora
izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
Uradna oseba, ki odloča v postopku, nato izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa. Če je potrebno
za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva 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. Če izvajalec ne izpolnjuje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje
in potrjevanje NPK, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev pri drugih pravnih oziroma
fizičnih osebah.
Pravilnik o načinu in postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l.
RS št. 37/2010) je obvezal izvajalce, da morajo v roku 12 mesecev razpisati vsaj en rok preverjanja in
potrjevanja za NPK, za katerega so vpisani v register, drugače jih Državni izpitni center zbriše iz registra.
36 izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja (85,7 %) je odgovorilo, da so v letu 2011 razpisali vsaj en rok
za preverjanje in potrjevanje NPK. Šest izvajalcev od 42 ni razpisalo niti enega roka za preverjanje
in potrjevanje NPK, deset izvajalcev je podalo razloge, zakaj rokov niso razpisali. Med temi desetimi
so štirje izvajalci takšni, ki so rok sicer razpisali, vendar niso imeli kandidatov ali pa so pozno prejeli
odločbo.
Med komentarji, ki so jih dali izvajalci ob intervjuju lahko ugotovimo, da so se izvajalci vpisovali v
register iz treh razlogov: srednje poklicne in strokovne šole so načrtovale, da bodo lahko podeljevale
certifikate za tiste nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so vključene v izobraževalne programe, vsem
dijakom, ki bodo zaključili ustrezne module oziroma osipnikom; na drugi strani so izvajalci, ki so se
vpisali v register, ker so na strokovnem področju že izvajali drugo dejavnost in so želeli le-to dopolniti
z usposabljanji ter preverjanjem in potrjevanjem NPK, in tisti izvajalci (tako javne kot zasebne šole
in drugi izvajalci usposabljanj), ki jim izobraževanje in usposabljanje odraslih predstavlja temeljno
dejavnost in so z vpisom v register svojo dejavnost le razširili. V prvih dveh primerih opažamo, da
izvajalci razpisujejo roke preverjanj le zaradi podaljšanja vpisa v register, ne izvedejo pa nobenega
preverjanja.
Ob začetku izvajanja spremljave smo tudi ugotovili, da je v registru vpisanih nekaj izvajalcev, ki v zadnjih
12 mesecih niso razpisali roka preverjanja in so ob prejetju vprašalnika zavrnili sodelovanje. Državni
izpitni center jih je izbrisal iz registra tekom izvajanja anketiranja.
V raziskavi smo ugotovili, da imamo tako izvajalce ugotavljanja in potrjevanja, ki delajo z relativno
majhnim številom kandidatov, pa kljub temu razpišejo roke; v primeru Tolmača/tolmačice za znakovni
jezik se preverjanja izvajajo tudi samo za enega kandidata, ker je taka odločitev stroke; da le na tak način
lahko zagotavlja kakovostno preverjanje in posledično tudi kakovostno usposobljen kader za tolmačenje
znakovnega jezika. Na drugi strani pa imamo izvajalce, ki redno razpisujejo roke za veliko število
kandidatov; npr. NPK Maser/maserka ali NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, za
katera je zanimanje med kandidati večje pa tudi različni sistemski ukrepi na trgu dela povzročijo večje
povpraševanje po kvalifikaciji v določenem obdobju.
Ob grajenju mreže izvajalcev bi morali upoštevati različne dejavnike in ne le regionalno razporeditev
izvajalcev. Med kriteriji za vpis izvajalcev v register bi morali upoštevati tudi povpraševanje po
kvalifikacijah s strani kandidatov in potencialnih zaposlovalcev pa tudi že obstoječo materialno
opremljenost potencialnih izvajalcev kot tudi njihovo kadrovsko sestavo. Izvajalec bi moral poleg
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materialnih pogojev in svetovanja zagotavljati tudi tekočo administrativno podporo sistemu NPK pa
tudi članom komisije v obliki dodatnih kadrovskih resursov. Prav v spremljavi namreč ugotavljamo, da
svetovalci v večini primerov opravljajo tudi druge zadolžitve poleg svetovanja in informiranja kandidatov,
torej izvajalci prelagajo administrativna dela na svetovalce, vprašanje pa je, ali so za to dodatno nagrajeni

6.2.6

Uporaba spletne aplikacije nrp

Izvajalci najpogosteje spletno aplikacijo uporabljajo za vodenje registra izdanih certifikatov (78 %), sledi
vodenje registra kandidatov (70,7 %), priprava letnega poročila (skoraj 66 %), potem sledita še priprava
dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape in priprava dokumentacije za preverjanje (oboje
slabih 54 %).
Pod opcijo drugo so izvajalci navajali, da še niso izvedli ugotavljanja in potrjevanja oziroma se
pripravljajo, da bodo uporabljali aplikacijo v prihodnje. Eden od izvajalcev pa je dejal, da je svetovalec
bil na izobraževanju, vendar aplikacije še ne obvlada. Med komentarji izvajalcev in svetovalcev je bilo
navedeno tudi to, da v času njihovega usposabljanje te strani še ni bilo v uporabi, pozneje se pa z njo
niso podrobneje seznanili in je zaradi tega tudi niso uporabljali.

6.2.7

Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vse tri skupine anketirancev smo vprašali, kako uporabni in razumljivi so posamezni elementi v katalogih
standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Iz analize je razvidno, da je večina članov komisij vse elemente z vidika uporabnosti, razen področja
prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, ocenila z oceno, višjo od 4. Najvišjo oceno 4,54 so člani
komisij pripisali področju načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti. Kot že omenjeno, so najnižje
ocenili področje prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, in sicer z oceno 3,58.
Svetovalci so vse elemente kataloga z vidika uporabnosti ocenili s srednjo vrednostjo, vsaj 3,62. V
primerjavi z drugimi elementi kataloga so uporabnost elementa prilagoditve za osebe s posebnimi
potrebami ocenili nekoliko nižje, in sicer z oceno 3,6, medtem ko so vse ostale ocene v povprečju višje od
4. Najbolje je ocenjena uporabnost elementa kadrovski in materialni pogoji (4,6)..
Povprečna ocena uporabnosti katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti je 4,17. Razberemo
lahko, da je bila v povprečju pri vseh katalogih najnižje ocenjena postavka prilagoditve za osebe s
posebnimi potrebami, in sicer z oceno 3,5, kar je lahko posledica razumevanja neustreznosti kataloga
kot neustreznost NPK za osebe s posebnimi potrebami. Najviše je bila ocenjena postavka kadrovski in
materialni pogoji. Le tri postavke imajo povprečno oceno, nižjo od 4, vse ostale so v povprečju ocenjene
višje.
Večina članov komisije je z vidika razumljivosti kataloga z oceno, višjo kot 4, ocenila vse postavke v
katalogu, razen postavke prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, ki je dosegla oceno 3,7. Najvišjo
oceno so člani komisij pripisali postavki načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti (4,6).
Glede na podane odgovore večina svetovalcev nima težav z razumevanjem elementov kataloga. So pa
podobno kot pri prejšnjem vprašanju najnižje ocenili razumljivost elementa prilagoditve za osebe s
posebnimi potrebami.
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Najnižjo povprečno oceno razumljivosti kataloga strokovnih znanj in spretnosti s strani izvajalcev ima
tudi tukaj postavka prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami. Večinoma so razumljivost elementov
kataloga izvajalci ocenjevali zelo visoko, povprečne ocene pri večini postavk so višje kot 4.
Ocene pri elementu prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami so bile nižje zaradi mnenja tako
članov komisije kot svetovalcev in izvajalcev, da določenih del te osebe ne morajo opravljati in so zato
nekateri NPK neprimerni za osebe s posebnimi potrebami.

6.3 Informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
6.3.1

Izvajanje programov priprav na preverjanje in potrjevanje npk

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, in ti podatki so v nacionalni bazi – NRP.
Večina izvajalcev ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki se vpišejo v register, so (na podlagi treh področij,
ki smo jih spremljali): srednje poklicne šole, ljudske univerze ter zasebne izobraževalne organizacije,
katerih osnovna dejavnost je izobraževanje in usposabljanje. Zato vemo, da večina njih izvaja tudi
priprave na preverjanje in potrjevanje za posamezen NPK.
V spremljavi smo želeli preveriti tudi, ali imajo izvajalci ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki izvajajo
tudi priprave na preverjanje v svojih organizacijah, vzpostavljene vsaj nekatere elemente zagotavljanja
kakovosti. Pri tem smo želeli izvedeti ,ali so programi priprav fleksibilni in 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 postavljene za
predavatelje v teh usposabljanjih ter ali imajo razvit sistem spremljanja kakovosti predavateljev.
Izvajalci usposabljanja za preverjanje in potrjevanje NPK načrtujejo programe priprav in ti programi so
v večini (76,7 %) primerov dosegljivi kandidatom.
Ugotavljamo, da skoraj polovica izvajalcev , ki izvajajo priprave na preverjanje in potrjevanje NPK,
kandidate vključuje v celoten program. Analiza je tako pokazala, da programi priprav kandidatov niso
fleksibilni in ne omogočajo individualne prilagoditve glede na potrebe kandidata.
Strokovne zahteve, ki jih imajo izvajalci priprav na preverjanje in potrjevanje, postavljene za
predavatelje na usposabljanjih, so v veliki večini (71,4 %) vezane na delovne izkušnje v stroki, ki
jo predavajo. Več kot polovica izvajalcev (57,1 %) zahteva od predavateljev ustrezno strokovno
in pedagoško-andragoško izobrazbo. Dober podatek je tudi, da malo več kot tretjini (35,7 %)
predavateljem omogoča, da svoje strokovno znanje nadgrajujejo. Analiza je pokazala, da so zahteve , ki
jih imajo izvajalci do predavateljev,odvisne od tipa organizacije, saj pedagoško-andragoško izobrazbo
zahtevajo srednje poklicne in strokovne šole ter medpodjetniški izobraževalni centri, medtem
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ko se zdijo izkušnje na delovnem mestu in strokovno znanje brez ustrezne pedagoško-andragoške
usposobljenosti pomembnejše zasebnim izobraževalnim ustanovam, ljudskim univerzam in drugim
ustanovam.
Pri spremljanju kakovosti dela predavateljev ugotavljamo, da je najbolj pogost (78 %) način spremljanja
dela predavateljev ocena slušateljev, ki jo le-ti podajo ob koncu usposabljanja. Je pa dober znak, da ima
skoraj polovica (43,9 %) izvajalcev v organizaciji zaposleno osebo, ki redno spremlja delo predavateljev in
mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave.
Programi priprav na spremljanih področjih se v več kot 90 % zaključijo z enim od načinov preverjanja
znanja. Ugotovili smo, da se načini preverjanja znanj, ki jih spodbuja sistem Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (praktično preverjanje znanja, izdelava projektne naloge ali izdelka) vse bolj uveljavljajo, saj ta
dva odgovora predstavljata več kot polovico odgovorov (59,4 %). 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.

6.3.2

Postopek presoje dokazil v osebni zbirni mapi

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. V
primeru, 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. Pri
svojem delu in sledenju veljavne zakonodaje na področju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK je
komisija v svojih odločitvah avtonomna.
Med dokazili, ki jih člani komisije ocenjujejo kot ustrezna, so člani komisije na prvo mesto postavili
potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih (65,8 %), na drugem mestu so potrdila o delovnih
izkušnjah ter spričevala, diplome (oba 45,2 %), na tretjem mestu je življenjepis (43,8 %). Sledijo
referenčna pisma delodajalcev (30,1 %), potrdila o usposabljanju na delovnem mestu (26,0 %),
referenčna pisma strank (20,5 %) in na zadnjem mestu izdelki (11 %).

6.3.3

Postopek preverjanja znanja in spretnosti kandidatov

V sklopu pridobivanja informacij o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK smo
želeli preveriti pogostost načina preverjanja znanj pri kandidatu. Glede na podatek o mnenju komisije
o strokovni usposobljenosti kandidatov za pridobitev NPK je bilo možno 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 (74,1 %), na drugem mestu je ustno preverjanje (58 %), sledijo vodeni intervju
(29,6 %), pisno preverjanje (23,5 %), igra vlog (21 %) in projektna naloga (13,6 %). Na zadnjem mestu je
odgovor drugo z 12,3 %, kjer so člani komisij zapisali:
pp kombinacija praktičnega in ustnega,
pp razgovor ob predstavljenem lastnem izdelku,
pp predstavitev izdelka, predstavitev postopkov praktično.
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V interesu dviga kakovosti dela članov komisije jih je treba vsaj enkrat letno sklicati na skupna srečanja,
kjer lahko izmenjajo mnenja in izkušnje, predvsem pa primere dobre in slabe prakse. V zadnjem
letu je bil narejen dober premik pri vpeljevanju novih članov komisije v delo, in sicer jih je Državni
izpitni center sklical pred izvedbo prvega pregleda osebnih zbirnih map. Na tem srečanju so lahko
razčistili odprta vprašanja ter uskladili mnenje o možnih razhajanjih pri vrednotenju dokazil, preverili
razumevanje izpolnjevanja vstopnih pogojev za NPK itd.

6.4
6.4.1

Informacije o svetovalcu in članih komisije
Svetovalci za pripravo osebne zbirne mape

V raziskavi je sodelovalo 56 svetovalcev, ki so v času anketiranja delovali v srednjih poklicnih in
strokovnih šolah (18 ali 31,1 %), na ljudskih univerzah (12 ali 21,4 %), v zasebnih izobraževalnih
ustanovah (šest ali slabih 11 %), pet v medpodjetniškem izobraževalnem centru, 15 pa jih je izbralo
možnost drugo.
Predstavnike inštitucije, ki izvajajo preverjanje in potrjevanje, smo prav tako vprašali, kako zagotavljajo
svetovanje kandidatom, torej ali je svetovalec zaposlen v inštituciji ali pa ga najamejo. Med anketiranimi
izvajalci na spremljanih strokovnih področjih prevladuje praksa, da v večini primerov zagotavljajo
svetovanje s kadrom, ki je zaposlen v inštituciji.
Jedro nalog svetovalca v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK je, kot je bilo predstavljeno,
informiranje, svetovanje in mentorstvo kandidatu pri izdelavi osebne zbirne mape. Pomembna naloga
svetovalca pa je tudi sodelovanje s člani komisije, saj je svetovalec posrednik med kandidatom in člani
komisije.
Svetovalci v srednjih poklicnih in strokovnih šolah pogosto izvajajo več različnih opravil. Podobno velja
tudi za ljudske univerze in za druge tipe organizacij (naštete so na str 90). Med vsemi tipi organizacij
izstopa predvsem zasebna izobraževalna ustanova in deloma tudi Medpodjetniški izobraževalni center,
kjer so svetovalci pogosteje osredotočeni na manj različnih opravil (informiranje kandidata o sistemu
NPK in pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oziroma portfolia).
Svetovalci imajo lahko zelo različno vlogo v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK, odvisno
od delovnega mesta in organizacije, kjer to delo opravljajo. Njihove naloge segajo od informiranja
kandidatov, svetovanja o pripravi osebne zbirne mape pa do opravljanja različnih administrativnih del
v postopku. Zato smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri svetovalci pripravljajo tudi dokumentacijo, ki jo
uporabljajo člani komisije, in ali pri tem uporabljajo spletno aplikacijo NRP. Ugotovili smo, da večina
svetovalcev pripravlja dokumentacijo, ki jo uporabljajo člani komisije pri pregledu osebnih zbirnih map
ter pri samem preverjanju, pri tem pa si nekateri pomagajo s spletno aplikacijo NRP.
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7.4.2

Člani komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij

Člane komisije smo prosili, naj označijo najbolj pogosta opravila, ki jih opravljajo v postopku ugotavljanja
in potrjevanja NPK. S 93,1 % je pregled in vrednotenje osebne zbirne mape najpogostejše opravilo članov
komisije, sledi odgovor izvedba preverjanja (79,2 %), na tretjem mestu je s 54,2 % odgovor izpolnjevanje
zahtevane dokumentacije. Na četrtem mestu sta odgovora sodelovanje s svetovalcem in predavanje na
programih na pripravah za preverjanje in potrjevanje z 19,7 %. Svetovanje kandidatu pri načrtovanju
nadaljnjega usposabljanja je kot eno od najpogostejših opravil izbralo 11,3 % članov, na zadnjem mestu je z
8,3 % odgovor sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za preverjanje.
Deset anketirancev še nikoli ni bilo imenovanih v komisijo.
Pri pregledu odgovorov anketiranih članov komisije glede ocene njihovega sodelovanja s svetovalcem je
približno polovica (50,6 %) odgovorila, da s svetovalcem sodeluje dobro in stalno ter ves čas postopka,
tretjina (27,2 %) jih s svetovalcem sodeluje predvsem po potrebi, medtem ko jih 16 % s svetovalcem ne
sodeluje, 6,2 % jih prav tako ne sodeluje s svetovalcem, a bi si to želeli.
Člane komisije samo vprašali, s kakšnimi težavami se srečujejo pri delu, ali imajo težave pri delu s
kandidati. Sodeč po pridobljenih podatkih se največ članov komisije (44,9 %) srečuje s pomanjkljivo
pripravljenimi zbirnimi mapami, na drugem mestu je vprašanje avtentičnosti dokazil s 33,3 %
odgovorov, sledi odgovor drugo (30,8 %), pri katerem so povečini navajali, da nimajo nobenih težav. S
pomanjkljivimi kriteriji za presojo dokazil se srečuje 23,1 % vprašanih.
Izmed drugih težav, ki so jih člani komisije še navedli, z 20,8 % prevladuje odgovor razhajanje med člani
komisije, na drugem mestu je odgovor težave s kandidati (18,8 %), na tretjem mestu sta odgovora, da
je delo finančno slabo vrednoteno in težave z izvajalci (oba 10,4%). Sledi odgovor težave s papirologijo
(6,3 %), na zadnjem mestu je odgovor drugo, kjer je anketiranec zapisal, da ne more v tem kratkem času
izpostaviti konkretnih problemov. 31,3 % članov komisije ne navaja posebnih težav.
Glede težav pri delu s kandidati so člani komisije na proučevanem vzorcu odgovarjali, da v največji
meri (49,4 %) v postopku preverjanja nimajo težav pri kandidatih, kar so navajali pod odgovor drugo.
Kot najpogostejšo težavo, s katero se člani komisije srečujejo pri kandidatih v postopku preverjanja, pa
so navajali njihovo slabo strokovno usposobljenost (42 %). Sledita njihova neinformiranost o načinu
preverjanja (14,8 %) in premalo časa za preverjanje (11,1 %).
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6.5

Zaključek

V prvi spremljavi dela svetovalcev v postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter
certifikatnega sistema kot celote smo želeli 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 le tega ter kako poteka delo
svetovalcev ter članov komisije in kako sodelujejo med seboj. Na podlagi analize podatkov, ki se zbirajo
v bazi NRP ter z anketnimi vprašalniki smo pridobili podatke o pomanjkljivostih ter o postopkih, ki se
uveljavljajo v praksi na podlagi katerih lahko strokovne inštitucije uvajajo izboljšave v sistem.
V nadaljevanju načrtujemo izvesti spremljavo na naslednjih treh strokovnih področjih z enakimi
hipotezami. Tako bomo pridobili večjo bazo rezultatov, ki jih bomo lahko uporabili tudi za druge
raziskave.
Nenačrtovan rezultat te spremljave pa so vsekakor vzpostavljeni osebni stiki z izvajalci, ki so jih v
večini primerov zastopali kar svetovalci ter s člani komisije. Na tak način smo vsem omogočili, da so
predstavili svoje ideje za izboljšanje certifikatnega sistema, ki jih bomo lahko v prihodnje uporabili pri
svojem delu. Zato se vsem, ki so sodelovali v anketiranju še posebej zahvaljujemo.
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7

Priloge
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7.1

Priloga 1

Vprašalnik za izvajalce preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Področje: PrEDELAVA In IZDELAVA ŽIVIL nA TrADICIOnALEn nAČIn (ID 17)
a INFORMACIJE O IZVAJALSKI ORGANIZACIJI
1. Navedite tip vaše organizacije oziroma njeno organizacijsko obliko (označite en odgovor):
a. Srednja poklicna in strokovna šola
b. Višja strokovna šola
c. Ljudska univerza
d. Zasebna izobraževalna ustanova
e. Medpodjetniški izobraževalni center
f. Drugo (navedite) _________________________________________________________
2. Katere oblike izobraževanja in usposabljanja izvajate v vaši organizaciji (možnih je več odgovorov)?
a. Redno izobraževanje
b. Izredno izobraževanje
c. Tečaji in krajša usposabljanja
d. Ne izvajamo izobraževanj ali usposabljanj

B INFORMACIJE O IZVAJANJU POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
3. Kako zagotavljate materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki so določeni v točki 9.1 v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti?
a. Materialne pogoje zagotavljamo v okviru lastne inštitucije
b. Materialne pogoje zagotavljamo s pogodbo z zunanjim izvajalcem
c. Ljudska univerza
4. Ali izpolnjujete spodaj navedene pogoje za preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki so določeni v točki 9.1 v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti:
(tabelo izpolnite le v tistem delu, ki se nanaša na NPK, ki ga izvajate)

Predelovalec mleka na tradicionalen način
Učna delavnica ali obrat za predelavo mleka.

DA

NE

DELNO

Prostori za opravljanje dejavnosti za predelavo mleka
ustrezajo določenim sanitarno – tehničnim pogojem,
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

DA

NE

DELNO
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Prostor za izdelavo mlečnih izdelkov je ločen od hleva in
stanovanjske zgradbe.

DA

NE

DELNO

Obrat za predelavo mleka ima prostor za toplotno obdelavo
mleka oz. prostor za proizvodnjo mlečnih izdelkov iz
surovega mleka,

DA

NE

DELNO

Obrat za predelavo mleka ima prostor za zorenje mlečnih
izdelkov – hladilnico ali hladilnik za shranjevanje gotovih
izdelkov,

DA

NE

DELNO

Obrat za predelavo mleka ima prostor ali omaro za sredstva
za čiščenje in razkuževanje ter zadostno število zaprtih
posod za hranjenje odpadkov (sirotka).

DA

NE

DELNO

Okolica oz. dvorišče je protiprašno obdelano, da se
preprečijo škodljivi vplivi na surovine oz. živila.

DA

NE

DELNO

Obrat je priključen na vir pitne vode pod pritiskom (lahko
dobiva vodo tudi iz lastnega vodovoda).

DA

NE

DELNO

Obrat je priključen na vir električne energije.

DA

NE

DELNO

Tehnološki prostor ima zadostno število odtokov z vodnimi
zaporami proti smradu, dostopu glodalcev.

DA

NE

DELNO

Tla v prostorih so iz trdnega materiala, neprepustnega
za vodo, sol in kisline, ter odpornega proti sredstvom za
čiščenje in razkuževanje.

DA

NE

DELNO

Tla imajo zadosten padec, da odpadna voda lahko odteka v
kanalizacijo.

DA

NE

DELNO

Stene delovnih prostorov so gladke, iz trajnega materiala,
svetle.

DA

NE

DELNO

Oprema v obratu je izdelana iz materiala, ki je trden, ni
porozen, ne vpija tekočin, brez vonja, odporen proti koroziji.
Poleg tega ne sme reagirati z nobeno sestavino živila,
spojino za pomivanje in razkužili ali sredstvi za vzdrževanje
opreme (dovoljeni so bakreni sirarski kotli).

DA

NE

DELNO

V proizvodnem prostoru je nameščen umivalnik s tekočo
pitno hladno in toplo vodo. Odvod vode iz umivalnika je
povezan s kanalizacijo preko vodne zapore.

DA

NE

DELNO

Učna delavnica za razvoj dopolnilne dejavnosti predelave
mesa.

DA

NE

DELNO

Prostori za opravljanje dejavnosti predelave mesa ustrezajo
določenim veterinarsko – sanitarnim pogojem, skladno z
veljavnimi predpisi.

DA

NE

DELNO

Predelovalec mesa na tradicionalen način
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Prostori za pripravo mesa in izdelavo mesnih izdelkov
se delijo na manipulacijski hodnik, prostor za izdelavo
izdelkov, hladilnico, prostor za skladiščenje izdelkov,
prekajevalnico, pisarno in sanitarije.

DA

NE

DELNO

Tla v prostoru za pripravo mesa in izdelkov so obložena
s keramičnimi ploščicami in tako primerna za čiščenje s
tekočo vodo.

DA

NE

DELNO

Pod stropom je nameščena nosilna konstrukcija za obešanje
mesa na kavlje.

DA

NE

DELNO

Za razsek, izkoščevanje in obdelavo mesa so pripravljeni
pulti z delovno ploščo iz nerjaveče pločevine, dodatno
opremljeni z deskami iz umetne mase.

DA

NE

DELNO

Pripravljeno meso se odlaga v plastične zaboje.

DA

NE

DELNO

Pri pripravi mesa in izdelkov se uporablja električno
mesoreznico, mešalec za maso in pripravo za polnjenje
klobas v ovitke.

DA

NE

DELNO

V prostoru je umivalnik iz nerjaveče pločevine s toplo in
hladno vodo in pripadajočo opremo za osebno higieno.

DA

NE

DELNO

Okna so zavarovana z mrežo proti vdoru insektov, vrata so
iz nerjaveče pločevine.

DA

NE

DELNO

Poleg prostora za meso je hladilnica za meso, znotraj
obdelana z umetno maso in opremljena s kavlji za obešanje
mesa.

DA

NE

DELNO

Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način
prostor za pripravo kruha s krušno pečjo in pečico

DA

NE

DELNO

prostor za ohlajanje

DA

NE

DELNO

prostor za hrambo sestavin in končnih izdelkov

DA

NE

DELNO

Učna delavnica za razvoj dopolnilne dejavnosti predelave
sadja.

DA

NE

DELNO

Prostori za predelavo sadja se delijo na prostor za polnjenje,
sušenje, konzerviranje (kuhinja), in skladišče.

DA

NE

DELNO

Prostori so obloženi s keramičnimi ploščicami, ki
omogočajo mokro čiščenje.

DA

NE

DELNO

Tla so pralna, montiran je tudi sifon ter odtok.

DA

NE

DELNO

Prezračevanje je urejeno, omogočeno je naravno zračenje in
prisilno – ventilatorji.

DA

NE

DELNO

Predelovalec sadja na tradicionalen način
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Naravna osvetlitev je zagotovljena.

DA

NE

DELNO

V prostoru je umivalnik iz nerjaveče pločevine s toplo in
hladno vodo in vso potrebno opremo za predelavo.

DA

NE

DELNO

Prostori za opravljanje dejavnosti za predelavo sadja
ustrezajo določenim sanitarno – tehničnim pogojem,
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje

DA

NE

DELNO

5. Kako zagotavljate informiranje in svetovanje kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape 		
(označite en odgovor)?
a. Svetovalec je zaposlen v naši inštituciji
b. Svetovalca najemamo po pogodbi
6. Kje je svetovalec opravil osnovno usposabljanje (označite en odgovor)?
a. Na Centru RS za poklicno izobraževanje
b. Na Andragoškem centru RS
c. Drugo (vpišite kje)________________________________________________________
7. Ali se je svetovalec udeležil kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(označite en odgovor)?
a. Da, opišite kje in kakšna je bila vsebina________________________________________
b. Ne
8. Kako arhivirate osebne zbirne mape kandidatov (možnih je več odgovorov)?
a. Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku za pritožbo
b. Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu le na njegovo željo
c. V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape
d. Osebne zbirne mape ne vračamo kandidatom
e. Drugo__________________________________________________________________
9. Ali ste že izvedli uničenje osebnih zbirnih map (označite en odgovor)?
a. Da , opišite postopek (na kakšen način in kdaj) _________________________________
b. Ne
10. Kaj menite, da mora vsebovati osebna zbirna mapa (označite en odgovor)?
a. osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastnih presoji
b. Vsebino zbirne mape določi svetovalec
c. Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije
d. Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP
e. Drugo__________________________________________________________________
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11. Komisija za preverjanje in potrjevanje NPK pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo
o postopku preverjanja in potrjevanja. Ali v vaši organizaciji sodelujete pri pripravi te
dokumentacije?
a. Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo in opremimo
s podatki kandidatov, brez uporabe spletne aplikacije že pred srečanjem komisije.
b. Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije
c. Dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo le na izrecno
zahtevo komisije
d. Dokumentacije ne pripravljamo
e. Drugo__________________________________________________________________
12. Označite kako vrednotite delo članov komisije (označite en odgovor):
a. Strošek dela članov komisije obračunamo po predpisani metodologiji za oblikovanje
cene glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, prevozne stroške krijemo v skladu
z metodologijo
b. Strošek dela članov komisije obračunamo po predpisani metodologiji za oblikovanje
cene glede na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, pri prevoznih stroških povrnemo
kilometrino
c. Strošek dela članov komisije obračunamo glede na pogoje, ki jih postavi komisija
d. Drugo__________________________________________________________________
13. Aplikacijo za izdajanje certifikatov, ki deluje v okviru Nacionalnega informacijskega središča
uporabljamo za (obkrožite lahko več odgovorov):
a. Vodenje registra kandidatov
b. Vodenje registra izdanih certifikatov
c. Pripravo dokumentacije za vrednotenje osebne zbirne mape
d. Pripravo dokumentacije za preverjanje
e. Pripravo letnega poročila
f. Drugo, prosimo navedite katere dodatne funkcionalnosti uporabljate:__________________
14. Ali vse roke za preverjanje javno objavljate na spletni strani?
a. Da
b. Ne, navedite razloge: ________________________________________________________
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15. Ali ste v letu 2011 razpisali vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij, za področje
predelave in izdelave živil na tradicionalen način (Predelovalec/predelovalka mleka na
tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, Izdelovalec/
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, Predelovalec/predelovalka
sadja na tradicionalen način) za katerega ste vpisani v register?
a. Da
b. Ne,
16. V kolikor v letu 2011 niste razpisali roka za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij, za področje
predelave in izdelave živil na tradicionalen način (Predelovalec/predelovalka mleka na
tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, Izdelovalec/
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, Predelovalec/predelovalka
sadja na tradicionalen način) za katerega ste vpisani v register, prosimo navedite razloge za to:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C INFORMACIJE O kakovosti POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
17. Kako pri vas poteka postopek imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
18. Ali ste se srečali s težavami pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK?
a. Da
b. Ne,
19. V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili da, prosimo označite s katerimi težavami pri delu
komisije za preverjanje in potrjevanje ste se že srečali.
a. Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi oddaljenosti
kraja preverjanja
b. Člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega
števila kandidatov
c. Člani komisije so zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji
d. Člani komisije so se na preverjanju vedli v nasprotju z etičnimi smernicami, ki veljajo
za njihovo delo (prosimo opišite bolj natančno)
e. Drugo __________________________________________________________________
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20. Ali izvajate priprave na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (označite en
odgovor)?
a. Da
b. Ne
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, prosimo, odgovorite na naslednje vprašanje. Če ste
odgovorili z »Ne«, nadaljujte z vprašanjem 24.
21. Kakšen pristop imate pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij?
a. Z vsakim kandidatom opravimo razgovor in glede na njegove predhodne izkušnje
ga vključujemo v posamezne module programa
b. Program priprav je celovita enota in kandidati se vključujejo v celoten program
c. Drugo __________________________________________________________________
22. Kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij in kako je dosegljiv kandidatom.
a. Program priprav je zapisan v standardizirani obliki (z opredeljenimi vsebinami ter
učnimi rezultati in načini preverjanja doseženih učnih rezultatov) in je objavljen na
spletni strani organizacije
b. Program priprav je zapisan v standardizirani obliki (z opredeljenimi vsebinami ter učnimi
rezultati in načini preverjanja doseženih učnih rezultatov) in na željo kandidatov ga lahko
dobijo na vpogled
c. Program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in ni javno dosegljiv
d. Drugo __________________________________________________________________
23. Na kakšen način se običajno zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih
poklicnih kvalifikacij? ( možnih je več odgovorov)
a. Kandidati zaključijo program priprav s pisnim preverjanjem znanja
b. Kandidati zaključijo program priprav s praktičnim preverjanjem znanja
c. Kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo pisnega in praktičnega
preverjanja znanja
d. Kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo/izdelek
e. Doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne
f. Drugo __________________________________________________________________
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24. Kako zagotavljate strokovno ustreznost predavateljev (možnih je več odgovorov)?
a. Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo ter pedagoško-andragoško
izobrazbo
b. Vsi predavatelji morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne
pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim
delom
c. Vsi predavatelji morajo imeti delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo
d. Predavateljem omogočamo, da svoje strokovno znanje posodabljajo
e. Drugo __________________________________________________________________
25. Ali imate razvit sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev (možnih je več odgovorov)?
a. Predavatelji poročajo o svojem delu na tedenskih srečanjih
b. Predavatelji poročajo o svojem delu pisno po opravljenih predavanjih
c. Slušatelji ocenijo delo predavatelja ob koncu predavanj
d. V organizaciji je zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev, in mnenja slušateljev
in uvaja izboljšave
e. Drugo __________________________________________________________________
26. Ali ste že imeli obisk inšpektorjev?
a. Da, prosimo opišite njihovo mnenje po zaključku pregleda ________________________
b. Ne

D INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
27. Navedite naziv in kodo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28. Prosimo vas, da ocenite uporabnost posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih
znanj in spretnosti (Pri vsakem odgovoru obkrožite eno izmed možnosti od 1 do 5)
Element kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki
želi pridobiti NPK

Ocenite uporabnost

Ocenite razumljivost

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni neuporaben,
5 pomeni zelo uporaben)

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni nerazumljiv,
5 pomeni v celoti razumljiv)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

167

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Merila preverjanja

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kadrovski in materialni pogoji

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

29. Ali v katalogu pogrešate dodatne elemente, ki bi vam koristili pri vašem delu v procesu izvajanja
postopkov preverjanja in potrjevanja NPK ? Prosimo opišite:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
30. V kolikor ste naleteli na konkretne težave pri delu s Katalogom, jih prosim opišite.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7.2

Priloga 2

Vprašalnik za člane komisij v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (npk)
a informacije o organizaciji
1. Navedite tip organizacije v kateri ste zaposleni oziroma njeno organizacijsko obliko
(označite en odgovor):
a. Izobraževalna ustanova
b. Samozaposlen na področju kvalifikacije
c. Zaposlen v podjetju (navedite delovno mesto)______________________________
d. Drugo (navedite) _________________________________________________________
2. Kdaj ste prvič pridobili licenco za člana komisije?
Leta____________ .
3. Za katere kvalifikacije imate pridobljeno/e licenco/e?
_____________________________________________

B INFORMACIJE O članih komisij IN IZVAJANJU POSTOPKOV PREVERJANJA
IN POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
4. Prosimo ocenite uporabnost tem, ki ste jih poslušali na usposabljanju za pridobitev licence?
(Pri vsakem odgovoru obkrožite eno izmed možnosti od 1 do 5 ter pojasnite svojo oceno)
Uporabnost
1-5
(Pri čemer je 1 neuporabno,
5 zelo uporabno)

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

1 2 3 4 5

Postopek preverjanja in potrjevanja že
pridobljenega znanja in spretnosti

1 2 3 4 5

Zbirna mapa (vloga in sestavine)

1 2 3 4 5

Standardi znanj in spretnosti ter oblikovanje
meril za ugotavljanje doseganja standardov znanj

1 2 3 4 5

Kriteriji za oceno dokazil v zbirni mapi z
uporabo obrazcev za oceno dokazil in celotne
zbirne mape

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Pojasnite
svojo oceno
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Oblike in metode neposrednega preverjanja
znanja in spretnosti (izpeljava neposrednega
preverjanja – načini oblikovanja vprašanj in
izpitne razmere)

1 2 3 4 5

Značilnosti kakovostnega sporazumevanja
pri spremljanju in preverjanju kandidatov ter
kriteriji priprave in načini oblikovanja vprašanj
in razmer pri ugotavljanju znanja in spretnosti

1 2 3 4 5

Naloge članov komisije za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

1 2 3 4 5

5. Ali ste licenco za člana komisije že obnavljali?
a. Da
b. Ne
Če ste odgovorili z »ne«, preskočite vprašanje 6 in nadaljujte z odgovarjanjem vprašanja 7.
6. Na kakšen način obnavljate licenco za člana komisije (navedite s primerom) (možnih je več
odgovorov)?
a. delam v stroki:_________________________________________________________
b. dodatno sem se izobraževal: ______________________________________________
c. udeležil sem se strokovnih srečanj: _________________________________________
d. udeležil sem se študijskeg obiska: __________________________________________
e. udeležil sem se usposabljanja v okviru (označite katerega).
Državnega izpitnega centra,
Centra RS za poklicno izobraževanje ali
Andragoški center Slovenije
f. objavljam strokovne članke (navedite v kateri reviji, zborniku ipd.)_______________
g. prejel sem nagrado relevantnih institucij za dosežek, ki je neposredno povezan
s standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih
kompetenc____________________________________________________________
7. Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah?
a. Da, navedite kje ________________________________________________________
b. Ne
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8. Ali ste sodelovali pri pripravi nalog/skripte za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra?
a. Da, pri _______________________________________________________________
b. Ne
9. Ali predavate v programu priprav za preverjanje in potrjevanje?
a. Da, navedite kje ________________________________________________________
b. Ne

c INFORMACIJE O kakovosti POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
11. Katera so vaša najbolj pogosta opravila kot član komisije (izberite največ tri odgovore)?
a. pregled in vrednotenje portfolija
b. izvedba preverjanja
c. izpolnjevanje zahtevane dokumentacije
d. sodelovanje s svetovalcem
e. sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi nalog za preverjanje
f. predavanje na programih na pripravah za preverjanje in potrjevanje
g. svetovanje kandidatu pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja
12. Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo. Ali sodelujete pri pripravi
dokumentacije? (obkrožite en odgovor):
a. Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri svojem delu, pripravi in
opremi s podatki kandidatov svetovalec .
b. Vso dokumentacijo, ki jo potrebujem kot član komisije pri svojem delu, pripravim z uporabo
spletne aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije.
c. Vso dokumentacijo pripravimo člani komisije.
d. Drugo_______________________________________________________________
13. Ali se posvetujete s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape?
a. Da
b. Ne
14. Ali bi bilo k pregledu zbirne mape, po vašem mnenju, dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno
mapo pripravil?
a. da, ker bi lahko pojasnil dokazila in izboljšal oceno dokazil
b. ne, ker ______________________________________________________________
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15. Kako je določena vsebina zbirne mape (obkrožite en odgovor)?
a. osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastnih presoji
b. Vsebino zbirne mape določi svetovalec
c. Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije
d. Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP
e. Drugo____________________________________________
16. S katerimi težavami se srečujete pri izpolnjevanju obrazcev predpisanimi za presojo osebne
zbirne mape (možnih je več odgovorov)?
a. Pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna mapa
b. Vprašanje avtentičnosti dokazil
c. Pomanjkljivi kriteriji za presojo dokazil
d.Drugo____________________________________________
17. Katera dokazila v osebni zbirni mapi največkrat ocenite kot najbolj ustrezna? (obkrožite 3, ki jih
največkrat tako ocenite)
a. Življenjepis
b. Referenčna pisma delodajalcev
c. Referenčna pisma strank
d. Potrdila o delovnih izkušnjah (pogodbe, delovna knjižica, …)
e. Potrdila o usposabljanju na delovnem mestu
f. Potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih
g. Spričevalo, diplome, ….
h. Izdelki
i. Priznanja iz tekmovanj in podobno
j. Drugo____________________________________________
18. Kateri način preverjanja znanja je po vašem mnenju najbolj učinkovita (možnih je več
odgovorov)?
a. pisno preverjanje
b. ustno preverjanje
c. praktično preverjanje
d. vodeni intervju
e. projektna naloga
f. igra vlog
g. Drugo _______________________________________________
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19. Označite kako izvajalec vrednoti vaše delo (obkrožite en odgovor)?
a. Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede
na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, prevozne stroške mi krijejo v skladu
z metodologijo
b. Strošek dela mi izvajalec obračuna po predpisani metodologiji za oblikovanje cene glede
na izbrane načine potrjevanja in preverjanja, pri prevoznih stroških pa mi povrnejo
kilometrino
c. Strošek dela mi obračunajo glede na pogoje, ki jih postavimo člani komisije
d. Drugo _______________________________________________
20. Kako ocenjujete vaše sodelovanje s svetovalcem kandidata (obkrožite en odgovor)?
a. s svetovalcem ne sodelujem
b. s svetovalcem sodelujem dobro in stalno, ves čas postopka (opišite kako):_____________
c. s svetovalcem ne sodelujem, a bi si to želel
d. Drugo _______________________________________________
21. Kako ocenjujete vaše sodelovanje z izvajalcem preverjanja in potrjevanja?
a. dobro
b. slabo (navedite pomanjkljivosti):__________________________________________
22. S katerimi težavami se srečujete pri kandidatih v postopku preverjanja (možnih je več odgovorov)?
a. neinformiranost o načinu in poteku preverjanja
b. slaba strokovna usposobljenost
c. na voljo je premalo časa za preverjanje
d. neprimeren način preverjanja
e. Drugo _______________________________________________
23. S katerimi težavami se še srečujete kot član komisije?
____________________________

D INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti

24. Navedite naziv in kodo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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25. Prosimo vas, da ocenite uporabnost posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih
znanj in spretnosti (Pri vsakem odgovoru obkrožite eno izmed možnosti od 1 do 5)
Ocenite uporabnost

Ocenite razumljivost

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni neuporaben,
5 pomeni zelo uporaben)

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni nerazumljiv,
5 pomeni v celoti razumljiv)

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki
želi pridobiti NPK

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Merila preverjanja

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kadrovski in materialni pogoji

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Element kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti

26. Ali v katalogu pogrešate kakšne informacije, ki bi vam koristile pri vašem delu v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK? Prosimo opišite:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
27. V kolikor ste naleteli na konkretne težave pri delu s Katalogom, jih prosim opišite in navedite za
kateri katalog gre.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7.3

Priloga 3

Vprašalnik za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (npk)
a informacije o organizaciji
1. Navedite tip organizacije v kateri ste zaposleni oziroma njeno organizacijsko obliko
(označite en odgovor):
a. Srednja poklicna in strokovna šola
b. Višja strokovna šola
c. Ljudska univerza
d. Zasebna izobraževalna ustanova
e. Medpodjetniški izobraževalni center
f. Drugo (navedite)______________________________________________

2. Katere oblike izobraževanja in usposabljanja izvajate v vaši organizaciji (možnih je več odgovorov)?
a. Redno izobraževanje
b. Izredno izobraževanje
c. Tečaji in krajša usposabljanja
d. Ne izvajamo izobraževanj ali usposabljanj
3. Kakšna je vaša vloga v organizaciji (označite lahko več odgovorov) kjer izvajate svetovanje?
a. Sem učitelj splošno-izobraževalnih predmetov.
b. Sem učitelj strokovno teoretičnih predmetov.
c. Sem organizator praktičnega izobraževanja.
d. Sem šolski svetovalni delavec.
e. Sem organizator praktičnega izobraževanja.
f. Sem pomočnik ravnatelja šole.
g. Sem organizator izobraževanja odraslih
h. Sem ravnatelj šole.
i. Z organizacijo sodelujem po pogodbi kot zunanji sodelavec
j. Drugo (napišite): ________________________________________________
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B INFORMACIJE O SVETOVALCU IN IZVAJANJU POSTOPKOV PREVERJANJA
IN POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
4. Kje ste opravili osnovno usposabljanje?
a. Na Centru RS za poklicno izobraževanje
b. Na Andragoškem centru RS
c. Drugo (vpišite kje)______________________
5. Ali so znanja, ki ste jih pridobili na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape uporabna
in zadostna?
a. Da
b. Ne, potreboval bi še naslednje informacije _______________________________________
6. Ali ste se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah?
a. Da, opišite kje in kakšna je bila vsebina______________________________
b. Ne
7. Katera so vaša najbolj pogosta opravila v postopku preverjanja in potrjevanja NPK? (Obkrožite 5
nalog, ki jih opravljate najpogosteje)
a. Informiranje kandidata o sistemu NPK
b. Pomoč kandidatu pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj, spretnosti in
kompetenc
c. Pomoč kandidatu pri odločitvi o tem, katero poklicno kvalifikacijo bo potrjeval
d. Pomoč pri pridobivanju in oblikovanju posameznih dokazil o znanjih pridobljenih
na različne načine
e. Pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape oz. portfolija
f. Sodelovanje s člani komisije
g. Priprava dokumentacije za člane komisije
h. Obveščanje kandidatov
i. Arhiviranje dokumentacije povezane s postopkom
j. Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP
k. Objavljanje rokov preverjanj v NRP
l. Priprava poročila za Državni izpitni center
m. zbiranje prijav kandidatov
n. organiziranje programov priprave na preverjanje in potrjevanje
o. predavanje na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje
p. izdajanje certifikatov
q. Drugo (navedite): ____________________________________________________
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8. Kdo v organizaciji še svetuje kandidatom? (Obkrožite eno osebo, ki to najpogosteje počne.)
a. Direktor
b. Organizator izobraževanja
c. Vodja izobraževanja
d. Svetovalni delavec
e. Psiholog
f. Predavatelj
g. Svetujem samo jaz
h. Drugo (navedite): _________________________________________________________
9. Kako arhivirate osebno zbirno mapo kandidatov (možnih je več odgovorov)?
a. Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu po zaključenem roku za pritožbo
b. Osebno zbirno mapo vrnemo kandidatu, le na njegovo željo
c. V arhivu hranimo obvezni sestavni del osebne zbirne mape
d. Osebne zbirne mape ne vračamo kandidatom
e. Drugo_____________________________________________________________
10. Ali ste že izvedli uničenje osebnih zbirnih map?
a. Da, opišite postopek__________________________
b. Ne
11. Kako je določena vsebina zbirne mape (obkrožite en odgovor)?
a. osebno zbirno mapo sestavi kandidat po lastnih presoji
b. Vsebino zbirne mape določi svetovalec
c. Vsebino osebne zbirne mape določijo člani komisije
d. Vsebina osebne zbirne mape je predpisana na spletni strani NRP
e. Drugo____________________________________________
12. Komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo o postopku preverjanja in potrjevanja.
Ali v vaši organizaciji sodelujete pri pripravi te dokumentacije? Obkrožite odgovor, kar
najpogosteje uporabljate.
a. Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo in opremimo s
podatki kandidatov, brez uporabe spletne aplikacije, že pred srečanjem komisije.
b. Vso dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo z uporabo spletne
aplikacije za izdajanje certifikatov že pred srečanjem komisije
c. Dokumentacijo, ki jo potrebuje komisija pri svojem delu, pripravimo le na izrecno zahtevo
komisije
d. Dokumentacije ne pripravljamo
e. Drugo___________________________________________________
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C INFORMACIJE O kakovosti POSTOPKOV V SISTEMU PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
13. Kako izvajate postopek informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK? (možnih je več
odgovorov)
a. Vse kandidate informiramo na skupinskih srečanjih
b. Vsakega kandidata informiramo o možnostih ob prvem obisku
c. Informacije o možnostih imamo natisnjene v pisni obliki
d. Informacije o možnostih so dostopne na naši spletni strani
e. Informiramo le tiste, kandidate, ki prosijo za informacije o NPK
f. Kandidate informiramo po telefonu ali elektronski pošti
g. Drugo _________________________________________
14. Kakšno pomoč ste nudili kandidatu pri oblikovanju zbirne mape oz. portfolija? (Možnih je več
odgovorov.)
a. razložim pomen in uporabnost zbirne mape
b. pomagam pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti
c. pomagam pri zbiranju dokazil
d. pomagam pri oblikovanju dokazil
e. pregledam dokazila in opozorim na pomanjkljivosti
f. kandidatom ne nudimo pomoči pri izdelavi zbirne mape
g. drugo (navedite): _________________________________
15. Se vam je že kdaj zgodilo, da niste nudili pomoči kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape?
a. Nikoli
b. Manj kot 3x
c. Več kot 3x
Če se obkrožili odgovor b ali c, prosimo opišite razlog:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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16. Ali ste imeli pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape kakšne težave? (Možnih je več
odgovorov.)
a. Težko sem presodil ali se dokazila res nanašajo na kandidata
b. Težko sem presodil, ali so dokazila vsebinsko povezana s Katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti
c. Težko sem presodil ali so dokazila še vedno veljavna
d. Težko sem pojasnil uporabnost osebne zbirne mape za pridobitev Nacionalne poklicne
kvalifikacije
e. Težko sem prepričal kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili
f. Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape
g. drugo (Navedite.): _____________________________________________________
17. Koliko časa traja v povprečju srečanje s kandidatom? (Označite en odgovor.)
a. 1 uro
b. 2 uri
c. 3 ure
d. 4 ure
e. 5 ur
f. Nisem imel težav pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape
g. drugo (Navedite.): _____________________________________________________
18. Koliko srečanj ste imeli v povprečju z enim kandidatom? (Označite en odgovor.)
a. eno srečanje
b. dve srečanji
c. tri srečanja
d. več kot tri srečanja (Navedite, koliko.):__________________________
19. Kako bi opisali sodelovanje s člani komisije v postopku preverjanja in potrjevanja? (Možnih je več
odgovorov.)
a. člani komisij se konzultirajo z mano o posameznem dokazilu v portfoliju
b. člani komisij se konzultirajo z mano glede vašega mnenja o kandidatu
c. člani komisije me prosijo za dopolnitev posameznega dokazila
d. s člani komisije ne sodelujem
e. drugo (Navedite.): __________________________________________
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D INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
20. Navedite naziv in kodo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
______________________________________________________________________
21. Prosimo vas, da ocenite uporabnost posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih
znanj in spretnosti (Pri vsakem odgovoru obkrožite eno izmed možnosti od 1 do 5)
Ocenite uporabnost

Ocenite razumljivost

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni neuporaben,
5 pomeni zelo uporaben)

od 1 do 5 (pri čemer 1
pomeni nerazumljiv,
5 pomeni v celoti razumljiv)

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in
posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki
želi pridobiti NPK

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Merila preverjanja

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kadrovski in materialni pogoji

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Časovna veljavnost izdanih certifikatov

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Standardi strokovnih znanj in spretnosti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – obseg
literature

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Literatura in strokovno gradivo – vsebinska
ustreznost gradiv

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Element kataloga standardov strokovnih znanj
in spretnosti

22. Ali v katalogu pogrešate kakšne informacije, ki bi vam koristile pri vašem delu v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK? Prosimo opišite:
______________________________________________________________________
23. V kolikor ste naleteli na konkretne težave pri delu s Katalogom, jih prosim opišite in navedite za
kateri katalog gre.
______________________________________________________________________
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7.4

Priloga 4

Seznam spremenljivk
Za IZVAJALCE:
INFORMACIJE O IZVAJALSKI ORGANIZACIJI
pp področje,
pp tip organizacije oziroma organizacijska oblika,
pp oblike izobraževanja in usposabljanja v organizaciji.
INFORMACIJE O IZVAJANJU POSTOPKOV UGOTAVLJANJA IN POTRJEVANJA NACIONALNIH
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
pp način zagotavljanja materialnih pogojev za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki so določeni v točki 9.1 v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za
Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način,
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic,
peciva in testenin na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način,
Maser/maserka, Pediker/pedikerka, Maniker/manikerka, Vizažist/vizažistka, Delovni/-a inštruktor/
inštruktorica, Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika in Socialni/-a oskrbovalec/
oskrbovalka na domu;
pp način zagotavljanja informiranja in svetovanja kandidatom za oblikovanje osebne zbirne mape;
pp kje je svetovalec opravil osnovno usposabljanje;
pp ali se je svetovalec udeležil kakšnega drugega usposabljanja o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah;
pp način arhiviranja osebne zbirne mape;
pp ali so izvedli uničenje osebnih zbirnih map;
pp mnenje o tem, kaj mora vsebovati osebna zbirna mapa;
pp ali v organizaciji sodelujejo pri pripravi dokumentacije o postopku ugotavljanja in potrjevanja;
pp način vrednotenja dela članov komisije;
pp uporaba aplikacije za izdajanje certifikatov, ki deluje v okviru nacionalnega informacijskega središča;
pp javna objava rokov za preverjanje na spletni strani;
pp ali so v letu 2011 razpisali vsaj en rok za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij, razlogi, zakaj niso
razpisali roka za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij;
pp kako pri njih poteka postopek imenovanja komisije za ugotavljanje in potrjevanje NPK;
pp ali so se srečali s težavami pri delu s komisijo za ugotavljanje in potrjevanje NPK;
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pp ali izvajajo priprave na preverjanje in potrjevanje NPK;
pp kakšen pristop imajo pri vključevanju kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje NPK;
pp kako je oblikovan program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK in kako je dosegljiv
kandidatom;
pp način, kako se zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK;
pp zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev;
pp preverjanje kakovosti dela predavateljev;
pp ali so že imeli obisk inšpektorjev.
INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
pp naziv kataloga standardov znanj;
pp ocena uporabnosti in razumljivosti posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih znanj
in spretnosti;
pp potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti NPK:
–– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe,
–– načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti,
–– merila preverjanja,
–– kadrovski in materialni pogoji,
–– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami,
–– časovna veljavnost izdanih certifikatov,
–– standardi strokovnih znanj in spretnosti,
–– literatura in strokovno gradivo – obseg literature,
–– literatura in strokovno gradivo – vsebinska ustreznost gradiv;
pp ali v katalogu pogrešajo dodatne elemente, ki bi koristili pri delu v procesu izvajanja postopkov
ugotavljanja in potrjevanja NPK;
pp konkretne težave pri delu s katalogom.
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Za ČLANE KOMISIJ
informacije o organizaciji
pp tip organizacije, v kateri so zaposleni;
pp kdaj so prvič pridobili licenco za člana komisije;
pp za katere kvalifikacije imajo pridobljeno licenco;
pp uporabnost: sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
pp področje, na katerem delujejo.
INFORMACIJE O ČLANIH KOMISIJ IN IZVAJANJU POSTOPKOV UGOTAVLJANJA IN
POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
pp ocena uporabnosti tem, ki so jih poslušali na usposabljanju za pridobitev licence:
–– sistem NPK,
–– postopek ugotavljanja in potrjevanja že pridobljenega znanja in spretnosti,
–– zbirna mapa (vloga in sestavine),
–– standardi znanj in spretnosti ter oblikovanje meril za ugotavljanje doseganja standardov znanj,
–– kriteriji za oceno dokazil v zbirni mapi z uporabo obrazcev za oceno dokazil in celotne zbirne
mape,
–– oblike in metode neposrednega preverjanja znanja in spretnosti (izpeljava neposrednega
preverjanja – načini oblikovanja vprašanj in izpitne razmere),
–– značilnosti kakovostnega sporazumevanja pri spremljanju in preverjanju kandidatov ter kriteriji
priprave in načini oblikovanja vprašanj in razmer pri ugotavljanju znanja in spretnosti,
–– naloge članov komisije za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
pp ali so že obnavljali licenco za člana komisije;
pp način obnavljanja licence;
pp ali so se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o NPK;
pp ali so sodelovali pri pripravi nalog/skripta za preverjanje v okviru državnega izpitnega centra;
pp ali predavajo v programu priprav za preverjanje in potrjevanje.
INFORMACIJE O kakovosti POSTOPKOV V SISTEMU UGOTAVLJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
pp najpogostejša opravila članov komisije;
pp ali sodelujejo pri pripravi dokumentacije za delo komisije;
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pp ali se posvetujejo s svetovalcem pri pregledu osebne zbirne mape;
pp mnenje o tem, ali bi bilo k pregledu zbirne mape dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo
pripravil;
pp kako je določena vsebina zbirne mape;
pp težave, s katerimi se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za presojo osebne zbirne
mape;
pp ustrezna dokazila v osebni zbirni mapi;
pp kako izvajalec vrednoti njihovo delo;
pp ocena sodelovanja s svetovalcem kandidata;
pp ocena sodelovanja z izvajalcem postopkov ugotavljanja in potrjevanja;
pp težave v postopku preverjanja;
pp s katerimi težavami se srečujejo kot člani komisije.
INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
pp naziv in koda kataloga standardov znanj;
pp ocena uporabnosti in razumljivosti posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih znanj
in spretnosti:
–– potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti NPK,
–– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe,
–– načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti,
–– merila preverjanja,
–– kadrovski in materialni pogoji,
–– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami,
–– časovna veljavnost izdanih certifikatov,
–– standardi strokovnih znanj in spretnosti,
–– literatura in strokovno gradivo – obseg literature,
–– literatura in strokovno gradivo – vsebinska ustreznost gradiv;
pp mnenje o tem, ali pogrešajo dodatne elemente, ki bi jim koristili pri delu v procesu izvajanja
postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK;
pp mnenje o konkretnih težavah pri delu s katalogom.
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Za SVETOVALCE
informacije o organizaciji
pp tip organizacije, v kateri so zaposleni, oziroma njena organizacijska oblika;
pp oblike izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo v organizaciji;
pp vloga v organizaciji;
pp področje, na katerem delujejo.
INFORMACIJE O SVETOVALCU IN IZVAJANJU POSTOPKOV UGOTAVLJANJA IN
POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
pp kje so opravili osnovno usposabljanje;
pp ali so znanja, ki so jih pridobili na usposabljanju za pripravo osebne zbirne mape, uporabna in
zadostna;
pp ali so se udeležili kakšnega drugega usposabljanja o NPK;
pp najbolj pogosta opravila v postopku ugotavljanja in ocenjevanja;
pp kdo v organizaciji še svetuje kandidatom;
pp načini arhiviranja osebne zbirne mape;
pp ali so že izvedli uničenje osebnih zbirnih map;
pp kaj mora vsebovati osebna zbirna mapa;
pp ali v organizaciji sodelujejo pri pripravi dokumentacije o postopku ugotavljanja in potrjevanja.
INFORMACIJE O kakovosti POSTOPKOV V SISTEMU UGOTAVLJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
pp kako izvajajo postopek informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK;
pp kakšno pomoč nudijo kandidatu pri oblikovanju zbirne mape oziroma portfolia;
pp se jim je že kdaj zgodilo, da kandidatu niso nudili pomoči pri pripravi osebne zbirne mape;
pp razlogi, zakaj niso nudili pomoči;
pp ali so imeli pri svetovanju za pripravo osebne zbirne mape kakšne težave;
pp koliko časa traja v povprečju srečanje s kandidatom;
pp koliko srečanj so imeli v povprečju z enim kandidatom;
pp opis sodelovanja s člani komisije v postopku ugotavljanja in potrjevanja.
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INFORMACIJE O katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti
pp naziv kataloga standardov znanj;
pp ocena uporabnosti in razumljivosti posameznega elementa v Katalogu standardov strokovnih znanj
in spretnosti:
–– potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti NPK – uporabnost,
–– potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti NPK – razumljivost,
–– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe – uporabnost,
–– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe – razumljivost,
–– načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti – uporabnost,
–– načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti – razumljivost,
–– merila preverjanja – uporabnost,
–– merila preverjanja – razumljivost,
–– kadrovski in materialni pogoji – uporabnost,
–– kadrovski in materialni pogoji – razumljivost,
–– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami – uporabnost,
–– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami – razumljivost,
–– časovna veljavnost izdanih certifikatov – uporabnost,
–– časovna veljavnost izdanih certifikatov – razumljivost,
–– standardi strokovnih znanj in spretnosti – uporabnost,
–– standardi strokovnih znanj in spretnosti – razumljivost,
–– literatura in strokovno gradivo – obseg literature – uporabnost,
–– literatura in strokovno gradivo – obseg literature – razumljivost,
–– literatura in strokovno gradivo – vsebinska ustreznost gradiv – uporabnost,
–– literatura in strokovno gradivo – vsebinska ustreznost gradiv – razumljivost;
pp ali v katalogu pogrešajo dodatne elemente, ki bi jim koristili pri delu v procesu izvajanja postopkov
ugotavljanja in potrjevanja NPK;
pp ali so se pri delu s katalogom srečali s konkretnimi težavami.
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Pričujoče poročilo prinaša rezultate spremljanja
usklajenosti prakse izvajanja sistema certificiranja
s formalno določenimi zahtevami. V primerjavi z
drugimi dosedanjimi študijami in evalvacijami, ki so
pristopale k analizi izvajanja sistema kot celote ali
pa se omejevale na ugotavljanje učinkov, se omejuje
na raven posameznih panog/dejavnosti oz. poklicnih
področij. Zajema izbrane NPK na treh področjih:
skrb za posebne ciljne skupine, kozmetika in izdelava
živil in kmetijskih izdelkov na tradicionalni način.
Kot navajajo avtorji, gre za prvo 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 izvajanja postopkov
preverjanja in potrjevanja NPK z določili zakonskih
in podzakonskih aktov, strokovnimi metodologijami
in drugimi institucionalnimi pravili, ki urejajo
delovanje sistema.
(povzeto iz recenzije: dr. Angelca Ivančič)

