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Center za poklicno izobraževanje RS (v nadaljevanju: CPI) že od leta 2009/10 izvaja spremljavo dela 
svetovalcev in članov komisij v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter spremljavo 
certifikatnega sistema, kot določa Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 85/2009). 

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list 
RS, št. 37/2010) v 14. členu določa, da mora CPI spremljati certifikatni sistem in enkrat letno poročati 
Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti o ugotovitvah.

V obdobju 2010-2016 je bila izvedena spremljava sistema NPK, v okviru katere se je primerjalo 
usklajenost prakse izvajanja sistema certificiranja s formalno določenimi zahtevami. Z evalvacijo se 
je preverjalo ključne dejavnike zagotavljanja kakovosti delovanja sistema NPK, pri čemer so bili v 
raziskavo zajeti izvajalci, svetovalci in člani komisij:

 p 2012: področja kozmetike, storitev za ranljive skupine ter predelave in izdelave živil na tradicionalen 
način;

 p 2013: področja gostinstva in turizma, gradbeništva ter kmetijstva;
 p 2014: področja poslovanja in uprave, varovanja in umetnosti;
 p 2015: področja farmacije, izobraževanja, proizvodnih tehnologij in kamnarstva, novinarstva in 

obveščanja, računalništva, storitev za gospodinjstva, tehnike, transportnih storitev, varstva okolja ter 
zdravstva.
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2.1 Izhodišča

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij so pomemben deležnik tudi 
posamezniki, ki želijo pridobiti certifikat, s katerim dokazujejo svojo usposobljenost in znanje za 
opravljanje del, zato smo se na CPI v letih 2014‒2016 osredotočali tudi na spremljanje kandidatov v 
postopkih pridobivanja NPK. Postopek pridobivanja NPK se odvija v treh temeljnih fazah: 

1. prijava kandidata;

2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …);

3. ugotavljanje in potrjevanje NPK.

V vsaki od faz postopka je kandidatova vloga ključna, zato je namen spremljave ugotoviti, kako 
kandidati ocenjujejo sam postopek pridobivanja in potrjevanja NPK, v čem vidijo njegove prednosti 
in slabosti ter koliko pridobljen certifikat vpliva na njihovo zaposljivost v smislu pridobitve zaposlitve, 
njene ohranitve ali napredovanja na delovnem mestu.

2.2 Namen spremljave

Namen spremljave kandidatov v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
in certifikatnega sistema kot celote je primarno pridobivati podatke o pomanjkljivostih, ki se po mnenju 
in izkušnjah kandidatov pojavljajo v sistemu, ter tako omogočiti sistematično uvajanje izboljšav v 
sistemu, hkrati pa želimo ugotoviti tudi, katere segmente v postopku preverjanja in potrjevanja NPK 
kandidati ocenjujejo pozitivno, da bi jih ohranjali in še dodatno krepili kot področja kakovosti.

Ker gre za zelo kompleksen sistem, je nemogoče hkrati izvesti spremljanje kandidatov v vseh segmentih 
sistema, zato je bilo treba določiti posamična področja spremljave, ki smo jih izvedli v določenem letu. 
Pri določanju področja spremljave je bilo nujno sodelovanje s posameznimi izvajalci in svetovalci za 
pripravo osebne zbirne mape, ker imajo prav oni največ stikov s kandidati.

Kandidate smo spremljali na začetku postopka pridobivanja in potrjevanja NPK ter šest mesecev po 
pridobitvi NPK za posamezno področje. Spremljanje je potekalo od marca 2014 do decembra 2016, in 
sicer v treh fazah.
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V prvi fazi, ki je potekala od marca 2014 do konca leta 2014, so bile ključne aktivnosti oblikovanje 
temeljnih in specifičnih raziskovalnih vprašanj in ciljev spremljave, operacionalizacija hipotez, izbira 
vzorca kandidatov in izvajalcev ter načina zbiranja podatkov, priprava metodologije spremljave 
kandidatov ter podrobnega operativnega načrta spremljave, priprava vprašalnikov in njihova evalvacija 
z vidika objektivnosti, veljavnosti in zanesljivosti. 

Druga faza je v časovnem obdobju od januarja 2015 do aprila 2016 obsegala stik z izvajalci in svetovalci 
ter sprotno spremljanje poteka izbora kandidatov za anketiranje, izvedbo prvega kroga anketiranja 
kandidatov, revidiranje izpolnjenih vprašalnikov, vnos podatkov prvega kroga anketiranja ter čiščenje 
mreže, preliminarne obdelave podatkov in osnovne statistične interpretacije. Poleg tega so v sklopu 
druge faze potekali tudi izvedba drugega kroga anketiranja kandidatov, revidiranje izpolnjenih 
vprašalnikov in priprava za vnos podatkov.

V zadnji fazi od junija 2016 do junija 2017 je bilo treba vprašalnike šifrirati, podatke vnesti v bazo in jih 
obdelati. Poleg tega smo podatke analizirali in pripravili poročilo spremljave.

3.1 Temeljna vprašanja spremljave

Pri spremljanju kandidatov smo si postavili nekaj temeljnih raziskovalnih vprašanj:

Na začetku postopka pridobivanja in potrjevanja NPK

1. Kdo je kandidate spodbudil in napotil k pridobitvi NPK; 

2. kakšni so motivi, zaradi katerih se kandidati odločajo za pridobitev NPK;

3. kakšne delovne izkušnje imajo kandidati na področju, za katerega želijo pridobiti NPK;

4. kakšna je udeležba kandidatov na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK;

5. kako kandidati ocenjujejo pomoč, ki so jo dobili od svetovalca pri pripravi osebne zbirne mape;

6. v kolikšni meri so kandidati zadovoljni s svetovanjem, informacijami in pomočjo svetovalca;

7. s katerimi težavami se srečujejo kandidati pri pripravi osebne zbirne mape.

Po pridobitvi certifikata o NPK

1. Kakšna je izobrazbena in starostna struktura kandidatov, ki so pridobili NPK, kakšna je struktura 
po spolu;

2. kakšni razlogi so kandidate vodili v pridobitev ene od NPK;

3. ali je pridobitev NPK za kandidate pomenila kakšne spremembe v zvezi z zaposlitvijo;

4. kako je potekalo pridobivanje certifikata in preverjanje znanja;

5. kako so bili kandidati zadovoljni z delom članov komisije.
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3.2 Seznam spremenljivk

Pridobili smo podatke za naslednje spremenljivke:
 p spol,
 p starost,
 p stopnja dokončane izobrazbe,
 p trenutni zaposlitveni status,
 p naziv delovnega mesta,
 p naziv poklicne kvalifikacije, ki jo želi kandidat pridobiti,
 p kdo je kandidata napotil k pridobitvi NPK,
 p glavni razlog za pridobitev NPK,
 p delovne izkušnje na področju, za katerega želi kandidat pridobiti NPK,
 p udeležba na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK,
 p pomoč svetovalca pri pripravi zbirne mape,
 p ocena zadovoljstva z delom svetovalca,
 p težave pri pridobivanju dokumentacije za osebno zbirno mapo,
 p način pridobitve certifikata NPK,
 p ocena dela komisije (kako bo potekalo preverjanje, utemeljitev ocene preverjanja s strani komisije, 

zadovoljstvo z delom komisije),
 p pozitivne in negativne izkušnje v postopku pridobivanja NPK,
 p ocena možnosti o uporabi zbirne mape.

3.3 Vzorec 

V prvem delu spremljave smo v vzorec zajeli kandidate, ko so vstopili v postopek preverjanja in 
potrjevanja NPK pri posameznih izvajalcih. Ko smo določili področja spremljave, smo se povezali 
z izvajalci, ki izvajajo programe NPK, in jih prosili za sodelovanje. V vzorec smo namensko zajeli 
izvajalce, ki imajo večje število kandidatov in več razpisanih rokov potrjevanja NPK. 

V drugem delu spremljave smo v vzorec zajeli kandidate, in sicer v določenem časovnem obdobju po 
tem, ko so pridobili certifikat NPK na posameznem področju. Tudi v tem primeru smo se povezali z 
izvajalci, ki imajo podatke o kandidatih.

V vzorec so bili zajeti tisti izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK, ki so v letu 2014 ne 
glede na področje podelili vsaj pet certifikatov.

 



15

3.4 Instrumentarij

Za potrebe spremljave smo sestavili dva krajša vprašalnika, ki smo ju uporabili ob vstopu kandidatov 
v postopek preverjanja in potrjevanja NPK ter nekaj mesecev po pridobitvi certifikata za posamezno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo. Vprašalnika sta sestavljena iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter 
kombiniranih vprašanj, eno vprašanje pa je filtrsko (prilogi 1 in 2). 

3.5 Opredelitev raziskovalnih metod

Pri spremljanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno-neeksperimentalno metodo pa 
skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin 1993, str. 12). 

3.6 Obdelava podatkov

Podatke smo obdelali s programom SPSS, verzija 22.0. Odprte odgovore smo združili v vsebinsko 
sorodne kategorije. Podatki so bili obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Prikazani so 
grafično in tabelarično, z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. 
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4.1 Vzorec

Vrnjenih in v celoti ali delno izpolnjenih je bilo 778 vprašalnikov. V nadaljevanju predstavljamo nekaj 
osnovnih podatkov o vzorcu.

Graf 1: Struktura po spolu

20 % 40 % 60 % 100 %0 80 %

Ženske

Moški 45,6 %

54,4 %

 

V vzorec je bilo vključenih 423 (54,4 %) žensk in 355 (45,6 %) moških. Kot lahko razberemo iz 
podatkov, je struktura anketirancev po spolu dokaj uravnotežena.

Graf 2: Struktura po starosti 

20 % 40 % 60 % 100 %0 80 %
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Največji delež v vzorcu predstavljajo anketiranci, stari med 26 in 45 let (63,2 %), sledijo anketiranci, 
stari med 46 in 60 let (21,7 %), 14,5 % anketirancev je mlajših od 25 let. Štirje anketiranci (oz. 0,5 %) pa 
so stari nad 60 let. 

Graf 3: Struktura glede na stopnjo izobrazbe
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Največji delež v vzorcu predstavljajo anketiranci s srednjo poklicno izobrazbo (252 oz. 32,6 %), sledijo 
anketiranci s srednjo strokovno izobrazbo (222 oz. 28,7 %), na tretjem mestu so anketiranci z visoko 
oz. univerzitetno stopnjo izobrazbe (147 oz. 19,0 %). 60 anketirancev oz. 7,8 % ima osnovnošolsko 
izobrazbo, 48 (oz. 6,2 %) višjo strokovno izobrazbo ter 24 (oz. 3,1 %) anketirancev ima nižjo poklicno 
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izobrazbo. Trije anketiranci (0,4 %) so dosegli magisterij oz. doktorat. 18 (oz. 2,3 %) anketirancev je 
odgovorilo z »drugo«, pri čemer jih je največ (12) navedlo odgovor »gimnazijski maturant«.

Graf 4: Struktura glede na zaposlitev 
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Skoraj polovica anketirancev (349 oz. 45,5 %) je na vprašanje o zaposlitvi odgovorila, da so brezposelni, 
175 (22,8 %) jih je zaposlenih v gospodarstvu, 102 (13,3 %) v javni upravi. 75 (9,8 %) anketirancev 
je odgovorilo z »drugo«, pri čemer jih je največ (30) navedlo, da imajo status študenta, sedem jih je 
upokojenih. 28 (3,7 %) respondentov ima status samostojnega podjetnika, 26 (oz. 3,4 % ) pa status 
kmeta. 12 (1,6 %) anketirancev je odgovorilo, da so lastniki podjetja.

Graf 5: Področje, na katerem želijo pridobiti NPK 
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Odgovore kandidatov prikazujemo po strokovnih področjih, na katerih so želeli pridobiti NPK, in ne po 
posameznih nazivih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so jih želeli pridobiti. Anketiranci so želene 
nacionalne poklicne kvalifikacije poimenovali z lastnimi poimenovanji, zaradi česar ni bilo mogoče 
natančno razbrati, katero NPK so želeli pridobiti.

Največ anketiranih, 142 (19,4 %), je odgovorilo, da želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo na 
področju kmetijstva in gozdarstva. Sledilo je področje poslovanje in uprava, kjer je želelo NPK pridobiti 
110 (oz. 15,0 %) vprašanih. 104 (14,2 %) anketirani so želeli NPK pridobiti na področju ranljivih skupin. 
70 (9,6 %) kandidatov je želelo kvalifikacijo pridobiti na področju tehnike, nekoliko manj, 64 (8,7 %), 
na področju kozmetike, 47 (6,4 %) na področju gradbeništva ter 46 (6,3 %) na področju gostinstva, 
hotelirstva in turizma. 39 (5,3 %) vprašanih je želelo NPK pridobiti na področju zdravstva, 29 (4,0 %) 
na področju farmacije, 27 (oz. 3,7 %) na področju predelave in izdelave živil in 21 (2,9 %) na področju 
varovanja. Najmanj kandidatov je želelo NPK pridobiti na področju storitve za gospodinjstva (10 oz.  
1,4 %), izobraževanja, (9 oz. 1,2 %), umetnosti (7 oz. 1,0 %), računalništva (5 oz. 0,7 %) in transporta  
(2 oz. 0,3 %).

4.2 Instrumentarij

Za kandidate, ki so bili v postopku pridobitve NPK, smo pripravili kratek anketni vprašalnik, ki je 
vseboval devet zaprtih vprašanj (eno vprašanje je imelo možnost večstranske izbire odgovorov), tri 
vprašanja pa so bila odprtega tipa (pri enem so morali navesti le naziv nacionalne poklicne kvalifikacije, 
ki jo želijo pridobiti). Pri primerjavi odgovorov med posameznimi področji smo uporabili χ2-preizkus 
oziroma Kullbackov preizkus, kadar pogoji za χ2-preizkus niso bili izpolnjeni.
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4.3 Rezultati

4.3.1 Razlogi za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
Znotraj tega vsebinskega sklopa nas je najprej zanimalo, kdo je kandidate napotil na pridobitev NPK. 
Ponudili smo jim pet možnosti, pri čemer so se odločili za tisto, ki zanje najbolj velja. 

Graf 6: Kdo je kandidate napotil v postopek pridobitve NPK

Napotili so me na Zavodu RS za zaposlovanje

Odločil sem se sam

Spodbudili so me sorodniki

Napotil me je delodajalec

57,1 %16,2 %

15,5 %

7,3 %

3,9 %

Drugo

Več kot polovica vprašanih (430 oz. 57,1 %) je odgovorila, da so se za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije odločili sami, 122 (16,2 %) jih je napotil delodajalec, nekaj manj, 117 (oz. 15,5 %) pa Zavod 
RS za zaposlovanje. 55 (7,3 %) vprašanih je izbralo odgovor »drugo«, 29 (oz. 3,9 %) so jih k pridobitvi 
NPK spodbudili sorodniki.

Graf 7: Odgovori pod »drugo« na vprašanje, kdo jih je napotil v postopek pridobitve NPK 
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V grafu 7 prikazujemo odgovore, ki so se najpogosteje pojavljali pri odgovoru »drugo«. Šest 
anketirancev je kot razlog za pridobitev NPK navedlo »razpis mladi prevzemnik kmetije« oz. da so jih 
napotili prijatelji, pet anketirancev je navedlo odgovora »Kmetijsko gozdarska zbornica« in »kmetijska 
svetovalka«. Štirje anketiranci so izbrali odgovore »dogovor v družini«, »kmetijska svetovalna služba« in 
»ljudska univerza«, po trije odgovor »čebelarsko društvo ali čebelarska zveza« ter da jih je na pridobitev 
NPK napotila šolska predavateljica. Dva sta se za pridobitev NPK odločila na podlagi spodbude plesne 
šole. 11 anketirancev pa je podajalo odgovore kot »delal sem že kot varnostnik«, »sodelavke«, »tečaj za 
manikerko«, »subvencijska zahteva«, ki smo jih v tabeli združili v kategorijo »različni odgovori«. 

Če pogledamo odgovore anketirancev po področjih, vidimo, da med področji prihaja do statistično 
pomembnih razlik.1

Tabela 1: Kdo je kandidata napotil v postopek pridobitve NPK – primerjava med področji 

Področje Sam Sorodniki Delodajalec Zavod RS za 
zaposlovanje Drugo Skupaj

Predelava in  
izdelava živil

f 19 1 1 3 3 27
f% 70,4 % 3,7 % 3,7 % 11,1 % 11,1 % 100,0 %

Ranljive skupine
f 66 3 5 22 3 99

f% 66,7 % 3,0 % 5,1 % 22,2 % 3,0 % 100,0 %

Kozmetika
f 45 5 0 7 7 64

f% 70,3 % 7,8 % 0,0 % 10,9 % 10,9 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 11 0 36 0 0 47

f% 23,4 % 0,0 % 76,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Kmetijstvo in 
gozdarstvo

f 97 13 3 1 25 139
f% 69,8 % 9,4 % 2,2 % 0,7 % 18,0 % 100,0 %

Gostinstvo, 
hotelirstvo, turizem

f 23 0 7 13 2 45
f% 51,1 % 0,0 % 15,6 % 28,9 % 4,4 % 100,0 %

Poslovanje in  
uprava

f 61 2 2 36 1 102
f% 59,8 % 2,0 % 2,0 % 35,3 % 1,0 % 100,0 %

Varovanje
f 14 0 0 3 2 19

f% 73,7 % 0,0 % 0,0 % 15,8 % 10,5 % 100,0 %

Umetnost
f 4 1 0 0 2 7

f% 57,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 100,0 %

Izobraževanje
f 5 1 0 0 3 9

f% 55,6 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 %

Računalništvo
f 1 0 0 3 0 4

f% 25,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 100,0 %

Tehnika
f 33 1 5 25 5 69

f% 47,8 % 1,4 % 7,2 % 36,2 % 7,2 % 100,0 %

Zdravstvo
f 24 0 15 0 0 39

f% 61,5 % 0,0 % 38,5 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Farmacija
f 1 0 27 0 0 28

f% 3,6 % 0,0 % 96,4 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Storitve za 
gospodinjstva

f 3 0 4 0 2 9
f% 33,3 % 0,0 % 44,4 % 0,0 % 22,2 % 100,0 %

Transport
f 2 0 0 0 0 2

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

1 Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna. 2Î = 475,493, g = 60, α = 0,000.
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Ko pogledamo odgovore kandidatov po posameznih področjih, vidimo, da se pojavljajo trije različni 
prevladujoči tipi odgovorov.

Na področjih predelava in izdelava živil, ranljive skupine, kozmetika in kmetijstvo in gozdarstvo so 
kandidati večinoma odgovarjali, da so se pridobitev NPK odločili sami.

Na področjih gradbeništvo in farmacija je večina vprašanih odgovorila, da jih je v postopek pridobitve 
NPK napotil delodajalec.

Na področjih gostinstvo, hotelirstvo in turizem, poslovanje in uprava ter tehnika pa sicer prevladuje 
odgovor, da so se za pridobitev NPK kandidati odločili sami, v večji meri, kot v drugih skupinah 
oz. področjih, pa se pojavlja še odgovor, da so jih na pridobitev NPK napotili na Zavodu RS za 
zaposlovanje.

Tudi znotraj področja zdravstvo se izmenjujeta dva odgovora. Prevladujoči je, podobno kot pri večini 
področij, da so se za pridobitev NPK odločili sami, temu pa sledi odgovor, da jih je na pridobitev NPK 
napotil delodajalec.

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov, nismo vključili v interpretacijo.

Anketirance smo tudi vprašali, kaj je bil glavni razlog, da so se odločili za pridobitev NPK, pri čemer so 
imeli na voljo sedem odgovorov, med katerimi so izbrali tistega, ki zanje najbolj velja.

Tabela 2: Razlogi za pridobitev NPK

f %

Začeti želim izvajati dejavnost kot samostojni podjetnik 108 14,7 

Večja možnost za iskanje zaposlitve 307 41,7 

Možnost napredovanja v službi 93 12,6 

Zaposlen sem pogodbeno, NPK bi mi omogočil redno zaposlitev 42 5,7 

Napotil me je Zavod RS za zaposlovanje 17 2,3 

Potrebujem osebno delovno vizo 14 1,9 

Drugo 156 21,2 

Skupaj 737 100,0 

Največ anketirancev (307 oz. 41,7 %) je kot razlog za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
navedlo večjo možnost za iskanje zaposlitve, sledi odgovor »drugo«, ki ga je izbralo 156 oz. 21,2 % 
anketirancev (odgovori anketirancev so prikazani v grafu 8). 108 (14,7 %) anketirancev je kot razlog 
za pridobitev NPK navedlo, da želijo začeti izvajati dejavnost kot samostojni podjetnik, 93 (12,6 %) 
pa možnost napredovanja v službi. Da bi pridobitev NPK omogočila redno zaposlitev pogodbeno 
zaposlenim, je odgovorilo 42 (oz. 5,7 %) anketirancev. 17 (2,3 %) jih je na pridobitev NPK napotil 
Zavod RS za zaposlovanje, 14 (1,9 %) anketirancev pa potrebuje osebno delovno vizo.

Pri analizi odgovorov »drugo«, ki so jih navedli anketiranci, vidimo, da se jih je največ, 37, odločilo 
za pridobitev NPK zaradi razpisa mladi prevzemnik kmetije. 25 jih je kot razlog navedlo pridobitev 
dodatnih znanj, 14 zanimanje za opravljanje tega poklica, 12 veselje in željo po opravljanju tega dela. 
10 anketirancev je navedlo, da želijo prevzeti domačo kmetijo, sedem, da se želijo zaposliti doma, šest 
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anketirancev si želi s pridobitvijo NPK izboljšati zaposlitvene možnosti, pet jih je navedlo, da želijo 
s pridobitvijo NPK urediti položaj, ki ga že opravljajo, štirje so navedli, da NPK potrebujejo zaradi 
vzreje matic – kranjske sivke, zanimanja za zelišča, rastlin ter povečanja zaslužka oziroma pridobitve 
več izkušenj in kompetenc. Trije anketiranci so kot razlog navedli spodbudo ljudske univerze, po dva 
anketiranca pa smo zabeležili pri odgovorih »inšpektor«, »delodajalec«, »stabilno delovno mesto« in 
»želim pomagati drugim«. 15 odgovorov anketirancev smo uvrstili v kategorijo »različni odgovori«, saj 
jih vsebinsko nismo mogli uvrstiti v nobeno od omenjenih kategorij.

Graf 8: Odgovori pod »drugo« na vprašanje o razlogih za pridobitev NPK 
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Če pogledamo odgovore anketirancev po področjih, vidimo, da med področji prihaja do statistično 
pomembnih razlik.2 

Tabela 3: Razlogi za pridobitev NPK – primerjava med področji 
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Skupaj

Predelava in  
izdelava živil

f 11 6 1 1 0 2 6 27
f% 40,7 % 22,2 % 3,7 % 3,7 % 0,0 % 7,4 % 22,2 % 100,0 %

Ranljive skupine
f 9 59 1 5 4 0 20 98

f% 9,2 % 60,2 % 1,0 % 5,1 % 4,1 % 0,0 % 20,4 % 100,0 %

Kozmetika
f 21 30 1 0 1 3 4 60

f% 35,0 % 50,0 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % 5,0 % 6,7 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 0 14 28 0 0 3 1 46

f% 0,0 % 30,4 % 60,9 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 2,2 % 100,0 %

Kmetijstvo in 
gozdarstvo

f 35 7 3 1 2 2 84 134
f% 26,1 % 5,2 % 2,2 % 0,7 % 1,5 % 1,5 % 62,7 % 100,0 %

Gostinstvo, 
hotelirstvo, turizem

f 1 32 9 0 0 0 3 45
f% 2,2 % 71,1 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 100,0 %

Poslovanje in  
uprava

f 14 67 9 1 4 0 10 105
f% 13,3 % 63,8 % 8,6 % 1,0 % 3,8 % 0,0 % 9,5 % 100,0 %

Varovanje
f 0 14 1 1 1 0 3 20

f% 0,0 % 70,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 15,0 % 100,0 %

Umetnost
f 2 3 1 0 0 0 1 7

f% 28,6 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 100,0 %

Izobraževanje
f 5 3 0 0 0 0 1 9

f% 55,6 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 100,0 %

Računalništvo
f 0 3 0 0 1 0 0 4

f% 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Tehnika
f 4 48 1 3 3 0 6 65

f% 6,2 % 73,8 % 1,5 % 4,6 % 4,6 % 0,0 % 9,2 % 100,0 %

Zdravstvo
f 2 5 21 2 0 1 7 38

f% 5,3 % 13,2 % 55,3 % 5,3 % 0,0 % 2,6 % 18,4 % 100,0 %

Farmacija
f 0 0 6 21 0 0 0 27

f% 0,0 % 0,0 % 22,2 % 77,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Storitve za 
gospodinjstva

f 1 1 3 0 0 0 2 7
f% 14,3 % 14,3 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 100,0 %

Transport
f 0 0 2 0 0 0 0 2

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

2 Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna. 2Î = 656,580, g = 90, α = 0,000.
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Na področjih ranljive skupine, gostinstvo, hotelirstvo in turizem, poslovanje in uprava in tehnika je večina 
vprašanih kot glavni razlog za odločitev za pridobitev NPK navedla odgovor »večja možnost za iskanje 
zaposlitve«. 

Na področju kmetijstvo in gozdarstvo se je največkrat pojavljal odgovor »drugo«, kjer so kandidati kot 
razlog navajali razpis mladi prevzemnik kmetije. 

Na področju kozmetika je polovica vprašanih kot razlog odločitve za pridobitev NPK navajala odgovor 
večja možnost za iskanje zaposlitve, na drugem mestu pa se pojavi odgovor, da želijo začeti izvajati 
dejavnost kot samostojni podjetniki. 

Na področjih gradbeništvo in zdravstvo je dobra polovica kandidatov kot razlog za pridobitev NPK 
navedla možnost napredovanja v službi. Na drugem mestu se znotraj področja gradbeništvo pojavi 
odgovor »večja možnost za iskanje zaposlitve«, znotraj področja zdravstvo pa odgovor »drugo«, kjer so 
kandidati v največji meri navajali odgovor, da želijo z NPK pridobiti več oziroma dodatna znanja. 

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli 3, zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov nismo vključili v interpretacijo.

4.3.2 Delovne izkušnje na področju, za katerega želijo kandidati pridobiti 
NPK

Kandidate v postopku pridobitve NPK smo vprašali, ali imajo že kakšne delovne izkušnje na področju, 
za katerega želijo pridobiti NPK. Kot kažejo podatki v grafu 9, je največ kandidatov odgovorilo, da 
izkušnje imajo, saj se s tem ukvarjajo v svojem prostem času. Odgovor so izbrali 204 anketiranci oz. 
27,3 %. 198 (oz. 26,5 %) jih je odgovorilo, da na področju, na katerem želijo pridobiti NPK, nimajo 
nobenih izkušenj, 159 (oz. 21, 3 %) pa, da gre za področje, na katerem so zaposleni. 91 (oz. 12,2 %) jih je 
odgovorilo, da gre za področje, na katerem so bili zaposleni. Nekoliko manj 49 (6,6 %) pa jih je izbralo 
odgovor, da gre za dodatno dejavnost, s katero se preživljajo. 46 (6,2 %) jih je izbralo odgovor »drugo«, 
pri čemer so navajali odgovore, kot so: »doma skrbim za nepokretno osebo«, »to je dejavnost s katero se 
preživljam«, »delam na kmetiji«, »delo preko študentskega servisa«.

Graf 9: Delovne izkušnje na področju, za katerega želijo kandidati pridobiti NPK
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Če pogledamo odgovore anketirancev po področjih, vidimo, da med področji prihaja do statistično 
pomembnih razlik.3 

Tabela 4: Delovne izkušnje na področju, za katerega želijo kandidati pridobiti NPK – primerjava med področji 
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Skupaj

Predelava in  
izdelava živil

f 6 1 1 15 2 2 27
f% 22,2 % 3,7 % 3,7 % 55,6 % 7,4 % 7,4 % 100,0 %

Ranljive skupine
f 21 16 7 33 5 18 100

f% 21,0 % 16,0 % 7,0 % 33,0 % 5,0 % 18,0 % 100,0 %

Kozmetika
f 27 0 2 24 5 3 61

f% 44,3 % 0,0 % 3,3 % 39,3 % 8,2 % 4,9 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 1 14 32 0 0 0 47

f% 2,1 % 29,8 % 68,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Kmetijstvo in 
gozdarstvo

f 1 3 17 76 26 9 132
f% 0,8 % 2,3 % 12,9 % 57,6 % 19,7 % 6,8 % 100,0 %

Gostinstvo, 
hotelirstvo, turizem

f 13 8 9 14 0 2 46
f% 28,3 % 17,4 % 19,6 % 30,4 % 0,0 % 4,3 % 100,0 %

Poslovanje in uprava
f 59 18 13 11 2 5 108

f% 54,6 % 16,7 % 12,0 % 10,2 % 1,9 % 4,6 % 100,0 %

Varovanje
f 16 4 0 0 0 1 21

f% 76,2 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 100,0 %

Umetnost
f 0 0 2 1 4 0 7

f% 0,0 % 0,0 % 28,6 % 14,3 % 57,1 % 0,0 % 100,0 %

Izobraževanje
f 0 0 1 5 1 2 9

f% 0,0 % 0,0 % 11,1 % 55,6 % 11,1 % 22,2 % 100,0 %

Računalništvo
f 1 0 0 2 0 0 3

f% 33,3 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Tehnika
f 40 8 4 12 1 1 66

f% 60,6 % 12,1 % 6,1 % 18,2 % 1,5 % 1,5 % 100,0 %

Zdravstvo
f 1 2 29 4 1 0 37

f% 2,7 % 5,4 % 78,4 % 10,8 % 2,7 % 0,0 % 100,0 %

Farmacija
f 3 4 22 0 0 0 29

f% 10,3 % 13,8 % 75,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Storitve za 
gospodinjstva

f 1 2 4 1 0 1 9
f% 11,1 % 22,2 % 44,4 % 11,1 % 0,0 % 11,1 % 100,0 %

Transport
f 0 1 0 1 0 0 2

f% 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

3 Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna. 2Î = 606,650, g = 75, α = 0,000.
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Na področjih ranljive skupine, kozmetika, gostinstvo, hotelirstvo in turizem in tehnika so kandidati v 
največji meri izbirali odgovora »na tem področju nimam nobenih izkušenj«, ki se je kot prevladujoči 
odgovor pojavil na področjih kozmetika in tehnika, v teh področjih se je na drugem mestu pojavil 
odgovor »s tem se ukvarjam v prostem času«. Na področjih gostinstvo, hotelirstvo in turizem in ranljive 
skupine pa prevladuje odgovor »s tem se ukvarjam v prostem času«, medtem ko je odgovor »na tem 
področju nimam nobenih izkušenj« na drugem mestu. 

Na področju gradbeništvo in farmacija je večina kandidatov odgovorila, da je to področje, na katerem so 
še vedno zaposleni. 

Na področju kmetijstvo in gozdarstvo je dobra polovica kandidatov na vprašanje o izkušnjah odgovorila, 
da se s to dejavnostjo ukvarjajo v prostem času, sledi odgovor, da gre za dodatno dejavnost, s katero se 
preživljajo. 

Na področju poslovanje in uprava je polovica kandidatov odgovorila, da na tem področju nimajo 
izkušenj, na drugem mestu pa se pojavi odgovor, da gre za področje, na katerem so bili zaposleni. 

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov nismo vključili v interpretacijo.

4.3.3 Udeležba kandidatov na pripravah na postopek potrjevanja in 
preverjanja NPK

Kandidate v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije smo vprašali, ali so se udeležili 
priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK.

Graf 10: Udeležba na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK 
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Velika večina anketiranih je odgovorila, da so se udeležili priprav na postopek preverjanja in potrjevanja 
NPK. Odgovor »da« je izbralo 687 oz. 88,6 % vprašanih. 88 oz. 11,4 % vprašanih se priprav ni udeležilo. 
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Če pogledamo odgovore anketirancev po področjih, vidimo, da med področji prihaja do statistično 
pomembnih razlik.4

Tabela 5: Udeležba na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK – primerjava med področji 

Področje Da Ne Skupaj

Predelava in izdelava živil
f 24 3 27

f% 88,9 % 11,1 % 100,0 %

Ranljive skupine
f 101 2 103

f% 98,1 % 1,9 % 100,0 %

Kozmetika
f 57 7 64

f% 89,1 % 10,9 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 43 4 47

f% 91,5 % 8,5 % 100,0 %

Kmetijstvo in gozdarstvo
f 117 25 142

f% 82,4 % 17,6 % 100,0 %

Gostinstvo, hotelirstvo, turizem
f 43 3 46

f% 93,5 % 6,5 % 100,0 %

Poslovanje in uprava
f 102 8 110

f% 92,7 % 7,3 % 100,0 %

Varovanje
f 21 0 21

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

Umetnost
f 2 5 7

f% 28,6 % 71,4 % 100,0 %

Izobraževanje
f 5 4 9

f% 55,6 % 44,4 % 100,0 %

Računalništvo
f 5 0 5

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

Tehnika
f 59 11 70

f% 84,3 % 15,7 % 100,0 %

Zdravstvo
f 31 7 38

f% 81,6 % 18,4 % 100,0 %

Farmacija
f 28 1 29

f% 96,6 % 3,4 % 100,0 %

Storitve za gospodinjstva
f 10 0 10

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

Transport
f 0 2 2

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

4 Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna. 2Î = 64,553, g = 15, α = 0,000.
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V vseh interpretiranih področjih, torej, ranljive skupine, kozmetika, gradbeništvo, kmetijstvo in 
gozdarstvo, gostinstvo, hotelirstvo in turizem, poslovanje in uprava, tehnika, zdravstvo in farmacija, so 
kandidati v več kot 80 % odgovarjali, da so se udeležili priprav na postopek preverjanja in potrjevanja 
NPK.

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov nismo vključili v interpretacijo.

4.3.4 Pomoč pri pripravi osebe zbirne mape
Zanimalo nas je tudi, ali so kandidati imeli pomoč svetovalca pri pripravi osebne zbirne mape. 

Anketirancem smo ponudili pet odgovorov in možnost, da so zapisali svoj odgovor. Vprašani so lahko 
pri vprašanju lahko izbrali enega ali več odgovorov. 

Graf 11: Pomoč svetovalca pri pripravi osebne zbirne mape 
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S svetovalcem sem se dogovarjal po telefonu, elektronski pošti

S svetovalcem nisem imel nobenega stika

Vse zvezi s postopkom je urejal moj delodajalec 
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Pri tem vprašanju je bil največkrat, kar 436-krat, izbran odgovor »s svetovalcem sem imel več kot eno 
srečanje«. Sledi odgovor »s svetovalcem sem se dogovarjal po telefonu, elektronski pošti«, ki ga je 
izbral 201 anketiranec. 161-krat je bil izbran odgovor »s svetovalcem sva se videla enkrat, ko sem oddal 
vlogo«. 54-krat je bil izbran odgovor »vse v zvezi s postopkom je urejal moj delodajalec«, 43-krat pa, da 
s svetovalcem niso imeli nobenega stika. 25-krat je bila izbrana možnost »drugo«, kjer so anketiranci 
navajali odgovore, kot so: 

»Osebno zbirno mapo sem pripravljal sam.«
»Dogovorjeno skupinsko srečanje, vse smo urejali z mentorico na Ljudski univerzi [ime].«
»Eno srečanje za izdelavo osebne zbirne mape, med samim usposabljanjem.«
»Dogovarjanje glede osebne zbirne mape, kaj vse mora vsebovati.«
»Vse sem se pogovarjal z varnostno službo Sintal.«
»Nisem imel svetovalca (operater na CNC stroju).«
»Še v dogovarjanju s svetovalcem.«
»Zame so vse uredili na [ime institucije].«



30

Tabela 6: Pomoč svetovalca pri pripravi osebne zbirne mape – primerjava med področji 
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Predelava in  
izdelava živil

f 18 4 18 0 0 0

f% 66,7 % 14,8 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ranljive skupine
f 70 16 28 3 3 10

f% 68,0 % 15,5 % 27,2 % 2,9 % 2,9 % 9,7 %

Kozmetika
f 32 19 17 6 0 4

f% 50,8 % 30,2 % 27,0 % 9,5 % 0,0 % 6,3 %

Gradbeništvo
f 9 10 2 5 33 0

f% 19,1 % 21,3 % 4,3 % 10,6 % 70,2 % 0,0 %

Kmetijstvo in 
gozdarstvo

f 99 27 34 2 0 4

f% 70,2 % 19,1 % 24,1 % 1,4 % 0,0 % 2,8 %

Gostinstvo, hotelirstvo, 
turizem

f 28 12 10 3 0 0

f% 60,9 % 26,1 % 21,7 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %

Poslovanje in uprava
f 55 26 32 8 0 1

f% 50,9 % 24,1 % 29,6 % 7,4 % 0,0 % 0,9 %

Varovanje
f 11 1 7 1 1 2

f% 55,0 % 5,0 % 35,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 %

Umetnost
f 2 1 5 0 0 0

f% 28,6 % 14,3 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Izobraževanje
f 6 1 5 0 0 0

f% 66,7 % 11,1 % 55,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Računalništvo
f 0 2 3 0 0 0

f% 0,0 % 40,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Tehnika
f 37 20 14 4 1 2

f% 52,9 % 28,6 % 20,0 % 5,7 % 1,4 % 2,9 %

Zdravstvo
f 18 9 11 3 3 0

f% 46,2 % 23,1 % 28,2 % 7,7 % 7,7 % 0,0 %

Farmacija
f 26 1 2 0 6 0

f% 89,7 % 3,4 % 6,9 % 0,0 % 20,7 % 0,0 %

Storitve za gospodinjstva
f 0 4 4 2 1 0

f% 0,0 % 40,0 % 40,0 % 22,2 % 11,1 % 0,0 %

Transport
f 0 0 2 0 0 0

f% 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Pri primerjavi odgovorov kandidatov pred pridobitvijo NPK po področjih se je pokazalo naslednje. 

Na področjih ranljive skupine, kmetijstvo in gozdarstvo, gostinstvo, hotelirstvo in turizem ter farmacija je 
največ kandidatov izbralo odgovor, da so imeli pri pripravi osebne zbirne mape s svetovalcem več kot 
eno srečanje. 

Na področju gradbeništvo je največ kandidatov pred pridobitvijo NPK izbralo odgovor, da je vse v zvezi 
s postopkom urejal njihov delodajalec. 

Na področjih kozmetika, poslovanje in uprava, tehnika in zdravstvo se med odgovori kandidatov 
pojavljajo trije odgovori. Sicer je največ kandidatov v omenjenih področjih izbralo odgovor, da so imeli 
pri pripravi osebne zbirne mape s svetovalcem več kot eno srečanje, a temu sledita še dva odgovora. 
Na področjih kozmetika in tehnika se na drugo mesto uvrsti odgovor, da so se s svetovalcem videli 
enkrat, ko so oddali vlogo, in na tretje mesto odgovor, da so se s svetovalcem dogovarjali po telefonu, 
elektronski pošti. Na področjih poslovanje in uprava ter zdravstvo pa se je na drugo mesto uvrstil 
odgovor kandidatov, da so se s svetovalcem dogovarjali po telefonu, elektronski pošti, ter na tretje mesto 
odgovor, da sta se s svetovalcem videla enkrat, ko so oddali vlogo.

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, tudi tu zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov nismo vključili v interpretacijo. 

4.3.5 Zadovoljstvo s svetovanjem, informacijami in pomočjo svetovalca

Želeli smo preveriti zadovoljstvo s svetovanjem, informacijami in pomočjo, ki jo je kandidatom v 
postopku pridobitve NPK nudil svetovalec. Anketirancem smo ponudili možnost, da so svoj odgovor 
utemeljili sami.

Graf 12: Zadovoljstvo s svetovanjem, informacijami in pomočjo svetovalca 
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Skoraj vsi anketiranci, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, so bili zadovoljni s svetovanjem, 
informacijami in pomočjo svetovalca. Pritrdilni odgovor je podalo 712 oz. 98,2 % vprašanih. 13 (1,8 %) 
jih je odgovorilo, da s svetovanjem, informacijami in pomočjo svetovalca niso bili zadovoljni. 

Večina tistih, ki so bili s svetovanjem zadovoljni, posebne utemeljitve svojega odgovora ni zapisala, med 
tistimi, ki pa so jo, se pojavijo naslednji odgovori: 

»S svetovalcem sem zadovoljen, kar sem od njega želel, sem tudi dobil.«
»Da, prejel sem vse potrebne in ustrezne informacije za pridobitev NPK.«
»Sem zadovoljen in prijaznost ok.«
»Svetovalec je razložil kratko in jedrnato.«
»Da, bili so zelo pridni in so mi vse povedali, kaj moram pripraviti za varjenje.«
»Da, vse so zelo lepo razložili.«
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»Vse je natančno razloženo in sem dobila odgovor na vsako vprašanje.«
»Ja, je kvalitetno opravljeno svetovanje.«
»Svetovalka je prijazna, pripravljena pomagati.«
»S svetovanjem sem bila zelo zadovoljna.«
»Da, zelo dober pristop, korekten, natančen, vedno na voljo, dober motivator.«
»Da, vse je bilo v redu, dobili smo jasna navodila.«
»Zelo zadovoljna. Navodila jasna in razumljiva, sprotno vestno obveščanje o vseh spremembah in 
vsem; z vsem zelo zadovoljen. Kdaj bo naslednji tečaj?«
»Sem zadovoljna s svetovalcem, opozoril me je na moje pomanjkljivosti pri pisanju zbirne mape.«
»Svetovanje je bilo dobro, pomoč in informacije pa se bodo pokazale ob pregledu komisije vsega 
gradiva.«
»Mnogo hvala za vašo poslovno odličnost in še več – vedno ste pripravljeni posvetiti čas, ponuditi 
nasvet, četudi je lahko to že prek meja vaših dolžnosti v okviru delovnega mesta, iskrena hvala za 
vaš vloženi trud ter odliko pristopa do sočloveka in poslovne stranke obenem.«
»Zelo kvalitetno in korektno svetovanje. Hvala za pomoč in nasvete!«
»Dobila sem dovolj informacij in dobrih nasvetov. Svetovalka je bila vedno na voljo nam vsem. 
Strokovna oseba in natančna ter korektna oseba.«
»Kapo dol za toliko kandidatov. Zadovoljna sem tudi z drugimi sodelavci.«
»Zelo sem bila zadovoljna. Svetovalka je bila zelo prijazna, naklonjena, podala mi je vse potrebne 
informacije in mi pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. Pogovori so bili zelo prijetni, sproščeni.«
»Da, vendar bi lahko bilo bolje.«
»Sem zadovoljna, vendar bi bilo potrebno samo sestavo mape začeti prej.«
»Dobro bi bilo več skupnih srečanj, pogovorov, seminarjev.«

Med tistimi, ki s svetovanjem niso bili zadovoljni, smo zabeležili naslednje odgovore:
»Glede na to, da ni šlo za popolnoma nov program, niti za prvo izvedbo, sem pričakovala več 
natančnosti pri podajanju nasvetov in bolj dodelan princip navodil za potrebno.«
»Premalo praktičnih primerov na to temo, preveč prek računalnika.«
»Založil spričevalo.«
»Izvajalo se je prvič, niti svetovalka ni imela vseh informacij.«
»Na ZRSZ niso vedeli veliko. Največ informacij je imela svetovalka na ljudski univerzi.«
»Dobila sem osnovne informacije. Ostalega ni bilo. Kar sem dobila, je bilo koristno, recimo. Moteče 
so bile nejasne informacije.«
»O vsem sem se pozanimala sama.«
»Nekaj zapletov glede seminarskih nalog.«
»Nisem imel svetovalca.«
»Teorija je nekaj drugega kakor dejansko stanje na terenu oz. v praksi.«
»Same informacije niso bile točne, predvsem glede izvedbe NPK. Ne morem trditi, da je to napaka 
svetovalca oziroma kogar koli drugega.«
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Pri tem vprašanju do statistično pomembnih razlik med področji ni prišlo.

Tabela 7: Zadovoljstvo s svetovanjem, informacijami in pomočjo svetovalca – primerjava med področji 

Področje Da Ne Skupaj

Predelava in izdelava živil
f 27 0 27

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

Ranljive skupine
f 99 2 101

f% 98,0 % 2,0 % 100,0 %

Kozmetika
f 58 0 58

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

Gradbeništvo
f 38 0 38

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

Kmetijstvo in gozdarstvo
f 130 4 134

f% 97,0 % 3,0 % 100,0 %

Gostinstvo, hotelirstvo, turizem
f 46 0 46

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

Poslovanje in uprava
f 101 3 104

f% 97,1 % 2,9 % 100,0 %

Varovanje
f 19 0 19

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

Umetnost
f 7 0 7

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

Izobraževanje
f 9 0 9

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

Računalništvo
f 5 0 5

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

Tehnika
f 62 3 65

f% 95,4 % 4,6 % 100,0 %

Zdravstvo
f 36 0 36

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

Farmacija
f 27 0 27

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

Storitve za gospodinjstva
f 7 1 8

f% 87,5 % 12,5 % 100,0 %

Transport
f 2 0 2

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

V vseh interpretiranih področjih (ranljive skupine, kozmetika, gradbeništvo, kmetijstvo in gozdarstvo, 
gostinstvo, hotelirstvo in turizem, poslovanje in uprava, tehnika, zdravstvo in farmacija) so kandidati v 
več kot 90 % odgovarjali, da so bili zadovoljni s svetovanjem, informacijami in pomočjo, ki jim jo je 
nudil svetovalec.

Področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževane, umetnost, varovanje ter 
predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, zaradi majhnega števila vrnjenih 
odgovorov nismo vključili v interpretacijo. 
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4.3.6 Težave pri pripravi osebne zbirne mape
Želeli smo pridobiti informacijo tudi o tem, ali so kandidati v postopku pridobitve NPK imeli težave pri 
pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo. Tudi pri tem vprašanju smo anketirance 
prosili, da svoj odgovor utemeljijo oziroma opišejo.

Graf 13: Težave pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo
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686 oz. 92,5 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje, ni imelo težav pri pridobivanju zahtevane 
dokumentacije za osebno zbirno mapo, 56 oziroma 7,5 % pa jih je odgovorilo, da so pri pridobivanju 
zahtevane dokumentacije imeli težave. 

Podobno kot pri vprašanju pred tem tudi tu tisti, ki niso imeli težav, v večini niso podajali daljšega 
opisa. Tisti, ki so svoj odgovor utemeljili, so zapisali: 

»Ne, ker so vse lepo razložili.«
»Ne, razen da potrebuješ nekaj časa, da vse skupaj zbereš.«
»Ne, nekaj sem že imela narejeno, nekaj pa sem še morala narediti.«
»Kakšnih posebnih težav ni bilo za zbirno mapo. Motilo me je edino to, ker je bilo treba zbrati toliko 
dokumentov, kot da bi delali poklicno šolo in ne tečaj.«
»Ne, vse sem pridobila na dodatnem usposabljanju, ki je bilo izredno koristno.«
»Ni bilo težav pri pridobivanju dokumentov, skoraj obupen pa je obrazec Europass. Najprej sem 
mislila, da sem popolnoma neumna in da to zmorejo le visoko izobražene osebe, pa sem od istih 
dobila enako mnenje.«
»Nasprotno, prav zaradi vaše vztrajnosti pri opozarjanju, usmerjanju in vodenju z nasveti sem 
'prijadrala' do cilja, ki sem si ga zadala – po najboljši, najlepši možni poti. Naj se vam bogato povrne 
vse dobro, kar ste razdelili med nas in česar smo bili deležni kot stranke vaše poslovne hiše. Srečno 
in uspešno vam želim, tako vam, spoštovana gospa, kot tudi celotni ekipi.«
»Vse potrebne dokumente sem hitro pridobil in posredoval svetovalcu.«
»Težav ni bilo, je veliko literature v tiskani in spletni obliki.«
»Nisem imela težav, razen pisanja življenjepisa.«
»Ne, vse sem pridobila in imela doma.«
»Ne, priporočila sem dobila brez težav.«
»Ne, od svetovalca smo dobili natančne napotke in informacije, tako da pridobivanje dokumentacije 
ni predstavljalo težav.«
»Ne, težav pri pridobivanju dokumentacije ni bilo, le časovno je vzelo veliko časa, ker je treba zbrati 
veliko potrdil.«
»Nisem imela težav, saj smo bili s svetovalcem vedno na zvezi.«
»Ne, bilo je ogromno tekanja naokoli in telefonskih klicev, drugih težav ni bilo.«
»Ker vodim doma eno svojo osebno zbirno mapo že iz najstniških let, sem imela nekaj 
dokumentacije že pripravljene. Nekaj dokumentacije sem dobila iz delovnih izkušenj – reference.«



35

»Nisem imela težav z zbiranjem dokumentacije za osebno zbirno mapo.«
»Nisem imela težav. Po navodilih svetovalke sem jih zbrala in oddala.«
»Ni bilo najlažje, ker dlje časa nisem bil v stiku z določenimi delodajalci, se je pa vseeno uredilo.«

Kandidati, ki so imeli težave pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo, so 
navajali naslednje odgovore:

»Imela sem premalo dejavnosti za dokumentacijo.«
»Da, ker sem zaposlena in primanjkuje časa.«
»Zeliščarstvo je odvisno od sezone, nisem imela slik za vse dejavnosti, zato težava pri sestavljanju 
mape.«
»Da, slike so bile problem, ker sem večinoma delala sama in ni bilo fotografa takrat.«
»Ker sem dokazovala s fotografijami, je bilo treba kar nekaj časa posvetiti pridobivanju fotografij.«
»Da, potrdila smo morali pisati sami.«
»Da, zaradi izkušenj prek študentskega servisa je težje pridobiti dokazila in prikazati 5 let delovnih 
izkušenj.«
»Komisija iz Državnega izpitnega centra bi morala imeti že določen datum od začetka usposabljanja 
ali vsaj en mesec pred samim izpitom (TOČEN DATUM).«
»Stranke niso hotele dati telefonske številke.«
»Dovoljenje uporabnikov.«
»Predvsem so bile težave z zbiranjem priporočil zaradi bojazni oskrbovancev, da bi zaradi priporočil 
lahko uveljavljala zahtevek ob delitvi dediščine (predvsem bojazen sorodnikov).«
»Nisem našel dokumentacije.«
»Nisem uspela pridobiti referenc s strani delodajalca.«
»Nisem popolnoma razumela, kaj se želi od mene.«
»Težave so se pokazale le pri sestavljanju življenjepisa in CV-ja.«
»Na občini se je zataknilo pri potrdilu o državljanstvu – sem letnik 92, imela sem težave.«
»Namesto originala potrdila o diplomi bi bilo bolje, če bi lahko predložila kopijo.«
»Težava je pri pridobivanju dokumentacije o udeležbi na predavanjih in o seminarjih o čebelah in z 
njimi povezano tematiko.«
»Veliko časa mi je vzela priprava Europass CV, saj sem imel življenjepis v drugem formatu.«
»Da – veliko preveč se zahteva za izpit, ki ga plačaš sam.«
»Pri potrjevanju delovnih izkušenj iz preteklih let zaradi ukinitve dejavnosti nekaterih podjetij.«
»DA, niso se mogli odločiti, ali mi naj pošljejo ali naj pridem iskat ter me niso našli v evidenci.« 
»Zbirne mape NISMO DELALI.«
»DA, izpolniti zahtevani Europass je bil obup! Zoprno za vpisovati. Drugače težav nisem imela.«
»DA, predvsem s Centrom za socialno delo.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)
»Ja, nekaj težav je bilo, ampak vse uspešno rešeno. Nekaterim starejšim ljudem je to pisanje poročil 
zelo 'čudno' – jih je strah, kaj pomenijo te izjave. – Da bi mogoče morali kaj plačati! – Ne znajo se 
izraziti in jih skrbi, kako napisati par besed. Ampak s pravilno razlago in potrpljenjem se da vse 
razložiti.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)
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»Doba računalnika in moramo nositi papirje od delodajalcev, priporočila za izpit so brez pomena, ker 
dela niso bila upoštevana pri izpitih. In marsikdo je že opravljal kakšen NPK, in to brez nekih dokazil 
in priporočil. Saj so predavanja zato, da se učimo in nas nato preverijo. In poseganje v stvari, ki so 
večinoma osebne narave! Namesto zbirne mape rajši več prakse.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)
»Svetovano je bilo, naj prinesemo čim več dokumentacije, ki pa ni veliko pripomogla h končnemu 
učinku. Namreč, povedano je bilo, da več bo dokumentacije, lažje bo na izpitu oziroma manj bo 
vprašanj. Morda odgovor ni pravi na to vprašanje, vendar ni vedno enostavno pridobiti oziroma 
prositi za reference.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)

Če pogledamo odgovore anketirancev po področjih, vidimo, da med področji prihaja do statistično 
pomembnih razlik.5 

Tabela 8: Težave pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo – primerjava med področji 

Področje Ne Da Skupaj

Predelava in izdelava živil
f 27 0 27

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

Ranljive skupine
f 84 16 100

f% 84,0 % 16,0 % 100,0 %

Kozmetika
f 53 4 57

f% 93,0 % 7,0 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 43 0 43

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

Kmetijstvo in gozdarstvo
f 118 20 138

f% 85,5 % 14,5 % 100,0 %

Gostinstvo, hotelirstvo, turizem
f 46 0 46

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

Poslovanje in uprava
f 97 7 104

f% 93,3 % 6,7 % 100,0 %

Varovanje
f 20 0 20

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

Umetnost
f 4 3 7

f% 57,1 % 42,9 % 100,0 %

Izobraževanje
f 8 1 9

f% 88,9 % 11,1 % 100,0 %

Računalništvo
f 4 1 5

f% 80,0 % 20,0 % 100,0 %

Tehnika
f 64 3 67

f% 95,5 % 4,5 % 100,0 %

Zdravstvo
f 39 0 39

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

Farmacija
f 27 0 27

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

Storitve za gospodinjstva
f 10 0 10

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

Transport
f 2 0 2

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

5 Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna. 2Î = 57,784, g = 15, α = 0,000.
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Na področjih gradbeništvo, gostinstvo, hotelirstvo in turizem, zdravstvo in farmacija so vsi kandidati, ki 
so odgovorili na vprašanje, zapisali, da niso imeli težav pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za 
osebno zbirno mapo. 

Na področjih kozmetika, poslovanje in uprava in tehnika je odgovor, da niso imeli težav pri pridobivanja 
zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo, podalo več kot 90 % kandidatov, ki so odgovorili na 
zastavljeno vprašanje. 

Na področjih ranljive skupine in kmetijstvo in gozdarstvo pa je odgovor, da niso imeli težav pri 
pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo, podalo več kot 80 % tistih, ki so na 
zastavljeno vprašanje odgovorili. 

Tudi pri tem vprašanju področij transport, storitve za gospodinjstva, računalništvo, izobraževanje, 
umetnost, varovanje ter predelava in izdelava živil, ki so poleg drugih prikazana v tabeli, zaradi 
majhnega števila vrnjenih odgovorov nismo vključili v interpretacijo.
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Poročilo o 
kandidatih, ki so 
pridobili NPK5
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Spremljanje kandidatov, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo, je potekalo v letu 2015, in 
sicer so bili prek izvajalcev vsem tistim, ki so pridobili certifikate NPK, posredovani anketni vprašalniki 
v izpolnjevanje, nekateri izvajalci pa so anketne vprašalnike posredovali po elektronski pošti, kjer so jih 
kandidati lahko izpolnili v spletnem orodju 1ka.

5.1 Vzorec

Vrnjenih in v celoti ali delno izpolnjenih je bilo 260 vprašalnikov. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj osnovnih podatkov o vzorcu.

Graf 14: Struktura po spolu

20 % 40 % 60 % 100 %0 80 %

Moški

Ženske 46,7 %

53,3 %

V vzorec je bilo vključenih 137 moških (53,3 %) in 120 žensk (46,7 %). Trije anketiranci na to 
vprašanje niso odgovorili. Kot lahko razberemo iz podatkov, je struktura anketirancev po spolu dokaj 
uravnotežena.

Graf 15: Struktura po starosti
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26-45 let
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Nad 60 let

62,6 %

16,7 %

19,8 %

0,8 %

Največji delež v vzorcu predstavljajo anketiranci, stari med 26 in 45 let (skoraj 63 %), slabih 20 % je starih 46 
do 60 let, mlajših od 25 let je v vzorcu 16,7 %, najmanjšo skupino predstavljata dva respondenta, stara več kot 
60 let.
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Graf 16: Struktura glede na stopnjo izobrazbe
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Kot lahko razberemo iz grafa 16, ima tretjina anketirancev srednjo poklicno izobrazbo, dobra četrtina 
(27,2 %) srednjo strokovno izobrazbo, slaba petina (19,8 %) pa jih ima visoko oziroma univerzitetno 
izobrazbo. Majhen je delež tistih z nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo (skupaj 6,6 %).  
Na vprašalnik so odgovorili tudi trije magistri oziroma doktorji znanosti. Pod opcijo »drugo« je en 
anketiranec zapisal, da ima dokončano gimnazijo. Skoraj dve tretjini (63,8 %) anketiranih kandidatov 
ima izobrazbo sekundarne ravni (nižjo, srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo), slabih 29 % 
pa ima eno od terciarnih stopenj izobrazbe.

Graf 17: Struktura glede na zaposlitev
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Na vprašanje, ali so zaposleni, je dobrih 60 % vprašanih odgovorilo pritrdilno, slabih 40 % jih zaposlitve 
nima. Zaposleni so odgovorili tudi na vprašanje, kje so zaposleni (graf 18).

Graf 18: Kje so zaposleni

Status kmeta

Zaposlen sem v gospodarstvu

Zaposlen sem v javni upravi

Samostojni podjetnik

Lastnik podjetja

Drugo

19,7 %

21,0 %

46,5 %

8,3 %

1,9 %2,5 %
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Skoraj polovica (46,5 %) tistih, ki so odgovorili, da so zaposleni, je navedla, da ima zaposlitev v 
gospodarstvu, dobra petina (21 %) jih je zaposlena v javni upravi, slaba petina (19,7 %) jih ima status 
kmeta. Štirje so lastniki podjetja, 13 je samostojnih podjetnikov. Pod opcijo »drugo« so kandidati 
zapisali: »študent«, »gospodinja na kmetiji« in »nevladna organizacija«.

5.2 Instrumentarij

Za kandidate, ki so pridobili NPK, smo pripravili kratek anketni vprašalnik, ki je vseboval 10 zaprtih 
vprašanj (dve vprašanji sta imeli možnost večstranske izbire odgovorov), štiri vprašanja so bila odprtega 
tipa (pri enem so morali navesti le naziv nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so jo pridobili).

5.3 Rezultati

5.3.1 Razlogi za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
Anketirancem smo na vprašanje, zakaj so se odločili za pridobitev NPK, ponudili sedem odgovorov, 
med katerimi so morali izbrati tistega, ki zanje najbolj velja.

Graf 19: Razlogi za pridobitev NPK

1,6 %

0,8 %
1,2 %

30,6 %

13,3 %

Zaposlen sem bil pogodbeno, NPK bi mi 
omogočil redno zaposlitev

Želel sem začeti z izvajanjem dejavnosti kot samostojni podjetnik

Večja možnost za iskanje zaposlitve

Možnost napredovanja v službi

Zahteva Zavoda RS za zaposlovanje

Potreboval sem osebno delovno vizo

Drugo
12,5 %

40,0 %

Največji delež anketirancev (40 %) med ponujenimi odgovori ni našel ustreznega in so izbrali odgovor 
»drugo«. Za skoraj 31 % je bila odločitev za pridobitev NPK vezana na večjo možnost zaposlitve, za 
dobrih 13 % pa je pridobitev NPK pomenila možnost za začetek izvajanja dejavnosti kot samostojni 
podjetnik. 12,5 % tistih, ki so pridobili NPK, so se za ta korak odločili zaradi možnosti napredovanja 
v službi. Le za štiri anketirance je pridobitev NPK pomenila možnost redne zaposlitve, ker so bili prej 
zaposleni pogodbeno, trije so potrebovali osebno delovno vizo, dva sta NPK pridobila na zahtevo 
Zavoda RS za zaposlovanje.
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Graf 20: Odgovori »drugo« pri vprašanju o razlogih za pridobitev NPK* 

*

Potrebe dela, zahteve delodajalca

Mladi prevzemnik kmetije, za potrebe razpisa in 
za pridobitev statusa kmeta, za delo na kmetiji

Želja po znanju, veselje do opravljanja tega dela

Možnost dodatnega zaslužka  
(na kmetiji, popoldanski s.p. ipd.)

Različni odgovori (“mogoče kdaj pride prav, če bom 
kdaj brez službe”, “nimam ustrezne izobrazbe”, “pomoč 
drugim, zaposlitev v tujini”, “zaradi veselja do narave”)

5,1 %

5,1 %

67,7 %

18,2 %

4,0 %

 Zaradi zaokroževanja vsota ni 100,0.

Ko smo analizirali odgovore »drugo«, smo ugotovili, da je med 99 anketiranci (graf 20), ki so pod 
opcijo »drugo« podali odgovore o tem, kaj so razlogi za pridobitev NPK, več kot dve tretjini takih, ki 
so NPK pridobili zaradi pridobitve statusa mladi prevzemnik kmetije oziroma kandidiranja na razpisih 
za pridobitev sredstev. Dobrih 18 % je pri odgovoru »drugo« napisalo, da so pridobili NPK zaradi želje 
po širjenju znanja in veselja do opravljanja določenega poklica. Petim anketirancem NPK predstavlja 
možnost dodatnega zaslužka, bodisi s popoldansko dejavnostjo na kmetiji bodisi z opravljanjem 
dopolnilne dejavnosti (popoldanskega s.p.). Štirje so navedli, da jih je na pridobitev NPK napotil 
delodajalec, petih odgovorov nismo mogli razvrstiti v nobeno od kategorij.

5.3.2 Kakšne spremembe je pomenila pridobitev NPK
Na vprašanje, kakšne spremembe jim je prinesla NPK, so odgovarjali samo zaposleni anketiranci (157 
respondentov).

Graf 21: Spremembe po pridobitvi NPK
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Zaposlitev/samozaposlitev sem pridobil na področju, za katerega 
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področju, za katerega sem pridobil NPK.

Zaposlitev sem že imel, NPK mi je pomagala pri napredovanju.

Zaposlitev sem že imel, NPK mi je omogočila pridobitev 
zaposlitve za nedoločen čas.

Zaposlitev sem že imel, s pridobitvijo NPK se ni nič spremenilo.

Zaposlitev sem že imel, pridobitev NPK mi je omogočila 
opravljanje dodatne dejavnosti.

Drugo

40,1 %

12,7 %

22,3 %
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7,6 %

1,3 %

11,5 %
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Vprašanje smo postavili le zaposlenim anketirancem, ker so bili odgovori vezani na to, kakšno 
spremembo je pridobitev NPK pomenila v zvezi z njihovo zaposlitvijo. 40 % zaposlenih anketirancev 
je odgovorilo, da so zaposlitev že imeli, s pridobitvijo NPK se ni nič spremenilo. Pri slabih 44 % 
anketirancev je pridobitev NPK pomenila spremembo v zvezi z zaposlitvijo, in sicer: 20 (12,7 %) 
anketiranih je zaposlitev dobilo na področju, za katerega so pridobili NPK, 12 (7,6 %) je NPK pomagala 
pri napredovanju, dva sta pridobila zaposlitev za nedoločen čas, 35 (22,3 %) anketirancem pa pridobitev 
NPK omogoča opravljanje dodatne dejavnosti. Velik je bil tudi delež (11,5 %) odgovorov pod »drugo«, 
kjer je več kot polovica (10 od 18) navedla, da je NPK v zvezi z zaposlitvijo za njih pomenila možnost 
kandidiranja na razpisu za pomoč mladim kmetom. Štirje anketiranci so eksplicitno zapisali, da za zdaj 
ni NPK pomenila nobene spremembe v zvezi z njihovo zaposlitvijo, dva sta navedla pridobivanje novega 
znanja, eden priznavanje znanja v tujini in eden, da pridobitev NPK spada v sklop njegove službe. V 
nadaljevanju prikazujemo graf 22 z razporeditvijo odgovorov pod »drugo«:

Graf 22: Odgovori »drugo« pri vprašanju o spremembah po pridobitvi NPK
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Pridobivanje novih znanj

Potrebe službe, priznavanje znanja v tujini

22,2 %

55,6 %
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5.3.3 Na kakšen način so kandidati pridobili certifikat
Kandidati so lahko pridobili certifikat na dva načina, in sicer tako, da je komisija pregledala njihovo 
zbirno mapo in jim podelila certifikat ali pa so morali opraviti preverjanje znanja. Podatki o tem, kako 
so pridobili certifikat, so predstavljeni v grafu 23.

Graf 23: Na kakšen način so kandidati pridobili certifikat

Komisija je pregledala mojo zbirno mapo in mi podelila certifikat

Moral sem opraviti preverjanje znanja

38,6 %

61,4 %

V našem vzorcu je večji delež (61,4 %) kandidatov, ki so morali opraviti preverjanje znanja, dobrih 38 % 
vprašanih pa je certifikat pridobilo tako, da je komisija pregledala njihovo zbirno mapo. 
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V nadaljevanju predstavljamo podatke o tem, kako so kandidati pridobili certifikat po področjih.

Tabela 9: Področja in način pridobitve certifikata – primerjava med področji 

Področje
Komisija je pregledala 
mojo zbirno mapo in 
mi podelila certifikat

Moral sem opraviti 
preverjanje znanja Skupaj

Predelava in izdelava živil
f 20 2 22

f% 90,9 % 9,1 % 100,0 %

Ranljive skupine
f 0 20 20

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

Kozmetika
f 1 23 24

f% 4,2 % 95,8 % 100,0 %

Gradbeništvo
f 1 16 17

f% 5,9 % 94,1 % 100,0 %

Kmetijstvo in gozdarstvo
f 68 26 94

f% 72,3 % 27,7 % 100,0 %

Gostinstvo, hotelirstvo, turizem
f 4 12 16

f% 25,0 % 75,0 % 100,0 %

Poslovanje in uprava
f 0 27 27

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

Izobraževanje
f 0 1 1

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

Računalništvo
f 0 1 1

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

Tehnika
f 1 12 13

f% 7,7 % 92,3 % 100,0 %

Proizvodne tehnologije
f 1 0 1

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

Zdravstvo
f 0 5 5

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

Transport
f 3 4 7

f% 42,9 % 57,1 % 100,0 %

Skupaj
f 99 149 248

f% 39,9 % 60,1 % 100,0 %

Največji delež podeljenih certifikatov na podlagi pregleda zbirne mape je na področju predelave in 
izdelave živil (skoraj 91 % kandidatov je pridobilo certifikat na tak način). 

Velik je tudi odstotek tako pridobljenih certifikatov na področju kmetijstva in gozdarstva (72,3 %). 
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Četrtina kandidatov, ki so pridobili NPK s področja gostinstva, hotelirstva in turizma, je za pridobitev 
certifikata predložila zbirno mapo, prav tako tudi trije od sedmih kandidatov, ki so pridobili NPK s 
področja transport, enako tudi edini kandidat, ki je pridobi NPK s področja proizvodnih tehnologij. 

Če pogledamo deleže po področjih, ko so kandidati za pridobitev certifikata morali opraviti preverjanje 
znanja, vidimo, da so morali vsi kandidati, ki so pridobili NPK s področja ranljivih skupin in poslovanja 
in uprave, pred komisijo izkazati svoje znanje na preizkusu. 

Nekoliko manjši je bil delež (95,8 %) kandidatk, ki so pridobile certifikat s področja kozmetike.

Podobno velik je delež na področju gradbeništva (94,1 %) in tehnike (92,3 %), nekoliko manjši (75 %) 
pa s področja gostinstva, hotelirstva in turizma. 

Na področju izobraževanja in računalništva sta certifikat pridobila po en kandidat. Oba sta morala 
opraviti preizkus znanja.

5.3.4 Pojasnila o poteku preverjanja in uspešnosti kandidatov na preverjanju

Nadalje smo tiste kandidate, ki so pridobili NPK s preverjanjem znanja, vprašali, ali so dobili pojasnila, 
kako bo preverjanje znanja potekalo. Navedeni so bili trije vsebinski odgovori in odgovor »drugo«. 
Kandidati so imeli možnost večstranske izbire. Podatki so predstavljeni v grafu 24.

Graf 24: Pojasnila v zvezi s potekom preverjanja znanja*
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Naloga za preverjanje je bila opisana na vabilu, ki sem ga prejel 
po pošti

Na samem preverjanju so mi pojasnili, kaj je pomembno pri 
nalogi in v katerem primeru bodo ustavili preverjanje

Na samem preverjanju nisem dobil nobenih informacij o 
preverjanju

Drugo

29,6 %

52,8 %

6,3 %

10,7 %

* Veljavnih odgovorov je 159.

Dobra polovica tistih, ki so opravljali preverjanje znanja, je dobila nalogo za preverjanje opisano na 
vabilu, ki so ga prejeli po pošti. Slabih 30 % je dobilo pojasnila o tem, kaj je pri nalogi pomembno in 
v katerem primeru bo preverjanje ustavljeno, na samem preverjanju. Deset kandidatov ni dobilo na 
samem preverjanju nobenih informacij, 17 pa jih je pod odgovor »drugo« zapisalo: 

»Celoten potek opravljanja izpita je bil zelo dobro predstavljen na predavanjih.«
»Kako poteka preverjanje, sta še med usposabljanjem, ki smo ga imeli pred izpitom, pojasnili 
svetovalka z Zavoda in tudi predavateljica.«
»Pojasnila sem dobila pri svetovalki za kmečko družino.«
»Na informativnem sestanku so nas seznanili s potekom preverjanja.«
»Na preverjanje so nas pripravili na tečaju.«
»Obveščena sem bila po telefonu.«
»Po vsakem tematskem sklopu smo pisali test.«
»Pojasnila, kako bo potekalo preverjanje znanja, sem dobila na vajah, ki sem jih obiskovala.«
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»S potekom preverjanja sem se seznanila na usposabljanju za NPK, in sicer iz izkušenj tistih, ki so 
preverjanje predhodno opravljali.«
»Povedano nam je bilo, kdo bo in kaj bodo zahtevali.«
»Pri rednih predavanjih sem dobil informacije.«
»Razen operativnosti pri pisanju; ne plonkaj!«
»Svetovali so mi na kmetijski službi.«
»Svetovalka je opisala preverjanje.«
»Vprašanja so imela več možnih odgovorov, ki jih na koncu niso upoštevali.«
»Že vnaprej smo na ljudski univerzi dobili vsa potrebna navodila in še več.«

Med 16 odgovori bi pri sedmih lahko sklepali, da so informacije o tem, kako poteka preverjanje znanja, 
kandidati dobili na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja certifikata. Eden od kandidatov 
je zapisal, da je dobil informacije od tistih, ki so certifikat že pridobili. Štirje kandidati v odgovorih 
izpostavijo, da so informacije pridobili pri svetovalcu/ki, oziroma navedejo institucijo (ljudska 
univerza). Ena kandidatka zapiše, da je bila obveščena po telefonu, eden od kandidatov pove, da je 
dobil jasno navodilo, naj ne prepisuje, odgovor enega od kandidatov pa je vezan na ocenjevanje – pravi 
namreč, da so nekatera vprašanja imela več možnih odgovorov, ki pa jih komisija po njegovem mnenju 
ni upoštevala. 

Kako so izvedeli, da so preverjanje opravili, smo kandidate spraševali v vprašanju, kjer so prav tako 
lahko izbrali več odgovorov. Prikazani so v grafu 25.

Graf 25: Pojasnila o opravljenem preverjanju*
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Člani komisije so mi povedali, da sem opravil preverjanje in pojasnili 
so mi, katere dele naloge sem opravil dobro in kje bi se moral izboljšati

Člani komisije so mi povedali, da sem opravil preverjanje

Svetovalec mi je povedal, da sem opravil preverjanje

Drugo

41,5 %

53,4 %

7,5 %

4,4 %

* Veljavnih odgovorov je 159.

Dobra polovica kandidatov (53,4 %) je izvedela od članov komisije, da je preverjanje opravila. Člani 
komisije so podali tudi utemeljitev ocene. 66 od 159 kandidatov (dobrih 41 %), ki so certifikat 
pridobili s preverjanjem znanja, je od članov komisije izvedelo, da so preverjanje opravili, vendar 
niso dobili utemeljitve ocene. 12 kandidatov je novico izvedelo od svetovalca. Pri odgovoru »drugo« 
sta dva kandidata navedla, da sta sporočilo dobila po pošti, eden pa je navedel, da je šele na podelitvi 
certifikatov izvedel, da je opravil preverjanje. 
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5.3.5 Zadovoljstvo z delom članov komisije
Kandidatom smo ponudili prost odgovor na vprašanje, ali so bili z delom članov komisije zadovoljni. Pri 
tem smo jih prosili, naj svoj odgovor na kratko utemeljijo.

Graf 26: Zadovoljstvo z delom članov komisije
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Nezadovoljen

Drugo

95,4 %

Na vprašanje, ali so bili zadovoljni z delom članov komisije, je odgovorilo 241 (92,7 %) anketirancev. V 
grafu 26 prikazujemo delež tistih, ki so bili zadovoljni z delom članov komisije, in delež tistih, ki niso 
bili.

Skoraj vsi kandidati, ki so odgovorili na to vprašanje, so navedli, da so bili z delom članov komisije 
zadovoljni ali zelo zadovoljni. Šest anketirancev je odgovorilo, da z delom komisije niso bili zadovoljni, 
in sicer so podali naslednje utemeljitve:

»Ne. Med sabo so si bili zelo različni. Vsak je imel svoje kriterije, zdelo se je, da niso vedeli, kaj 
pričakujejo v odgovor.« (NPK organizator poslovanja v velneški dejavnosti)
»Ne. S svojimi vprašanji niso želeli preveriti mojega znanja, ampak so želeli pokazati, da oni vedo 
več kot jaz.« (NPK maser)
»Ne. V referenci so morali biti dani osebni podatki. Kje je tu varovanje osebnih podatkov!« (NPK 
socialni oskrbovalec na domu)
»Nikakor. Vse predolgo traja.« (NPK poljedelec)
»Nisem bila zadovoljna z delom prakse. Premalo v praksi videno!« (NPK zeliščar)
»Niti ne, preveč ozko usmerjeno (točno po načrtu preverjanja znanja, preveč teoretično).« (NPK 
zeliščar)

Trije kandidati so podali neposredno kritiko dela članov komisije, in sicer glede neusklajenih meril 
članov komisije, eden ni bil zadovoljen z odnosom članov komisije, en kandidat je izpostavil ozko 
usmerjenost pri preverjanju. Utemeljitve treh kandidatov izražajo posredno kritiko, eden ni zadovoljen 
z dolžino postopka, eden je opozoril na varovanje osebnih podatkov, zadnja navedena kritika pa se 
navezuje na praktično delo. 
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Pet raznorodnih odgovorov smo razvrstili v kategorijo »drugo«. Trije od petih kandidatov dela članov 
komisije niso ocenjevali, ker se z njimi niso srečali, dva sta bila delno zadovoljna. Eden je izpostavil 
zahtevnost komisije. Kandidati so navedli:

»Da in ne.« (NPK poljedelec)
»Delno sem bila zadovoljna. So bili kar zahtevna komisija.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)
»Nisem bila v stiku s člani komisije. Postopek pridobivanja certifikata je bil hiter.« (NPK živinorejec)
»Nisem jih spoznal.« (NPK živinorejec)
»Nisem jih srečal.« (NPK živinorejec)

V nadaljevanju podrobneje analiziramo utemeljitve tistih kandidatov, ki so delo članov komisije ocenili 
pozitivno oziroma so bili z njihovim delom zadovoljni. Največ kandidatov (96) je podalo splošne 
odgovore (»da«, »zelo zadovoljen«, »zadovoljen«, »ni bilo težav«). 

Med najpogostejšimi utemeljitvami so se znašle naslednje formulacije:
»Z delom komisije sem bil/a zadovoljen/na, ker so bili strokovni in korektni.« (55 kandidatov)
»Člani komisije so imeli spoštljiv in prijazen odnos.« (15 kandidatov)
»Zadovoljen sem bil, ker so mi podelili certifikat (bodisi na podlagi preizkusa bodisi na podlagi 
zbirne mape).« (18 kandidatov)
»Člani komisije so na preverjanju dali dodatne informacije in napotke, kako naj kandidati izboljšajo 
svoje delo.« (4 kandidati)

Nekatere daljše utemeljitve predstavljamo v nadaljevanju:
»Bili so prijazni, vendar bi za pridobitev takega potrdila pričakovala popolnoma drugačen – celovit 
pristop preverjanja znanja (na usposabljanju smo obdelali načine pridelave, zakonodajo, kako je 
treba delati …, na ustnem izpitu pa je bilo preverjanje izredno splošno).« (NPK zeliščar)
»Bila sem zadovoljna. Prijetno sem bila presenečena nad tem, da nam tudi na samem preverjanju 
podajo dodatne informacije.« (NPK zeliščar)
»… da, ker so nas spodbujali in pojasnjevali možne izboljšave.« (NPK zeliščar)
»Komisija je objektivno upoštevala moja znanja in reference, ki sem jih navedel v zbirni mapi.« 
(NPK zeliščar)
»Da, z argumenti so ločili dobro in slabo opravljene naloge.« (NPK vizažist)
»Da, ker so ocenjevali pošteno.« (NPK računovodja)
»Zelo zadovoljna, člani komisije so bili zelo korektni in iskali so predvsem znanje.« (NPK 
računovodja)
»Z delom članov komisije sem bila zadovoljna, saj so tudi pojasnili moje napake: kako je pravilno, 
kar sem naredila narobe.« (NPK računovodja)
»Da, vendar bi lahko malo več povedali, kje so bile napake ipd.« (NPK maser)
»Da. Korektni, sproščena situacija, jasna navodila, iskali so znanje.« (NPK maniker)
»Da. Bili so spodbujajoči, dobila sem tudi kakšen nasvet.« (NPK maser)
»Ja, bili so konkretni in so zahtevali visok nivo znanja.« (NPK maser)
»Komisija je strokovno pristopila k preverjanju znanja, bila dosledna in tudi dala napotek pri 
manjših pomanjkljivostih.« (NPK socialni oskrbovalec na domu)
»Da, bili so konkretni, jasni, pomagali v primeru nejasnosti pri nalogah in naredili prijetno vzdušje 
za reševanje naloge.« (NPK računovodja)
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»S člani komisije sem bila zelo zadovoljna. Mogoče bi si želela, da bi ustni del potekal posebej po 
praktičnem delu in ne hkrati. Drugače sem bila s potekom preverjanja zadovoljna.« (NPK pediker)
»Da, prijaznost komisije, povedali so, kje sem delala napake, kaj izboljšala, pisno preverjanje: 
pojasnili so pravilne odgovore.« (NPK maser)
»Da. Zelo strokovno so nam predali znanje in pozneje tudi zahtevali popolno zbirno mapo.« (NPK 
vinogradnik)
»Da. Ker so me še bolj spodbudili k nadaljnjemu delu na kmetiji in mi še kaj predlagali za boljši 
jutri.« (NPK živinorejec)
»Da. Z delom komisije sem bil zadovoljen, dobil sem veliko novih informacij in napotkov za 
nadaljnjo pot v živinorejski dejavnosti.« (NPK živinorejec)
»Da, bila sem zadovoljna. Čeprav so nas veliko spraševali, smo tudi dobile še dodatne informacije o 
sami pedikuri.« (NPK pediker)
»Da, saj so mi veliko svetovali in me usmerili na pot k NPK. Hvala!« (NPK dietni kuhar)

Največ anketiranih je v svojih odgovorih izpostavilo korektnost dela komisije in strokovnost njenih 
članov. Pri tem so nekateri še zlasti poudarili korektnost pri ocenjevanju. Pomemben vidik je 
predstavljal tudi odnos članov komisije do kandidatov. Navajali so prijaznost članov komisije, njihovo 
prizadevanje, da so ustvarili prijetno vzdušje na preverjanju ipd. Še zlasti bi izpostavili navedbe tistih 
kandidatov, ki so pri članih komisije kot največjo prednost videli to, kako so člani komisije tudi med 
samim preverjanjem dajali dodatne informacije in predloge za izboljšanje dela kandidatov.

5.3.6 Izkušnje, ki bi prispevale k izboljšanju postopka pridobivanja NPK

Na vprašanje, ali bi nam bili pripravljeni v zvezi z izkušnjo s pridobivanjem certifikata povedati še kaj, 
kar bi omogočalo izboljšavo postopka, oziroma bi želeli koga pohvaliti, je odgovorilo 192 anketirancev, 
kar predstavlja slabe tri četrtine vprašanih (73,8 %). Navajali so proste odgovore, ki jih v nadaljevanju 
prikazujemo po posameznih področjih:

Področje KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Izmed 95 kandidatov, ki so pridobili NPK s področja kmetijstva in gozdarstva, jih je 51 dalo tudi 
odgovor na odprto vprašanje, kakšna je bila njihova izkušnja s postopkom pridobivanja NPK. Njihove 
odgovore smo združili v vsebinsko sorodne kategorije (tabela 10), nekatere odgovore pa v celoti 
predstavljamo v nadaljevanju.

Tabela 10: Izkušnje s pridobivanjem NPK na področju kmetijstva in gozdarstva

Izkušnje v postopku pridobivanja NPK na področju kmetijstva 
in gozdarstva f %

Pohvala (postopka, predavateljev nasploh, posameznih 
predavateljev, programa) 31 60,8

Kritika (predavateljev, komisije, celotnega postopka, svetovalcev, 
previsoka cena, neustrezen termin predavanj) 10 19,6

Manj teorije, več prakse 6 11,8

Drugo 4 7,8

Skupaj 51 100,0
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Med pohvalami najdemo zapise, da je bilo »vse v redu«, da je bil »postopek izveden korektno« in da je 
treba »pohvaliti vse predavatelje«. V nadaljevanju predstavljamo še nekaj konkretnih zapisov pohval:

»Predavanja so bila zanimiva, poučna, dobili smo veliko novega znanja, sploh mi, ki nimamo 
kmetijske izobrazbe. Pohvalila bi zaposlene na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije Zavod 
Murska Sobota, kjer so izvajali izobraževanje.« (NPK živinorejec)
»Mislim, da je izobraževalni program dober in uporaben tudi v vsakodnevnem življenju na kmetiji.« 
(NPK vinogradnik)
»Vse je bilo korektno. Bila so dobra in zanimiva predavanja. Všeč mi je, da so dobro narejene zbirne 
mape nagrajene (ni potrebe po dodatnem preverjanju znanja).« (NPK živinorejec)

Deset odgovorov respondentov izraža kritiko, bodisi predavateljev, članov komisije, en kandidat je 
izpostavil slabo komunikacijo s kmetijsko zbornico v okraju. Dve kritiki sta se nanašali na previsoko 
ceno postopka, dva kandidata sta navedla, da termin predavanj ni ustrezen, ker je v tem času veliko dela 
na kmetiji. 

»Definitivno boste morali znanje predavateljev izboljšati. Nekateri nimajo pojma o kmetovanju.« 
(NPK poljedelec)
»Komisija bi bila lahko malo manj naduta.« (NPK zeliščar) 

V nadaljevanju povzemamo zapis enega od kandidatov, ki je svojo izkušnjo obširneje predstavil:
»Pišem vam zato, ker bi vam rad predstavil moje izkušnje glede pridobivanja certifikata za NPK.
[…] Za pridobitev NPK sem se odločil, ker je bil pogoj za razpis za mlade prevzemnike. Prvo uro 
predavanja so nam rekli, da je pogoj za razpis:

• starost kmeta 18–40 let
• vsaj osnovna šola
• izpit za traktor
• 6 ha zemlje
• NPK

Šele zadnjo uro predavanja, ko smo bili na koncu tečaja, so nam predstavili podrobnejše pogoje in 
takrat je polovica udeležencev (vseh skupaj nas je bilo okrog 40) videla, da nimajo pogojev za razpis 
za mladega prevzemnika.

Jaz pa tudi na koncu nisem mogel kandidirati na razpisu, ker nisem imel zemlje v celotni lasti, 
ker je tudi žena polovični lastnik kmetije, vendar pa te informacije na tečaju nisem dobil. Moje 
mnenje je, da so na zavodu v [ime kraja, kjer je zavod] tale tečaj opravljali oziroma predavali zelo 
NESTROKOVNO in NEPROFESIONALNO, kajti, kot je videti, je bil njihov cilj zgolj ta, da poberejo 
čim več denarja od udeležencev tečaja.

V takem primeru, kot je moj, oziroma primer veliko udeležencev v moji skupini, ki tudi niso mogli 
kandidirati na razpisu za mladega prevzemnika, bi jim bilo treba odvzeti licenco za upravljanje 
tečajev za NPK.« (NPK poljedelec)

Podobno obširneje zapiše še eden od kandidatov.
»Sama izkušnja z znanjem je bila dobra, vendar je izobraževanje drago in zelo predrag je sam 
certifikat, ki pa mi nič ne koristi, saj nismo imeli možnosti prijave za mlade kmete, ker smo kmetijo 
kupili in nam datumi niso šli skozi razpis.
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Smo zelo razočarani, saj nam, ki smo kmetijo kupili, država ne da nobenih možnosti za lažji začetek. 
Zaradi vseh tečajev (NPK, za traktor …) smo izgubili ogromno denarja, na koncu, ko pa vse opraviš, 
ti pa povedo, da nimaš možnosti potegovati se za razpis. Res žalostno. Vsi pisarniški delavci bi to 
morali vedeti, še preden te pošiljajo na različne tečaje!!!« (NPK živinorejec)

Nadalje je šest respondentov je izpostavilo, da bi bilo treba vpeljati več prakse. Navedli so:
»Manj teorije in več prakse, za kar niso krivi predavatelji in komisija, ampak v celoti napačno 
zastavljena kmetijska politika. Naj se zgledujejo po sosednjih državah, npr. Avstriji.« (NPK 
vinogradnik)
»Premalo podanega praktičnega znanja, preveč nepotrebne teorije in učenja na pamet. Tečaj bi se 
moral izvajati tudi v naravi in prepoznavati zdravilna zelišča.« (NPK zeliščar)
»Spoznavanja zelišč na prostem je bilo premalo.« (NPK zeliščar)
»Vsekakor bi bilo potrebno več praktičnega dela.« (NPK zeliščar)
»Manjka praktični del.« (NPK poljedelec)
»Predavatelji bi morali imeti več prakse.« (NPK živinorejec)

Med tistimi, ki so izpostavili, da bi moralo biti v samem postopku pridobivanja certifikata več prakse, 
so bili trije kandidati, ki so pridobili NPK zeliščar. Dva sta navedla, da bi morali zelišča spoznavati v 
naravnem okolju. 

Štirih odgovorov, izmed katerih trije izražajo predloge nismo mogli razvrstiti v nobeno od kategorij, 
zato jih predstavljamo v celoti:

»Pridobitev certifikata sama po sebi še ni zagotovilo za uspešno delo na tem področju, če ga je 
pridobil kandidat le na osnovi opravljenih izobraževalnih seminarjev po tem programu. Kandidatu 
bi morali omogočati potem, ko je že pridobil certifikat, delo pod vodstvom mentorja, ki bi ga uvajal 
v praktične vsebine in mu svetoval, kako si še pridobiti potrebna znanja za uspešno in varno delo na 
tem področju.« (NPK zeliščar)
»Bolj natančna navodila, kaj naj zbirna mapa vsebuje.« (NPK vinogradnik)
»Dodatna letna izobraževanja.« (NPK zeliščar)
»Mladi kmetje bi potrebovali več pojasnil, kako naprej.« (NPK živinorejec)

Področje POSLOVANJE IN UPRAVA

27 kandidatov je pridobilo NPK s področja poslovanja in uprave, med njimi jih je 16 tudi zapisalo svojo 
izkušnjo. Večinoma so izrazili pohvalo (devet kandidatov), kar kažejo naslednje izjave:

»Osebno sem bila zelo zadovoljna; ohranite tako raven!!!« (NPK nepremičninski posrednik)
»Ljudska univerza [ime] si zasluži pohvalo za izvajanje programa in informiranje udeležencev.« 
(NPK računovodja za samostojne podjetnike in manjša podjetja)

Trije kandidati so v odgovorih o zadovoljstvu izpostavili potrebo po več prakse:
»Morda malo več prakse – vaj kot pa teorije.« (NPK računovodja)
»Predavanja bi lahko bila bolj praktično naravnana.« (NPK nepremičninski posrednik)
»Več praktičnih del, mogoče tudi kakšen program na računalniku.« (NPK računovodja)

Štirih odgovorov nismo mogli klasificirati, med njimi eden izraža kritiko: 
»Predavateljica bi se lahko bolje organizirala in nas več naučila.« (NPK računovodja)
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Ena od kandidatk je podala tudi predlog, kaj bi bilo dobro vključiti:
»Usposabljanje pred pridobivanjem certifikata je bilo zelo intenzivno in za popolno začetnico kar 
naporno. Mogoče bi morala biti kakšna ura več pri knjigovodstvu, da bi lahko dodatno utrdili 
pridobljeno znanje.« (NPK računovodja)

Eden od kandidatov predlaga, da bi bilo dobro oblikovati vnaprejšnji urnik za ustni del, eden si želi več 
predavanj pri eni od predavateljic, ki jo tudi imenuje. 

Področje KOZMETIKA

S področja kozmetike je NPK pridobilo 24 kandidatov, polovica (12) je podala tudi svoj komentar 
oziroma izkušnjo, pridobljeno v postopku pridobivanja NPK. 

Pet kandidatov je podalo predloge, kaj bi bilo treba izboljšati v katerem od segmentov v postopku 
pridobivanja NPK. Navedli so.

»Lahko bi izboljšali informacije oziroma stvari, ki sem se jih kot vizažistka naučila, sem že od prej 
vedela.« (NPK vizažist)
»Menim, da bi moralo biti preverjanje strožje ocenjeno, saj s tem certifikatom pridobiš izobrazbo, 
prav tako pa z masažo lahko škoduješ (kontraindikacije).« (NPK maser)
»Želela bi opozoriti na to, da je pri delu vizažista veliko stvari, ki so subjektivne (kaj je nekomu všeč 
in kaj ne) ter da se to pri ocenjevanju upošteva.« (NPK vizažist)
»Takoj je treba povedati, da če se plačuje na obroke, da se certifikat dobi, ko je vse poplačano, in ne, 
ko opraviš izpit, mogoče malo več ur, meni osebno je bilo premalo, ker se določenih stvari, ki so 
vključene v predavanja, nismo naučili, samo nekaj besed spregovorili, pa še to ne ... mogoče boljše 
izdelke, ki jih dobimo v sklopu cene, ali pa višjo ceno, da bodo bolj kvalitetni izdelki, kot mora biti, 
ker moji čopiči (in nisem edina) so že vsi skoraj v smeteh.« (NPK vizažist)
»Pri praktičnem preverjanju naj se naredi okvirni razpored.« (NPK maser)

Štirje zapisi izražajo pohvale, večinoma gre za pohvale posameznikov, tako članov komisij kot 
svetovalcev in izvajalcev. Tri zapise lahko razumemo kot kritiko:

»Lahko bi v komisijo povabili bolj izkušene vizažiste.« (NPK vizažist)
»Mogoče malo bolj profesionalni odnos s strani izvajalke praktičnih vaj.« (NPK maser)
»Organizacija s strani [ime institucije] ni bila vedno najboljša; večkrat se je zgodilo, da so bile 
informacije z njihove strani pomanjkljive.« (NPK maniker)

Področje PREDELAVA IN IZDELAVA ŽIVIL

S področja predelave in izdelave živil je vprašalnik izpolnilo 22 kandidatov, med katerimi jih je 13 tudi 
zapisalo svojo izkušnjo.

Za osem kandidatov so bili bodisi posamezniki, institucije ali sam postopek vredni vse pohvale. Eden 
med njimi navede:

»Na tečaju smo imeli zelo lepo razdeljeno na posamezne teme in tudi predstavitev na samem kraju 
'takoj'. Hvala vsem, ki so mi omogočili dejanski prikaz, kako se kaj dela.« (NPK predelovalec sadja 
na tradicionalen način)
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Dva kandidata sta podala predloge:
»Ja, da bi se ta [usposabljanja, op. a.] izvajala v jesenskem oziroma zimskem času, saj bi bilo tako 
veliko lažje.« (NPK predelovalec sadja)
»Mislim, da bi vzorne zbirne mape lahko predstavili drugim kandidatom, da bi se tudi vnaprej 
trudili.« (NPK predelava mesa na tradicionalen način).

Le eden od kandidatov, ki so pridobili NPK s področja predelave in izdelave živil, je bil kritičen do 
izvedbe usposabljanj:

»Tečaj je bil včasih izveden površno oziroma smo bili prepuščeni sami sebi. Glede na ceno tečaja 
bi pričakovala, da bom dobila še kaj več dodatnih znanj in ne samo certifikat.« (NPK izdelovalec 
kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način)

Področje RANLJIVE SKUPINE

20 kandidatk je pridobilo certifikat s področja ranljivih skupin. Na vprašanje, ali bi nam želele v zvezi s 
svojo izkušnjo s pridobivanjem certifikata zaupati še kaj, je zapise navedlo 16 udeleženk. 

Polovica (8) zapisov izraža pohvalo tako posameznikov kot institucij. Eden od zapisov poleg pohvale 
vsebuje tudi predlog:

»Vse je potekalo v redu, le razmik od konca predavanj do izpita je bil dolg.« 

Pet kandidatk je navedlo predvsem predloge. Dve kandidatki predlagata, da bi kandidati morali dobiti 
tudi informacijo, ali je na podlagi pridobljene NPK socialni oskrbovalec na domu mogoče pridobiti 
status samostojnega podjetnika (s.p.). Predlog dveh kandidatk je bil, da bi se preverjanje izvajalo tam, 
kjer je so potekale priprave na postopek preverjanja in potrjevanja NPK (ena zapiše, da bi »… lahko bili 
izpiti bliže Prekmurju«). Ena od kandidatk izpostavi potrebo po »več praktičnih vajah oz. manj teorije, 
ker le z vajami in prakso se doseže želeni cilj«.

Dva zapisa izražata kritično oceno predavanj:

»Približno 30 % predavanj je bilo res brez doprinosa k čemur koli, celo v minus je šel dragocen čas 
slušateljev in končno tudi predavatelja.«

»Na predavanjih več stvari iz prakse, so nas zelo slabo naučili stvari, ki bi jih morali vedeti, a jih 
nismo izvajali.«

Ena od kandidatk je posredovala daljše besedilo, v katerem je kritična predvsem do tega, da se 
preverjanje izvaja v oddaljenem kraju, stroške prevoza si morajo kriti kandidati sami, kar je poseben 
problem pri tistih, ki so brezposelni in za katere je prevoz dodaten strošek, povračilo tega stroška pa 
dobijo šele po enem mesecu. 

Področje GRADBENIŠTVO

Med 17 kandidati, ki so pridobili NPK s področja gradbeništva, jih je sedem dalo še krajši zapis svoje 
izkušnje. Šest jih je izrazilo pohvalo: »Vse je bilo zelo strokovno«, »Odlično, pohvala vsem« ipd. Eden 
od kandidatov je navedel, da bi morala pridobitev NPK prispevati tudi k povišanju plače.



54

Področje GOSTINSTVO, HOTELIRSTVO, TURIZEM

Pet kandidatov od 16, ki so pridobili NPK s področja gostinstva, hotelirstva in turizma, ni navedlo 
svojih izkušenj v zvezi s postopkom pridobivanja certifikata, 11 respondentov pa je v svojih zapisih 
izpostavilo pohvale, predloge in kritike.

Šest pohval se je nanašalo na sam postopek in posameznike (mentorje, člane komisij, svetovalce).

Trije kandidati so izpostavili predvsem predloge za več prakse, po možnosti pri dejanskem delodajalcu, 
en kandidat je predlagal manj strogo ocenjevanje, ker so »bili v skupini večinoma starejši in … [njihov] 
spomin ter koncentracija nista več tako dobra kot pri mladih.«

En zapis je bil kritičen: »Da bi se pridobivanje certifikata začelo, kadar bi dejansko potrebovali nov 
kader, ne pa, da smo še vedno brezposelni. Poleg tega se za nov poklic potrebuje več prakse, ne le en 
teden, ker se ničesar ne naučiš.«

Področje TEHNIKA

Certifikate je s področja tehnike pridobilo 13 respondentov, šest jih je zapisalo svojo izkušnjo. Štirje 
med njimi so pohvalili predavatelje, ki so bili korektni in so dobro predavali, dva sta podala predloge, in 
sicer da bi »vpeljali novejše postopke, čeprav samo na računalniku« in da bi »povečali število ur/obseg 
programa«.
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Za sistematično vpeljevanje izboljšav v sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je treba upoštevati tudi 
vlogo kandidata v postopku pridobitve certifikata, njegovo oceno, katere pomanjkljivosti se pojavljajo 
v sistemu ter katere segmente v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
ocenjujejo pozitivno ter bi jih bili smiselno ohraniti in dodatno okrepiti. Poleg tega nas je zanimalo tudi, 
v kolikšni meri je pridobljen certifikat izboljšal zaposljivost kandidatov (jim omogočil pridobitev ali 
ohranitev zaposlitve ter napredovanje na delovnem mestu).

Spremljava certifikatnega sistema je potekala po posameznih področjih, pri določanju katerih je bilo 
ključno sodelovanje s posameznimi izvajalci in svetovalci v programih NPK. Kandidate smo spremljali 
od marca 2016 do decembra 2016, in sicer na začetku postopka pridobivanja in potrjevanja NPK ter šest 
mesecev po pridobitvi certifikata.

6.1 Ključne ugotovitve analize podatkov o kandidatih, ki so 
bili v postopku pridobitve NPK

Podatke o kandidatih, ki so bili v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, smo pridobili 
prek vprašalnika, sestavljenega iz devetih zaprtih in treh odprtih vprašanj, in sicer je vprašalnik 
izpolnilo 778 kandidatov. Glede na spol je bila struktura vključenih kandidatov dokaj uravnotežena – 
dobra polovica (54,4 %) žensk in slaba polovica (45,6 %) moških. Največ respondentov (63,2 %) je bilo 
starih med 26 in 45 let, precej manj jih je pripadalo starejši (21,7 %) ali mlajši skupini (14,5 %) od te. 
Največ v spremljavo vključenih kandidatov je imelo zaključeno srednjo poklicno šolo (32,6 %), nato 
srednjo strokovno (28,7 %) ter visoko oziroma univerzitetno izobrazbo (19 %). Deleži respondentov z 
drugimi stopnjami izobrazbe so manjši od 8 %. Med vsemi anketiranci je skoraj polovica brezposelnih 
(45,5 %), slaba četrtina (22,8 %) je zaposlenih v gospodarstvu, 13,3 % pa v javni upravi. Preostali 
kandidati so študenti ali upokojenci, samostojni podjetniki, kmetje, lastniki podjetja ali pa so izbrali 
odgovor »drugo«. Največ vprašanih je želelo pridobiti NPK na področju kmetijstva in gozdarstva (19,4 
%), nato na področju poslovanja in uprave (15 %) ter ranljivih skupin (9,6 %). Manj kot 10 % kandidatov 
je želelo NPK s področij tehnike, kozmetike, gradbeništva, gostinstva, hotelirstva in turizma, manj kot 5 %  
pa na področju zdravstva, farmacije, predelave in izdelave živil in varovanja. Najmanj anketirancev je 
želelo pridobiti NPK na področju storitve za gospodinjstva, izobraževanja, umetnosti, računalništva in 
transporta.

Pri pridobivanju in analiziranju podatkov smo se osredotočali na izhodiščna raziskovalna vprašanja, 
in sicer nas je zanimalo, kdo je kandidate spodbudil in napotil k pridobitvi NPK, iz kakšnih razlogov 
so se odločili za pridobitev NPK ter ali so na tem področju že imeli delovne izkušnje, ali so se udeležili 
priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK, kako ocenjujejo delo in pomoč svetovalca pri 
pripravi osebne zbirne mape in na splošno ter ali so naleteli na težave pri pripravi osebne zbirne mape.

Dobra polovica (57,1 %) respondentov se je za pridobitev NPK odločila sama, nato sta sledila odgovora, 
da jih je napotil delodajalec (16,2 %) ter Zavod RS za zaposlovanje (15,5 %), manj kot 7 % pa se jih je za 
pridobitev NPK odločilo iz drugih razlogov ali so jih k temu spodbudili sorodniki. Kot druge razloge so 
najpogosteje navedli razlog, da so na področju, na katerem so želeli pridobiti NPK, že delali, ter da so se 
želeli prijaviti na razpis za mlade prevzemnike kmetije. Preostanek odgovorov je zanemarljiv. Vendar pa 
je mogoče opaziti razlike med posameznimi področji, in sicer je večina kandidatov, ki je želela pridobiti 
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NPK na področjih predelava in izdelava živil, ranljive skupine, kozmetika in kmetijstvo in gozdarstvo, 
odgovorila, da so se za pridobitev certifikata odločili sami, medtem ko je na področjih gradbeništvo 
in farmacija kandidate povečini napotil delodajalec. Na področjih gostinstvo, hotelirstvo in turizem, 
poslovanje in uprava ter tehnika se je večina kandidatov za pridobitev NPK odločila sama, pogosto pa so 
odgovorili tudi, da jih je napotil Zavod RS za zaposlovanje. Na področju zdravstva prav tako izstopata 
dva odgovora, in sicer da so se odločili sami ali pa jih je napotil delodajalec.

Največ kandidatov (31,7 %) se je odločilo za pridobitev NPK, da bi si s tem povečali zaposlitvene 
možnosti, na drugem mestu (21,2 %) pa je odgovor »drugo«, pod katerim sta bila največkrat navedena 
odgovora, da so se odločili za NPK zaradi razpisa za mlade prevzemnike kmetije in da so želeli pridobiti 
dodatna znanja. Manj kot 15 % anketirancev je želelo pridobiti NPK, da bi izvajali dejavnost kot 
samostojni podjetnik in da bi napredovali na delovnem mestu, ostali odgovori pa so zanemarljivi. Med 
posameznimi področji obstajajo opazne razlike, in sicer so se zaradi izboljšanja možnosti zaposlitve 
za pridobitev NPK odločali predvsem na področjih ranljive skupine, gostinstvo, hotelirstvo in turizem, 
poslovanje in uprava in tehnika, razpis za mlade prevzemnike kmetije pa je k pridobitvi NPK spodbudil 
kandidate na področju kmetijstvo in gozdarstvo. Na področju kozmetika so kandidati prav tako želeli 
izboljšati svoje možnosti zaposlitve, poleg tega pa tudi začeti izvajati dejavnost kot samostojni podjetniki, 
na področjih gradbeništvo in zdravstvo pa se je dobra polovica anketirancev za pridobitev NPK odločila 
zaradi možnosti napredovanja v službi; na področju gradbeništva je bil drugi najpogostejši razlog 
izboljšanje možnosti za iskanje zaposlitve, v zdravstvu pa »drugo« (pridobitev dodatnih znanj). 

Izmed kandidatov, ki so se odločili za pridobitev NPK, je bilo 27,3 % takih, ki izkušnje na izbranem 
področju že imajo, saj se z izbrano dejavnostjo ukvarjajo v prostem času, le nekaj manj (26,5 %) jih je 
odgovorilo, da na izbranem področju nimajo nobenih izkušenj. Sledita še odgovora, da gre za področje, 
na katerem so oziroma so bili zaposleni. Neizkušeni kandidati so se prijavljali na področjih ranljive 
skupine, kozmetika, gostinstvo, hotelirstvo in turizem, tehnika ter poslovanje in uprava, in sicer je bil 
prevladujoči odgovor, da nimajo izkušenj na področjih kozmetika, tehnika in poslovanje in uprava, drugi 
najpogostejši odgovor na področjih kozmetika in tehnika je bil, da se s tem ukvarjajo v prostem času, 
v poslovanju in upravi pa se na drugem mestu pojavi odgovor, da gre za področje, na katerem so bili 
zaposleni. Na področjih gostinstvo, hotelirstvo in turizem in ranljive skupine je ravno obratno – največ 
jih je odgovorilo, da se s tem ukvarjajo v prostem času, medtem ko je bil drugi najpogostejši odgovor, da 
na izbranem področju nimajo izkušenj. Na področjih gradbeništva in farmacije se je večina kandidatov 
odločila za pridobitev certifikata, ker gre za področji, na katerih so zaposleni, na področju kmetijstvo 
in gozdarstvo pa sta prevladovala odgovora, da se s to dejavnostjo ukvarjajo v prostem času in da gre za 
dodatno dejavnost, s katero se preživljajo. 

Večina anketirancev (88,6 %) se je odločila za udeležbo na pripravah na postopek preverjanja in 
potrjevanja NPK, in sicer je na vseh področjih več kot 80 % kandidatov odgovorilo, da so se udeležili 
priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK.

V postopku pridobivanja in potrjevanja NPK je pomembna tudi vloga svetovalcev, katerih naloga je, 
da kandidate seznanijo s pogoji za pridobitev NPK, jih usmerjajo v postopku pridobitve, jih opremijo z 
vsemi drugimi potrebnimi informacijami, ki jim omogočajo pridobitev NPK, ter jim nudijo pomoč pri 
pripravi osebne zbirne mape. 

Pri vprašanju, ali so jim svetovalci pomagali pri sestavi osebne zbirne mape, so anketiranci lahko 
izbrali več odgovorov, in sicer je večina anketirancev odgovorila, da so imeli s svetovalcem več kot eno 
srečanje, nato da so se s svetovalcem dogovarjali po telefonu oziroma elektronski pošti, na tretjem mestu 
pa je odgovor, da so se s svetovalcem srečali le ob oddaji vloge. V preostalih odgovorih so navajali tudi, 
da je vse urejal njihov delodajalec oziroma da niso imeli s svetovalcem nobenega stika, pod odgovor 
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»drugo« pa so navajali tudi, da so osebno zbirno mapo izdelali sami, da so jim pomagali na izvajalskih 
institucijah ipd. Kandidati, ki so se odločili za pridobitev NPK na področjih ranljive skupine, kmetijstvo 
in gozdarstvo, gostinstvo, hotelirstvo in turizem ter farmacija, so najpogosteje odgovorili, da so imeli s 
svetovalcem več kot eno srečanje za pripravo osebne zbirne mape. To je bil najpogostejši odgovor tudi 
pri kandidatih na področjih kozmetika, poslovanje in uprava, tehnika in zdravstvo, vendar pa so bili na 
teh področjih pogosti tudi drugi odgovori. Kandidati so na področjih kozmetika in tehnika na drugo in 
tretje mesto uvrstili odgovora, da so imeli s svetovalcem eno srečanje, ko so oddali vlogo, ter da so se s 
svetovalcem dogovarjali po telefonu in elektronski pošti, na področjih poslovanje in uprava ter zdravstvo 
pa sta ta dva odgovora ravno zamenjana.

Velika večina (98,2 %) vprašanih je bila zadovoljna s svetovanjem. Izpostavili so, da so prejeli želene 
informacije glede postopka pridobitve certifikata, svetovalci so podali jasna navodila, njihov pristop je 
bil korekten in natančen, poleg tega pa so si za kandidate vzeli čas, jih spodbujali in jim nudili oporo. 
Tisti, ki so bili s svetovanjem nezadovoljni, so izpostavili, da bi moral biti postopek bolj utečen, ker je 
šlo za NPK, ki obstaja že dlje časa, da so dobili pomanjkljive oziroma napačne informacije ter da so se 
glede postopka morali pozanimati sami.

Večina anketirancev (92,5 %) ni naletela na težave pri sestavljanju osebne zbirne mape, saj so od 
svetovalca oziroma na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK prejeli razumljive 
informacije, poleg tega so si pomagali tudi z elektronskimi viri. Omenili pa so, da je zbiranje 
dokumentov časovno zahtevno in da je obrazec Europass uporabniku neprijazen. Kandidati, ki so 
imeli težave pri zbiranju dokumentacije, so izpostavili, da so naleteli na ovire pri zbiranju referenc 
delodajalcev, slikovnega gradiva, dokazovanju delovnih izkušenj in izpolnjevanju obrazca Europass. 
Izmed kandidatov, ki so naleteli na težave pri pripravi osebne zbirne mape, jih je največ želelo pridobiti 
NPK na področjih ranljive skupine in kmetijstvo.

6.2 Ključne ugotovitve analize podatkov o kandidatih, ki so 
pridobili NPK

Pri spremljanju kandidatov, ki so pridobili NPK, smo uporabili anketni vprašalnik, sestavljen iz 10 
vprašanj zaprtega tipa, izmed katerih sta imeli dve vprašanji možnost večstranske izbire odgovorov, ter 
štirih vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik je izpolnilo 260 kandidatov, od tega 53,3 % moških in 46,7 % 
žensk – struktura respondentov je bila po spolu dokaj uravnotežena. Največ anketirancev (skoraj 63 %)  
je spadalo v starostno skupino med 26 in 45 let, nato sledita skupini med 46 in 60 let (skoraj 20%) 
ter mlajših od 25 let (16,7 %). V skupino nad 60 let je spadal le slab odstotek anketirancev. Največ 
anketirancev je odgovorilo, da imajo srednjo poklicno izobrazbo (34 %), nato srednjo strokovno (27%) 
ter visoko oziroma univerzitetno (skoraj 20 %). Izmed vseh vprašanih je bilo 60 % zaposlenih, in sicer 
jih je skoraj polovica (46,5 %) odgovorila, da so zaposleni v gospodarstvu, petina jih je bila zaposlena v 
javni upravi, skoraj toliko pa jih je imelo status kmeta.

Pri analizi podatkov smo se osredotočili na razloge za pridobitev NPK, ali je pridobitev certifikata 
vplivala na zaposlitveno situacijo kandidatov, na kakšen način je potekalo pridobivanje certifikata in 
preverjanje znanja ter kako kandidati ocenjujejo delo članov komisije.



60

Pri vprašanju, zakaj so se odločili za pridobitev certifikata, je največji delež kandidatov (40 %) izbral 
odgovor »drugo«, in sicer sta dve tretjini pridobili NPK zaradi razpisa za mladega prevzemnika kmetije, 
drugi pa so želeli pridobiti novo znanje, izboljšati možnosti dodatnega zaslužka ali pa jih je napotil 
delodajalec. Med ponujenimi odgovori se je na drugo mesto (31 %) uvrstil odgovor »večja možnost za 
iskanje zaposlitve«, manj kot 15 % pa je odgovorilo, da so se odločili za NPK zaradi izvajanja dejavnosti 
kot samostojni podjetnik in zaradi napredovanja v službi.

Zaposleni kandidati so odgovarjali tudi na vprašanji, kako je pridobitev NPK vplivala na njihovo 
zaposlitveno situacijo in kje so zaposleni, in sicer pri 40 % kandidatov po pridobitvi certifikata ni prišlo 
do nobenih sprememb, zaposlitev so že imeli, pri 44 % pa se je situacija spremenila: največ med njimi 
(dobrih 22 %) jih lahko opravlja dodatne dejavnosti, skoraj 13 % kandidatov je po pridobitvi NPK 
pridobilo zaposlitev na izbranem področju, skoraj 8 % je certifikat pomagal pri napredovanju, dva 
kandidata pa sta pridobila zaposlitev za nedoločen čas. Izmed tistih kandidatov, ki so izbrali odgovor 
»drugo«, je pridobitev certifikata več kot polovici omogočila kandidiranje na razpisu za pomoč mladim 
kmetom, za druge pa ni pomenila nobene spremembe oziroma jim je pomenila pridobivanje novih 
znanj, priznavanje znanj v tujini ali pa je spadala v sklop službe.

Večina kandidatov (več kot 60 %) je za pridobitev certifikata morala opravljati preverjanje znanja, 
preostali pa so pridobili NPK tako, da je komisija pregledala njihovo zbirno mapo. Največ kandidatov 
je pridobilo certifikat na podlagi pregleda zbirne mape na področju predelave in izdelave živil (skoraj 
91 %) ter na področju kmetijstva in gozdarstva (72,3 %), medtem ko je največ kandidatov za pridobitev 
certifikata moralo opraviti preverjanje znanja na področju ranljivih skupin in poslovanja in uprave (vsi 
kandidati), na področju kozmetike (skoraj 96 %), gradbeništva (94 %), tehnike (92 %), nekoliko manj  
(75 %) pa na področju gostinstva, hotelirstva in turizma. 

Dobra polovica je bila o nalogi za preverjanje seznanjena prek vabila, manj kot 30 % pa je na samem 
preverjanju izvedelo, kaj je pri posamezni nalogi pomembno in kateri so izločilni pogoji. Ostali so dobili 
pojasnila pri svetovalcih, na pripravah na postopek preverjanja in potrjevanja NPK, na ljudski univerzi 
ipd. O uspešno opravljenem preverjanju je več kot polovico kandidatov obvestila komisija, ki je poleg 
tega podala tudi utemeljitev ocene, medtem ko je dobrih 40 % anketirancev sicer izvedelo od članov 
komisije, da so preverjanje uspešno opravili, vendar niso prejeli dodatnih pojasnil, katere dele naloge 
so opravili dobro in kje je prostor za izboljšanje. Ostale so obvestili svetovalci ali pa so bili obveščeni po 
pošti oziroma na podelitvi certifikatov.

Skoraj vsi kandidati so bili zadovoljni oziroma zelo zadovoljni z delom članov komisije (skoraj 93 %);  
pozitivno so ocenili njihovo strokovnost, korektnost, jasno dajanje informacij in napotkov med 
preverjanjem, spodbujanje, utemeljitev ocene in možnosti izboljšav ipd. Šest kandidatov, ki so izrazili 
nezadovoljstvo z delom članov komisije, je v svojih utemeljitvah izreklo kritiko na račun neusklajenih 
meril in odnosa članov komisije ter preveč ozko usmerjenega preverjanja. Poleg tega so bili nezadovoljni 
z dolžino postopka in varovanjem osebnih podatkov. Ostali so izrazili delno (ne)zadovoljstvo zaradi 
zahtevnosti članov komisije, trije pa članov komisije v postopku pridobitve NPK niso srečali.
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6.3 Zaključki

Struktura anketirancev je bila v prvem in drugem zajetju podatkov kljub manjšemu vzorcu v drugem 
zajetju primerljiva glede na spol, starost in raven izobrazbe, manjše razlike pa so opazne na področju 
zaposlitve. V drugem sklopu anketiranj je bilo vključenih manj brezposelnih in nekaj več zaposlenih v 
gospodarstvu kot v prvem, najbolj opazna pa je razlika v številu vključenih s statusom kmeta (v prvi fazi 
6 %, v drugi pa 19,7 %).

Kot smo ugotovili že v prejšnjih dveh točkah, je največ kandidatov želelo pridobiti NPK na področju 
kmetijstva in gozdarstva. Za pridobitev NPK so se odločili sami, kot razlog za to pa so navedli razpis za 
mladega prevzemnika kmetije. Navedli so, da gre pri tem za dejavnost, ki jo sicer opravljajo v prostem 
času in jim predstavlja vir dodatnega dohodka. Večina tistih, ki so se odločili za pridobitev certifikata na 
tem področju, ga je pridobila na podlagi pregleda zbirne mape.

Po zaključenem postopku jih je slaba polovica podala svoje mnenje o celotnem postopku pridobivanja 
NPK. Več kot polovica vprašanih je pohvalila predavatelje, program, postopek itd. Izrazili so tudi 
predloge, kako bi znanja, ki so jih pridobili v postopku pridobivanja NPK, nadgrajevali v dodatnih 
oblikah svetovanja in izobraževanja ter mentoriranja.

Skoraj tretjina je izrekla kritiko na račun predavateljev, komisije, postopka, svetovalcev, cene in 
terminov predavanj ter teoretične naravnanosti priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK. Iz 
navedb respondentov v točki 5.3.6 je iz dveh konkretnih zapisov razvidno, da je šlo s strani izvajalcev 
priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK za očitno zavajanje udeležencev na način, da jim 
niso bile posredovane vse informacije, ki bi jih za kandidiranje na razpisu potrebovali.

Potrebo po več prakse so izrazili tudi kandidati, ki so pridobili NPK na področju poslovanje in uprava. 
Svoje mnenje je podala dobra polovica izmed njih. Na tem področju so se kandidati odločali za 
pridobitev certifikata predvsem zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti, med njimi so prevladovali 
tisti, ki še niso imeli delovnih izkušenj na tem področju in so s svetovalcem namenili več kot eno 
srečanje za pripravo osebne zbirne mape, poleg tega pa so svetovalcem komunicirali tudi po telefonu in 
elektronski pošti. Za pridobitev certifikata so vsi kandidati na tem področju morali opraviti preverjanje 
znanja.

Večina kandidatov na tem področju je sicer pohvalila izvajalce priprav na postopek preverjanja in 
potrjevanja NPK, izrazili pa so, da bi potrebovali več praktičnih vaj, kar lahko pripišemo dejstvu, da je 
bila večina kandidatov na tem področju brez izkušenj.

Tudi na področju kozmetike je svoje mnenje o celotnem postopku pridobivanja NPK podala polovica 
kandidatov. Kandidati so se za pridobitev certifikata na tem področju odločili sami, da bi s tem izboljšali 
svoje zaposlitvene možnosti, med njimi pa je bilo največ takih, ki na tem področju še niso imeli 
delovnih izkušenj. Pripravi osebne zbirne mape so posvetili več kot eno srečanje s svetovalcem ali pa 
so imeli le eno srečanje, ko so oddali vlogo. Skoraj vsi kandidati so certifikat pridobili s preverjanjem 
znanja, kar lahko tudi tukaj pripišemo dejstvu, da so bili na področju pridobivanja NPK večinoma 
neizkušeni kandidati.

Kandidati, ki so izrazili svoje mnenje, so podali nekaj predlogov oziroma kritik, in sicer da bi morali 
biti bolj informirani glede postopka, da bi na pripravah uporabljali bolj kvalitetne izdelke in da bi 
preverjanje potekalo bolj strukturirano.
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Področje predelave in izdelave živil je bilo med kandidati sicer manj zastopano – za pridobitev NPK na 
tem področju se je namreč odločili manj kot 4 % kandidatov. Največ se jih je za pridobitev certifikata 
odločilo samih, največ certifikatov pa je bilo podeljenih na podlagi osebne zbirne mape. Polovica 
kandidatov je izrazila svoje mnenje glede postopka, in sicer jih je bilo več kot polovica med njimi 
zadovoljnih, dva kandidata sta izrazila željo po prilagoditvi termina priprav in predlagala, da bi se 
vzorni primeri osebnih zbirnih map predstavili drugim oziroma novim kandidatom, da bi ti imeli boljšo 
predstavo o tem, kaj je zahtevano, in bi se tudi sami bolj potrudili pri izdelavi svoje. Kritični so bili 
predvsem do izvedbe priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK, in sicer da so bile površne in 
nestrukturirane.

Na področju ranljive skupine je bilo podeljenih skoraj 10 % vseh certifikatov, vključenih v vzorec, in 
sicer samim predstavnicam ženskega spola. Kandidatke so se za pridobitev NPK povečini odločile same 
zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti, največ jih je bilo brez delovnih izkušenj na tem področju in 
so s svetovalcem potrebovale več kot eno srečanje za pripravo osebne zbirne mape. Na tem področju 
(in na področju kmetijstvo) je največ kandidatov imelo težave pri pripravi osebne zbirne mape, vse 
kandidatke pa so za pridobitev certifikata morale opraviti preverjanje znanja.

Polovica kandidatk je bila s postopkom pridobitve NPK zadovoljna, ostale pa so navedle predloge glede 
dodatnih informacij na področju samozaposlovanja, da bi bilo v priprave na postopek preverjanja in 
potrjevanja NPK vključenih več praktičnih vaj in da bi se preverjanje izvajalo tam, kjer so bile priprave.

Za certifikat na področju gradbeništva (in na področju farmacije) je večino kandidatov napotil 
delodajalec, in sicer bi jim pridobitev NPK izboljšala možnosti napredovanja v službi, drugi 
najpogostejši razlog pa je bil izboljšanje možnosti zaposlitve. Večina jih je na tem področju že 
zaposlenih, skoraj vsi pa so za pridobitev certifikata morali opraviti preverjanje znanja. Manj kot 
polovica jih je izrazila svoje mnenje o zadovoljstvu, in sicer so skoraj vsi izrazili pohvalo.

Na drugih področjih so bile prav tako večinoma izražene pohvale in potreba po večjem deležu 
praktičnih vaj na pripravah.

Predhodne delovne izkušnje pri pridobivanju NPK

Nacionalne poklicne kvalifikacije so namenjene formalnemu potrjevanju že pridobljenih znanj in 
spretnosti posameznikov. Kot kažejo podatki, ki smo jih pridobili z anketiranjem kandidatov za 
pridobitev NPK je to praksa, ki se uveljavlja v večini izvedenih postopkov pridobitve NPK. Večina 
kandidatov (88,6 %) se je udeležila krajših priprav na postopek preverjanja in potrjevanja NPK, ne glede 
na to, da je tudi večina kandidatov na postopek preverjanja in potrjevanja NPK odgovorila, da izkušnje 
na področju želene kvalifikacije že imajo, in sicer preko dejavnosti, ki jo opravljajo v prostem času, 
bodisi so ali so bili zaposleni na tem področju ali pa je to dejavnost s katero se preživljajo; vsi skupaj 
predstavljajo 73,6 % vseh anketiranih. 

Priprava osebne zbirne mape ter izvedba svetovanja

Osebna zbirna mapa je obvezen sestavni del postopka pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki 
jo pripravi kandidat samostojno ali s pomočjo svetovalca. Čeprav se spodbuja svetovalce, da s kandidati 
izvedejo vsaj eno osebno srečanje, pa se, kot kažejo podatki, v praksi pojavljajo tudi kandidati, ki 
svetovalca srečajo le, ko oddajo vlogo za pridobitev NPK ali celo nimajo nobenega stika s svetovalcem, 
ter tisti, za katere vse ureja delodajalec. Pri teh izstopata dve področji in sicer gradbeništvo ter farmacija. 

Tisti, ki so bili deležni svetovanja, so bili v veliki večini (89 %) zadovoljni s svetovanjem, informacijami 
in pomočjo svetovalca. Predvsem so pohvalili natančne in jasne informacije ter ažurnost posredovanja 
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informacij. Tisti, ki niso bili zadovoljni s svetovanjem so izpostavili ravno nasprotno, premalo natančne 
ter nejasne ali celo netočne informacije. 

Pri oblikovanju osebne zbirne mape so posamični anketiranci izpostavili težavo predvsem pri pisanju 
življenjepisa ter izpolnjevanju Europassovega obrazca. Pri posameznih NPK so poudarili težave pri 
pridobivanju referenčnih pisem strank ter njihovih soglasij (npr. NPK socialni oskrbovalec na domu). 
Pomembna informacija je tudi, da je pri nekaterih kvalifikacijah potrebno v osebno zbirno mapo vložiti 
obsežno dokumentacijo o delovnih izkušnjah ter predhodnem usposabljanju, ki pa ne vpliva bistveno 
na skrajšanje izvedbe preverjanja znanja. 

Potek preverjanja in potrjevanja ter komunikacija s člani komisije

Večina (92,7 %) anketirancev, ki so pridobili certifikat o NPK je bila zadovoljnih z delom komisije 
za preverjanje in potrjevanje NPK. Med odgovori tistih, ki niso bili zadovoljni z delom komisije, je 
potrebno izpostaviti predvsem tiste komentarje, ki se nanašajo na neposredno delo članov komisije – 
na neusklajenost meril članov komisije pri preverjanju ter na odnos članov komisije. Vendar pa so to 
posamični komentarji kandidatov, na podlagi katerih ne moremo posplošeno oceniti kakovosti dela 
članov komisije, saj so drugi anketiranci pohvalili ravno njihov korekten odnos ter njihovo strokovnost.

Mnenja posameznikov, ki so bili v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije in tistih, ki 
so jo pridobili, so v večini primerov pozitivna in kažejo na kakovostno delo vseh udeleženih v sistemu 
NPK in strokovno izvedene postopke od informiranja do podelitve certifikatov. Nekaj mnenj pa je tudi 
kritičnih in čeprav so posamična, so dobrodošla , saj kažejo na kritične točke v sistemu, na katerih bo 
potrebno nadaljnje delo s svetovalci in člani komisije. Hkrati pa usmerjajo delo nacionalnih inštitucij, 
ki morajo zagotavljati kakovost in strokovnost dela vseh udeležencev v sistemu nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij.
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Priloge7



65

7.1 Priloga 1

Vprašalnik za kandidate, ki so v postopku pridobitve nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK)
Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti vaše razloge za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije ter vaše izkušnje s postopkom, da bomo lahko uvajali spremembe in izboljšave.

Vaši odgovori so za spremljavo zelo pomembni, zato vas prosimo, da ob izpolnjevanju upoštevate 
naslednje:

 p Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, zanima nas le vaše mnenje.
 p Vaši odgovori so anonimni, zato vas prosimo, da ste pri odgovarjanju iskreni.
 p Prosimo, da odgovorite na vsa postavljena vprašanja.
 p Ob reševanju upoštevajte navodila, ki so napisana ob vsakem vprašanju.

1. Spol: (Ustrezno označite.)
a) Ženski.
b) Moški.

2. Starost: (Ustrezno označite.)
a) Do 25 let.
b) 26–45 let. 
c) 46–60 let.
d) Nad 60 let.

3. Stopnja trenutno dokončane izobrazbe: (Ustrezno označite.)
a) nedokončana osnovna šola,
b) osnovnošolska izobrazba,
c) nižja poklicna izobrazba,
d) srednja poklicna izobrazba,
e) srednja strokovna izobrazba,
f) višja strokovna izobrazba,
g) visoka/univerzitetna izobrazba,
h) magisterij/doktorat,
i) drugo. (Vpišite!)  ___________________________________________________________
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4. Trenutno ste: (Ustrezno označite.)
a) Zaposlen v gospodarstvu.
b) Zaposlen v javni upravi.
c) Samostojni podjetnik.
d) Status kmeta.
e) Lastnik podjetja.
f) Brezposeln.
g) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

5. Prosimo, zapišite naziv nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jo želite pridobiti:
______________________________________________________________________________

6. Prosimo, zaupajte nam, kdo vas je napotil na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije? 
(Označite en odgovor.)

a) Odločil sem se sam.
b) Spodbudili so me sorodniki.
c) Napotil me je delodajalec.
d) Napotili so me na Zavodu RS za zaposlovanje.
e) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

7. Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije? (Označite 
en odgovor.)

a) Začeti želim izvajati dejavnost kot samostojni podjetnik.
b) Večja možnost za iskanje zaposlitve.
c) Možnost napredovanja v službi.
d) Zaposlen sem pogodbeno, NPK bi mi omogočil redno zaposlitev.
e) Napotil me je Zavod RS za zaposlovanje.
f) Potrebujem osebno delovno vizo.
g) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

8. Ali že imate kakšne delovne izkušnje na področju, za katerega želite pridobiti nacionalno poklicno 
kvalifikacijo? (Ustrezno označite.)

a) Ne, na tem področju nimam nobenih izkušenj.
b) Da, to je področje, na katerem sem bil zaposlen. 
c) Da, to je področje, na katerem sem še vedno zaposlen.
d) Da, s tem se ukvarjam v prostem času.
e) Da, to je dodatna dejavnost, s katero se preživljam.
f) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________
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9. Ali ste se udeležili priprav za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije? (Ustrezno označite.)
a) Da.
b) Ne.

10. Ali ste imeli pomoč svetovalca pri pripravi osebne zbirne mape? (Lahko izberete več odgovorov.)
a) S svetovalcem sem imel več kot eno srečanje.
b) S svetovalcem sva se videla enkrat, ko sem oddal vlogo.
c) S svetovalcem sem se dogovarjal po telefonu, elektronski pošti.
d) S svetovalcem nisem imel nobenega stika.
e) Vse v zvezi s postopkom je urejal moj delodajalec.
f) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

11. Ali ste bili zadovoljni s svetovanjem, informacijami in pomočjo, ki vam jo je nudil svetovalec? 
(Prosimo, opišite.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12. Ali ste imeli težave pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za osebno zbirno mapo?  
(Prosimo, opišite.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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7.2 Priloga 2

Vprašalnik za kandidate, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo 
(NPK)
Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti vaše razloge za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije ter vaše izkušnje s postopkom, da bomo lahko uvajali spremembe in izboljšave.

Vaši odgovori so za spremljavo zelo pomembni, zato vas prosimo, da ob izpolnjevanju upoštevate 
naslednje:

 p Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, zanima nas le vaše mnenje.
 p Vaši odgovori so anonimni, zato vas prosimo, da ste pri odgovarjanju iskreni.
 p Prosimo, da odgovorite na vse postavljene trditve.
 p Ob reševanju upoštevajte navodila, ki so napisana ob vsakem vprašanju.

1. Spol: (Ustrezno označite.)
a) Ženski.
b) Moški.

2. Starost: (Ustrezno označite.)
a) Do 25 let.
b) 26–45 let. 
c) 46–60 let.
d) Nad 60 let.

3. Stopnja trenutno dokončane izobrazbe: (Ustrezno označite.)
a) Nedokončana osnovna šola,
b) osnovnošolska izobrazba,
c) nižja poklicna izobrazba,
d) srednja poklicna izobrazba,
e) srednja strokovna izobrazba,
f) višja strokovna izobrazba,
g) visoka/univerzitetna izobrazba,
h) magisterij/doktorat,
i) drugo. (Vpišite!)  ___________________________________________________________
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4. Prosimo, zapišite naziv nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ste jo pridobili
______________________________________________________________________________

5. Zakaj ste se odločili za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije? (Označite en odgovor.)
a) Želel sem začeti z izvajanjem dejavnosti kot samostojni podjetnik.
b) Večja možnost za iskanje zaposlitve.
c) Možnost napredovanja v službi.
d) Zaposlen sem bil pogodbeno, NPK bi mi omogočil redno zaposlitev.
e) Zahteva Zavoda RS za zaposlovanje.
f) Potreboval sem osebno delovno vizo.
g) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

6. Ali ste zaposleni?
a) Da.
b) Ne.

Če ste odgovorili z DA, odgovorite na vprašanji 7 in 8.  
Če ste odgovorili z NE, nadaljujete z vprašanjem 9.

7. Kje ste zaposleni? (Ustrezno označite.)
a) Zaposlen v gospodarstvu.
b) Zaposlen v javni upravi.
c) Samostojni podjetnik.
d) Status kmeta.
e) Lastnik podjetja.
g) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

8. Ali vam je NPK prinesla kakšne spremembe? (Označite en odgovor.)
a) Zaposlitev/samozaposlitev sem dobil na področju, za katerega sem pridobil NPK.
b) Zaposlitev/samozaposlitev sem dobil na popolnoma drugem področju, za katerega sem 

pridobil NPK.
c) Zaposlitev sem že imel, NPK mi je pomagal pri napredovanju.
d) Zaposlitev sem že imel, NPK mi je omogočil pridobitev zaposlitve za nedoločen čas.
e) Zaposlitev sem že imel, s pridobitvijo NPK se ni nič spremenilo.
f) Zaposlitev sem že imel, pridobitev NPK mi je omogočila opravljanje dodatne dejavnosti. 
g) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________
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9. Na kakšen način ste pridobili certifikat? (Ustrezno označite.)
a) Komisija je pregledala mojo zbirno mapo in mi podelila certifikat.
b) Moral sem opraviti preverjanje znanja.

Če ste obkrožili odgovor a), nadaljujete z vprašanjem 12.

10. Ali ste dobili pojasnila, kako bo potekalo preverjanje znanja? (Lahko izberete več odgovorov.)
a) Naloga za preverjanje je bila opisana na vabilu, ki sem ga prejel po pošti.
b) Na samem preverjanju so mi pojasnili, kaj je pomembno pri nalogi in v katerem primeru 

bodo ustavili preverjanje.
c) Na samem preverjanju nisem dobil nobenih dodatnih informacij o preverjanju.
d) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

11. Ali ste po preverjanju dobili pojasnila, kako ste opravili preverjanje? (Lahko izberete več 
odgovorov.)

a) Člani komisije so mi povedali, da sem opravil preverjanje in pojasnili so mi, katere dele 
naloge sem opravil dobro in kje bi se moral izboljšati.

b) Člani komisije so mi povedali, da sem opravil preverjanje.
c) Svetovalec mi je povedal, da sem opravil preverjanje.
d) Drugo (Vpišite!):  ___________________________________________________________

12. Ali ste bili zadovoljni z delom članov komisije? (Prosimo, odgovor utemeljite.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13. Ali bi nam v zvezi z vašo izkušnjo s pridobivanjem certifikata radi zaupali še kaj, kar bi želeli,  
da v prihodnosti izboljšamo ali koga pohvalimo? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14. Ali menite, da boste še kdaj lahko uporabili osebno zbirno mapo, ki ste jo pripravili? (Prosimo, 
odgovor utemeljite.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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