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Uvod
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Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja evalvacijske
raziskave v zadnjih desetletjih zagotovo predstavljajo enega od temeljnih pristopov, ki omogoča vpogled v procese in organizacijo delovanja vzgojno-izobraževalnih institucij. Poročilo, ki je pred vami, predstavlja rezultate spremljav postopkov ugotavljanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK), ki jih je v letih od 2012 do 2016
izvajal Center RS za poklicno izobraževanje.
Ko je leta 2000 začel veljati Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, je bil to zagotovo
eden od tistih dokumentov, ki je posameznikom v največji meri omogočal, da znanje in
izkušnje, ki so jih pridobili z neformalnim učenjem – med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo v neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. – tudi formalno ovrednotijo in potrdijo. Tako pridobljeno in
formalizirano znanje ter izkušnje na trgu dela pomenijo razširjene zaposlitvene možnosti
in priložnosti za delovanje znotraj različnih poklicnih področij. Nacionalne poklicne kvalifikacije so namenjene predvsem odraslim, ki so jih različne življenjske in delovne izkušnje
pripeljale do odločitve, da se vključijo v ta proces ter izkoristijo možnosti in priložnosti, ki
jih sistem NPK ponuja.
Evalvacija je bila usmerjena predvsem na tri ključne akterje v procesu pridobivanja in potrjevanja NPK, ki so bistveni za zagotavljanje kakovosti delovanja sistema NPK in jih na
kratko predstavljamo v nadaljevanju. Na prvem mestu so to zagotovo izvajalci, med katerimi
najdemo raznoliko paleto institucij – od javnih in zasebnih, srednjih strokovnih in poklicnih šol do medpodjetniških centrov in stanovskih zbornic. Kljub raznolikosti pa morajo vsi
izvajalci zadostiti enakim zakonskim predpisom, kar pomeni, da morajo izpolnjevati materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
V postopku pridobivanja NPK posamezen kandidat, ki želi pridobiti NPK, ni prepuščen le
svoji iznajdljivosti, ampak ima pravico do svetovanja pri prijavi v postopek ter pri pripravi
svoje zbirne mape. Vsak izvajalec je torej dolžan posameznemu kandidatu nuditi možnost
svetovanja v celotnem procesu pridobivanja NPK. Ker se v Sloveniji poklic svetovalca v postopku preverjanja NPK ni uveljavil kot samostojen poklic, svetovanje opravljajo kot del
svojih delovnih nalog tako šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih,
učitelji različnih predmetov in mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
in so se za opravljanje tovrstnega svetovalnega dela posebej usposabljali bodisi na Centru RS
za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.
Preverjanje in potrjevanje NPK opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij.
Predsednik in člani komisij imajo licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnavljati vsakih pet let. Licenco lahko pridobi, kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo, vsaj pet let
delovnih izkušenj v stroki ter opravljen program usposabljanja.
Z evalvacijo smo torej preverjali ključne dejavnike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
delovanja sistema NPK, pri čemer smo v končno poročilo zajeli izvajalce, svetovalce in člane
komisij z različnih področij, ki jih natančneje predstavljamo v poročilu.
Spremljave smo izvajali na posameznih strokovnih področjih med letoma 2012 in 2016.
V tem času se je spremenil Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja na-
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cionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15), ki je v nekaterih členih odpravil pomanjkljivosti, ki smo jih strokovne institucije sporočale Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti na podlagi srečanj z izvajalci postopkov preverjanja in
potrjevanja ter svetovalci, s člani komisij ter spremljanjem njihovega dela.
Namen evalvacij, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, ni le odkrivanje obstoječega
stanja na proučevanem področju, njegovih prednosti ali pomanjkljivosti, temveč je njihova
glavna naloga dolgoročno zagotavljanje kakovosti. V našem primeru to velja tako za tiste, ki
v procesu pridobivanja NPK sodelujejo kot izvajalci, svetovalci ali člani komisij, kot za tiste,
ki vanj vstopajo kot kandidati. S skupno evalvacijo, katere namen je bil predvsem ugotoviti
stanje na različnih področjih, ki smo jih sistematično spremljali štiri leta, smo tako opravili
pomemben korak k zagotavljanju kakovosti sistema NPK, saj lahko le s sprotnim in sistematičnim spremljanjem dogajanja v praksi prispevamo k bolj transparentnim in učinkovitejšim sistemskim rešitvam.

2

Metodologija
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2.1 Opredelitev vprašanj spremljave
V letih od 2012 do 2016 smo spremljali svetovalce oziroma izvajalce v postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK z namenom, da ugotovimo, na kakšen način potekajo postopki pridobivanja NPK ter kakšne so naloge in vloga svetovalcev oziroma izvajalcev NPK ter članov
komisij v teh postopkih. V evalvaciji smo iskali odgovore na naslednja temeljna vprašanja:
 Kakšen je tip organizacije oziroma kakšna je organizacijska oblika, v kateri so svetovalci
zaposleni, in katere oblike izobraževanja in usposabljanja izvajajo?
 Ali so svetovalci za svoje delo nagrajeni in kakšno je njihovo mnenje o vrednosti svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK?
 Katera so najpogostejša opravila svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK?
 Kako potekajo postopki imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK in
kakšno je vrednotenje dela članov komisije?
 Kako poteka sodelovanje svetovalcev s člani komisije za preverjanje in potrjevanje NPK
in s kakšnimi težavami pri delu s komisijo se srečujejo svetovalci?
 Kako svetovalci izvajajo postopke informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev
NPK in kakšno pomoč nudijo kandidatom pri pridobivanju certifikata o NPK?
 Kako je oblikovan program priprav za preverjanje in potrjevanje NPK in na kakšen način se običajno zaključi?
 Kako izvajalci zagotavljajo strokovno ustreznost predavateljev v programih priprav na
preverjanje in potrjevanje NPK?
 Kakšni so razlogi kandidatov za pridobivanje NPK in kakšna je njihova uspešnost v postopkih pridobivanja NPK?
 Kakšen je tip organizacije oziroma kakšna je organizacijska oblika, v kateri so člani komisij zaposleni?
 Ali so člani komisij svojo licenco že obnavljali ter način obnove le-te?
 Kakšna je njihova strokovna usposobljenost za delo z odraslimi?
 Kakšno je sodelovanje članov komisij z izvajalci v postopkih ugotavljanja in potrjevanja
NPK?
 Kako je vrednoteno delo članov komisij?
 Katera so najpogostejša opravila članov komisij?
 Kako ocenjujejo kakovost sodelovanja s svetovalci kandidatov?
 Kako ocenjujejo sodelovanje z izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK?
 Ali člani komisije sodelujejo pri pripravi dokumentacije, ki jo komisija uporablja pri
svojem delu?
 S katerimi težavami se člani komisije srečujejo pri svojem delu?
 Kakšen je kriterij članov komisije za oceno uspešnosti kandidata v postopku preverjanja
in potrjevanja NPK?
 Kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na uspešnost kandidatov v postopkih pridobivanja NPK?
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2.2 Inštrumentarij
Podatki so bili pridobljeni z vprašalniki, ki so vključevali vprašanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa, ter s črpanjem podatkov iz baze NRP – nacionalno informacijsko središče:
 Vprašalnik za izvajalce in svetovalce v postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK;
 Vprašalnik za člane komisij.
Prvotno obliko vprašalnikov smo v nadaljnjih letih spremljave nekoliko dopolnili, nekatera
vprašanja smo tudi izločili, tako da smo pri analizi rezultatov v nekaterih primerih lahko
uporabili podatke le za nekatera področja.

2.3 Seznam spremenljivk
V analizo končnega poročila smo zajeli spremenljivke za naslednje vsebinske sklope:
Vprašalnik za izvajalce in svetovalce:
 informacije o organizaciji, ki izvaja postopke za pridobitev NPK,
 informacije o svetovalcu in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK,
 informacije o nagrajevanju dela svetovalcev,
 najpogostejša opravila svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK,
 potek postopkov imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK,
 vrednotenje dela članov komisije,
 sodelovanje svetovalcev s člani komisije za preverjanje in potrjevanje NPK,
 težave pri delu s komisijo,
 izvajanje postopkov informiranja kandidatov o možnostih in pogojih za pridobitev NPK,
 oblike pomoči kandidatom pri pridobivanju certifikata o NPK,
 informacije o programu priprav na preverjanje in potrjevanje NPK in na kakšen način se
običajno zaključi,
 zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev v programih priprav na preverjanje in
potrjevanje NPK,
 razlogi kandidatov za pridobivanje NPK,
 uspešnost kandidatov v postopkih pridobivanja NPK.
Vprašalnik za člane komisij:
 informacije o organizaciji,
 informacije o članih komisij in izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK,
 informacije o kakovosti postopkov v sistemu ugotavljanja in potrjevanja NPK,
 sodelovanje članov komisij z izvajalci v postopkih ugotavljanja in potrjevanja NPK,
 vrednotenje dela članov komisije,
 informacija o najpogostejših opravilih članov komisije,
 informacija o kakovosti sodelovanja s svetovalcem kandidatov,
 ocena sodelovanja članov komisije z izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK,
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 sodelovanje članov komisije pri pripravi dokumentacije, ki jo komisija uporablja pri svojem delu,
 informacija o težavah, s katerimi se člani komisije srečujejo pri svojem delu,
 informacija o kriteriju članov komisije za oceno uspešnosti kandidata v postopku preverjanja in potrjevanja NPK,
 uspešnost kandidatov v postopkih pridobivanja NPK.

2.4 Opredelitev raziskovalnih metod
2.4.1 Obdelava podatkov
Podatki so bili obdelani na nivoju deskriptivne statistike. Prikazani so tabelarično, z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. V analizo so bili zajeti le veljavni odgovori.
1

2.4.2 Vzorec svetovalci/izvajalci

2

3

4

5

6

V končno poročilo o spremljanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij smo zajeli 2151 svetovalcev oziroma izvajalcev različnih strokovnih področij,
ki smo jih spremljali v petih zaporednih letih (od leta 2012 do leta 2016).
Različna področja
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Graf 1: Strokovna področja spremljave svetovalci/izvajalci

1

Končni numerusi se v posameznih tabelah razlikujejo, saj smo v analizo zajeli le veljavne odgovore, brez manjkajočih.

100
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V posameznih letih smo spremljali naslednja strokovna področja:
2012/2013:
2013/2014:
2014/2015:
2015/2016:

predelava in izdelava živil na tradicionalen način, ranljive skupine in kozmetika;
gradbeništvo, kmetijstvo in gozdarstvo in gostinstvo, hotelirstvo, turizem;
poslovanje in uprava, umetnost in varovanje;
različna področja (izobraževanje (8), novinarstvo (1), računalništvo (15), tehnika (16), proizvodna tehnologija (3), zdravstvo (8), farmacija (1), storitve za
gospodinjstva (12), transport (16)2).

2.4.3 Vzorec člani komisij
V končno poročilo o spremljanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij smo zajeli 5093 članov komisije, ki smo jih spremljali v štirih zaporednih
letih (od 2012 do 2015):
Niso odgovorili
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Graf 2: Strokovna področja certifikatnega sistema

V posameznih letih smo spremljali naslednja strokovna področja:
2012:
2013:
2014:
2015:

predelava in izdelava živil na tradicionalen način, ranljive skupine in kozmetika;
gradbeništvo, kmetijstvo in gozdarstvo in gostinstvo, hotelirstvo, turizem;
poslovanje in uprava, umetnost in varovanje;
različna področja (izobraževanje, novinarstvo, računalništvo, tehnika, proizvodna
tehnologija, zdravstvo, farmacija, storitve za gospodinjstva, transport).

2

Ker nekateri svetovalci/izvajalci opravljajo svetovanje na več področjih, je število svetovalcev/izvajalcev po področjih višje, kot je
skupno število v raziskavo zajetih svetovalcev/izvajalcev s teh področij (n = 45).

3

Končni numerusi se v posameznih tabelah razlikujejo, saj smo v analizo zajeli le veljavne odgovore, brez manjkajočih.
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Največjo skupino predstavljajo člani komisije s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način (61 oziroma 12 odstotkov) in umetnosti (šestdeset oziroma 11,8 odstotka).
Najmanjša je skupina s področja gradbeništva (27 oziroma 5,3 odstotka) in ranljivih skupin
(26 oziroma 5,1 odstotka). V skupini, ki smo jo opredelili kot različna področja, smo spremljali člane komisij devetih področij, vendar jih nismo mogli razvrstiti v (pod)skupine.

3

Vloga in delovanje
izvajalcev oziroma
svetovalcev
v postopkih
ugotavljanja
in potrjevanja
nacionalnih
poklicnih
kvalifikacij
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3.1 Delovna mesta, ki jih svetovalci zasedajo
Največji delež svetovalcev je zaposlenih na delovnem mestu organizatorja izobraževanja odraslih (dobrih 42 odstotkov), naslednji po pogostosti so učitelji strokovno teoretičnih predmetov (dobrih 15 odstotkov). Vse ostale skupine so zastopane v manjših deležih. Veliko
število vprašanih je izbralo odgovor ‘drugo’, ker med ponujenimi niso našli ustreznega zase,
pri tem pa pogosto navedli, npr. samostojni strokovni delavec, vodja projekta, sodelavec v
projektu, direktor ipd.

3.2 Tip organizacije oziroma organizacijska oblika,
v kateri svetovalci delujejo, in oblike izobraževanja
in usposabljanja
Večina svetovalcev, ki so podali odgovor na to vprašanje, je zaposlena v srednji poklicni in/ali
strokovni šoli (dobrih trideset odstotkov), slaba četrtina jih deluje na eni od ljudskih univerz.
Visok delež predstavljajo tudi tisti, ki so zaposleni v zasebnih izobraževalnih ustanovah (17,5
odstotka), visok delež vprašanih (slabih 19 odstotkov) je izbral možnost ‘drugo’, pri čemer so
navajali predvsem zasebna podjetja, invalidska podjetja, različne zavode in zveze ipd.
Med posameznimi področji je največji delež svetovalcev s področij predelave in izdelave živil
na tradicionalen način, umetnosti in kmetijstva in gozdarstva zaposlen v srednjih poklicnih
in strokovnih šolah, najmanjši pa je ta delež na področju varovanja in ranljivih skupin. Pri
ljudskih univerzah izstopajo deleži svetovalcev s področij ranljivih skupin in gostinstva, hotelirstva, turizma.
Več kot devet desetin tistih, ki so odgovorili na vprašanje, katere oblike izobraževanja in
usposabljanja izvajate v vaši instituciji, je navedlo, da izvajajo tečaje in krajša usposabljanja,
skoraj sedemdeset odstotkov jih izvaja tudi izredno izobraževanje, nekaj manj kot polovica
pa tudi redne oblike izobraževanja. Med tistimi, ki izvajajo redne oblike izobraževanja, je
največ svetovalcev s področij kmetijstva in gozdarstva in umetnosti.

3.3 Delovne naloge in nagrajevanje svetovalcev
V letih spremljave smo po posameznih področjih večinoma ugotavljali, da svetovalci opravijo svetovalno delo v svojem delovnem času, ker to delo sodi med redne delovne naloge
njihovega delovnega mesta. Tudi podatki za vsa področja kažejo podobno sliko (graf 3):
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Graf 3: Svetovalno delo svetovalca

Dobra polovica (54 odstotkov) svetovalcev svetovanje opravi med svojim rednim delovnim
časom (graf 3), ker svetovanje sodi med redne delovne naloge delovnega mesta, ki ga zasedajo. Slabih 17 odstotkov svetovalcev to delo opravi izven delovnega časa, ker svetovanje ni del
njihovih rednih delovnih nalog. Nekoliko manjši delež svetovalcev (dobrih 16 odstotkov)
opravlja svetovanje med svojim delovnim časom, ker gre za redne delovne naloge njihovega
delovnega mesta, vendar svetovanje ni neposredno povezano z njihovim delovnim mestom.
Slaba desetina svetovalcev svetovanje opravi znotraj svojega delovnega časa, čeprav to ni del
njihovih rednih delovnih nalog.
Primerjava med področji je pokazala, da je med svetovalci s področij gradbeništva in varovanja največ takšnih, ki svetovanje opravijo med svojim rednim delovnim časom, ker svetovanje sodi med redne delovne naloge delovnega mesta, ki ga zasedajo, najmanjši pa je ta delež
med svetovalci s področja poslovanja in uprave.
Nadalje nas je zanimalo, katera opravila v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci najpogosteje opravljajo (graf 4).

1

2

3

4

5

6

19

Izdajanje certifikatov.

43,4

Predavanje na programih za pripravo na
preverjanje in potrjevanje.

9,2

Organiziranje programov za pripravo na
preverjanje in potrjevanje.

31,8

Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP.

57,2

Opravljanje administrativnih del,
povezanih s postopkom.

74

Pomoč pri oblikovanju osebne
zbirne mape oz. portfolija.

87,3

Informiranje kandidata o sistemu NPK.

87,9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Graf 4: Opravila, ki jih v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci najpogosteje opravljajo

Najpogosteje svetovalci informirajo kandidate o sistemu NPK in jim nudijo pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape, najredkeje pa predavajo na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje.
Podatki o primerjavi med področji pokažejo, da pri informiranju kandidata o sistemu NPK
in pomoči pri oblikovanju osebne zbirne mape med področji ni večjih razlik, pri opravljanju
administrativnih del, povezanih s postopkom, pa svetovalci s področja izdelave in predelave
živil na tradicionalen način navajajo, da ta dela opravljajo redko, izpolnjevanje predpisanih
baz v NRP in izdajanje certifikatov pa je redko opravilo za svetovalce s področij kozmetike
in ranljivih skupin.
Svetovalce smo vprašali, ali jih delodajalec za izvajanje dela svetovanja v postopku preverjanja in potrjevanja NPK kdaj nagradi. Na vprašanje je odgovorilo 134 svetovalcev (v prvem
letu spremljave svetovalcem tega vprašanja nismo postavili, zato je število odgovorov nižje).
Med njimi jih dobra četrtina (34 oziroma 25,4 odstotka) pravi, da tovrstno nagrado dobijo
(kot ustno pohvalo ali izplačilo v obliki nadur ali po pogodbi), ostali so odgovorili negativno. Primerjava med področji pokaže, da so najredkeje nagrajeni svetovalci s področja
gostinstva, hotelirstva in turizma, najvišji pa je delež nagrajenih med svetovalci s področja
kmetijstva in gozdarstva.
Na vprašanje, ali so seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK
za posameznega kandidata, je od 98 svetovalcev, ki so podali odgovor, 93 (slabih 95 odstotkov) odgovorilo pritrdilno, pet svetovalcev je izbralo odgovor, da načina oblikovanja cene ne
poznajo. Tudi tega vprašanja nismo postavili svetovalcem v prvem in tudi ne v drugem letu
spremljave, zato je numerus ustrezno nižji.
Z grafom 5 predstavljamo odgovore na vprašanje, kakšno je mnenje svetovalcev o vrednosti
svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene preverjanja in potrjevanja NPK.
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Graf 5: Mnenje izvajalcev/svetovalcev o vrednosti svetovanja

123 svetovalcev je podalo mnenje o vrednosti svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK. Dobra polovica jih meni, da je to delo prenizko
cenjeno, dobrih 37 odstotkov je mnenja, da je svetovalno delo ustrezno ovrednoteno. Dva
svetovalca menita, da so svetovalci za svoje delo preveč plačani. Med odgovori ‘drugo’ najdemo:
 Odvisno od kandidatov in komisije.
 Odvisno od poklicne kvalifikacije.
 Nisem plačan/a po metodologiji.
 Nimam posebnega mnenja.
 Premalo določeno, kako se ta delež (znesek) deli za svetovanje na šoli. Različno delijo (nekaj
vzame šola, ravnatelj itd.).
 Odvisno od kvalifikacije, včasih je zelo zahtevno.
 Cena svetovanja je lahko različna od NPK do NPK ter od kandidata do kandidata. Pri
nekaterih potrebuješ več časa in energije, da prideš do želenega rezultata, pri drugih manj,
tako da težko posplošimo ceno, ki jo ima svetovanje.
 V primeru manj kot pet kandidatov je usposabljanje ekonomsko neupravičeno.
 Ne vem. Spoštoval bom mnenje strokovnjakov.
Da je svetovanje prenizko cenjeno, v najvišjem deležu menijo svetovalci s področij kmetijstva in gozdarstva, poslovanja in uprave in gostinstva, hotelirstva in turizma. Svetovalci s
področja varovanja v najvišjem deležu ocenjujejo, da je svetovanje ustrezno cenjeno.
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3.4 Postopki imenovanja komisije za preverjanje in
potrjevanje NPK in vrednotenje dela članov komisije
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Graf 6: Postopek imenovanja komisije za preverjanje in potrjevanje NPK

Dobri dve tretjini svetovalcev/izvajalcev navaja (graf 6), da komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK na njihovo prošnjo imenuje Državni izpitni center (RIC). Dobra petina svetovalcev/izvajalcev pravi, da Republiškemu izpitnemu centru predlagajo imena članov, ta
pa nato na podlagi tega predloga oblikuje komisijo. Med tistimi, ki sami predlagajo RIC
komisijo v imenovanje, jih največ deluje na področju kmetijstva in gozdarstva in kozmetike.
Pod ‘drugo’ je večina svetovalcev/izvajalcev navedla, da postopka priznavanja in potrjevanja
NPK še niso izvedli.
Nadalje nas je zanimalo, kako v posamezni organizacijo vrednotijo delo članov komisije
(graf 7).
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Graf 7: Vrednotenje dela članov komisije

Skoraj polovica izvajalcev (graf 7) stroške dela članov komisije obračuna po metodologiji,
prav tako v skladu z metodologijo krijejo prevozne stroške (primerjava med področji pokaže, da vsi izvajalci s področja kmetijstva in gozdarstva delo članov komisije obračunajo na ta
način, visok je tudi delež med izvajalci s področja varovanja). Nekoliko manj kot štirideset
odstotkov izvajalcev prevozne stroške obračuna po kilometrini, stroške dela pa po metodologiji (med temi je visok delež izvajalcev s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način in gradbeništva). Le sedem izvajalcev navaja, da komisija postavi pogoje, po
katerih je njihovo delo plačano (med njimi so po en izvajalec s področja kozmetike, gostinstva, hotelirstva in turizma, tehnike in tehnologije, en izvajalec (Medpodjetniški izobraževalni center), ki izvaja več NPK (tehnika, računalništvo, gospodinjstvo ...), in dva s področja
gradbeništva). Med odgovori ‘drugo’ prevladujejo tisti, ki preverjanja in potrjevanja še niso
izvajali, nekaj odgovorov pa je vsebinskih, kot npr.:
 Kilometrino prilagajamo specifiki posamezne komisije.
 Strošek dela članov komisije obračunamo po metodologiji cene certificiranja in na podlagi
cenika storitev Socialne zbornice Slovenije.
 Niso opravili dela.
 Stroške članov dela komisije obračunamo po predpisani metodologiji, ne krijemo prevoznih
stroškov.
 Člane komisije nagrajujemo po Krkinem pravilniku o nagrajevanju.
 Člani komisije dobijo plačano le dnevnico.

3.5 Sodelovanje svetovalcev s člani komisije za preverjanje in
potrjevanje NPK in težave pri sodelovanju
Najprej smo želeli izvedeti, na kakšen način svetovalci in člani komisij sodelujejo. V vprašalniku smo navedli sedem oblik sodelovanja, za katere smo predvidevali, da med svetovalci in
člani komisij potekajo, dodali pa smo tudi možnost odprtega odgovora ‘drugo’. Svetovalci
so lahko izbrali več odgovorov.
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Graf 8: Način sodelovanja med svetovalci in člani komisij

Najpogosteje se člani komisij posvetujejo s svetovalcem glede dokazil v osebni zbirni mapi
(ta odgovor je izbralo slabih 45 odstotkov svetovalcev), pogosto člani komisij tudi prosijo
svetovalca za dopolnitev posameznega dokazila. Tudi sami svetovalci se obrnejo na člane
komisij, kadar so v dvomih glede ustreznosti dokazil (slaba tretjina). Približno petina vseh
svetovalcev tudi pravi, da se, kadar so v dvomih, posvetuje s člani komisije o izpolnjevanju
vstopnih pogojev oziroma se člani komisije pozanimajo, kaj o kandidatu misli svetovalec.
Redki so svetovalci, ki s člani komisij ne sodelujejo. Pod ‘drugo’ so svetovalci večinoma
navedli, da izkušenj s sodelovanjem še nimajo, ker še niso izpeljali postopkov preverjanja in
potrjevanja NPK.
Med posameznimi področji glede sodelovanja med svetovalci in člani komisij ni večjih razlik, izstopa le področje varovanja, in sicer noben od svetovalcev s tega področja ne navaja,
da bi se kdo od članov komisije pozanimal o njegovem mnenju o kandidatu.
V nadaljevanju smo predpostavljali, da pri sodelovanju med svetovalci in člani komisij lahko
pride tudi do težav, zato smo svetovalce povprašali, ali se s težavami srečujejo, in tiste, ki so
odgovorili pritrdilno, tudi, s kakšnimi težavami pri delu s člani komisije se soočajo.
Na vprašanje, ali so imeli kaj težav pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK,
je tri četrtine svetovalcev odgovorilo negativno, le četrtina je različne težave že imela, med
njimi je največji delež s področja ranljivih skupin (o težavah je poročala več kot polovica
svetovalcev s tega področja) in s področja kmetijstva in gozdarstva (dobra tretjina). Iz nabora težav, ki smo jih navedli v vprašalniku, so jih svetovalci lahko izbrali več, prikazane so
na grafu 9.
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Graf 9: Težave, s katerimi se svetovalci srečujejo pri delu s člani komisij

Najpogosteje so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji, o čemer poroča skoraj polovica svetovalcev, ki so že kdaj imeli težave s komisijo. Dobra tretjina
pravi tudi, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi premajhnega
števila kandidatov. Da se člani komisije niso vedli v skladu z etičnimi standardi, ki veljajo za njihovo delo, navaja šest svetovalcev. Te smo prosili, naj opišejo situacije, v katerih se je to zgodilo:
 Prodajanje svojih izdelkov.
 Kandidatom niso dali možnosti pisnega preverjanja in šele nato ustnega zagovora, temveč je kandidat vlekel listek z vprašanjem in takoj odgovarjal, medtem se je v ozadju pripravljal že drug kandidat.
 Ena od članic ni ravnala v skladu s protokolom.
 Neupoštevanje realnih potrdil dobre prakse.
 Neenakopravno obravnavanje kandidatov.
 Ne želijo sodelovati z nami.
Pri odgovoru ‘drugo’ so svetovalci, npr. navedli:
 Težave so bile samo z enim članom.
 Včasih je nekaj vprašanj oziroma problemov glede plačila potnih stroškov.
 Težava je premajhno število članov komisij (imenovano), člani komisij se ne odzovejo na
vabilo v članstvo…
 Zelo birokratski postopki.
 Naleteli smo na težave pri NPK Gozdarski sekač, ker so bili registrirani kot izvajalci samo v
Postojni, imeli so veliko število kandidatov, zato se komisija na naše razpisane roke ni mogla
sestati, vendar smo se s pomočjo RIC na koncu uskladili in izpeljali potrjevanje in preverjanje.
 Prevelik poudarek so dajali PRIPRAVAM (nazivu programa, št. ur, kdo je poučeval).
 Komisija je bila nezadovoljna z mapo, ker ni bila taka, kot so si zamislili, program soc.
oskrbovalec na domu.
 Če je malo kandidatov, komisijo primerno plačamo na račun strokovnega usklajevanja,
informiranja, obveščanja.
 Nepriznavanje na podlagi dokazil v zbirni mapi.

25

Primerjava med področji pokaže, da so v največji meri težavo, da člani komisije niso želeli
priti na preverjanje zaradi oddaljenosti kraja, izrazili svetovalci s področij gostinstva, hotelirstva, turizma in ranljivih skupin. Premajhno število kandidatov je bilo v največji meri težava
za člane komisij, o kateri poročajo svetovalci s področja kozmetike, o zahtevi članov komisije
po višjem plačilu, kot je bilo predvideno po metodologiji, pa so v največjem deležu poročali
svetovalci s področja ranljivih skupin.

3.6 Postopki informiranja o možnostih in pogojih
za pridobitev NPK in pomoč kandidatom pri
pridobivanju certifikata o NPK
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Zanimalo nas je, ali večina svetovalcev zagotavlja kandidatom ustrezno informiranje o pogojih in postopkih za pridobitev NPK. V odgovor smo svetovalcem ponudili šest načinov
informiranja in možnost ‘drugo’.
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Graf 10: Izvajanje postopka informiranja o možnostih in pogojih za pridobitev NPK

Kot lahko razberemo z grafa 10, svetovalci najpogosteje informirajo vsakega kandidata o
možnostih in pogojih za pridobitev NPK ob prvem obisku, hkrati pa v visokem deležu poročajo, da so informacije dostopne tudi na njihovi spletni strani. Polovica svetovalcev kandidate informira na skupinskih srečanjih, enak delež ima informacije, natisnjene v pisni obliki.
Visok je tudi delež svetovalcev (skoraj 45-odstotni), ki kandidate informirajo po telefonu
ali elektronski pošti. Ker so svetovalci lahko izbrali več odgovorov, sklepamo, da so poti, po
katerih poteka informiranje kandidatov, različne, hkrati poteka obveščanje tudi na več načinov. Pri odgovoru ‘drugo’ so navedli, npr. informiranje prek TV in radia, prek časopisov,
tudi objavo v posebni knjižici izobraževanj za regijo.
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Skupinska srečanja so najpogostejša oblika informiranja na področjih kmetijstva in gozdarstva
in ranljivih skupin, najredkejša pa na področju varovanja. Na področju gradbeništva, kozmetike
in ranljivih skupin prav tako vsakega kandidata pogosto informirajo ob prvem obisku. Da imajo
informacije natisnjene tudi v pisni obliki, v najvišjem deležu navajajo svetovalci s področij ranljivih skupin in kozmetike, noben svetovalec s področja varovanja ni izbral možnosti informiranja
v pisni obliki. Hkrati skoraj vsi svetovalci s tega področja (šest od sedmih) navajajo, da so njihove
informacije o pogojih in možnostih za pridobitev NPK objavljene na njihovi spletni strani. Visok
je tudi delež (več kot 80-odstoten) svetovalcev s področja poslovanja in uprave, ki kandidate prav
tako informirajo prek spletne strani. Več kot polovica svetovalcev s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva ter umetnosti spletne strani ni navedla kot ene od možnosti informiranja.
Skorajda vsi svetovalci, ki so odgovorili na vprašanje, kakšno pomoč nudijo kandidatom,
navajajo, da pregledajo kandidatova dokazila in ga opozorijo na pomanjkljivosti. V 87 odstotkih primerov svetovalci nudijo pomoč kandidatom tudi pri oblikovanju zbirne mape
oziroma portfolija, in sicer tako, da jim razložijo njegov pomen in uporabnost. Skoraj dve
tretjini svetovalcev kandidatom pomagata pri zbiranju in oblikovanju dokazil, nekoliko nižji
delež pa pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti. Pomoč pri
izdelavi zbirne mape je dejavnost, ki jo svetovalci najmanjkrat izvajajo (to obliko pomoči je
izbralo le šest odstotkov svetovalcev, ki so odgovorili na to vprašanje). Pri odgovoru ‘drugo’
svetovalci najpogosteje navajajo, da postopkov še niso izpeljali.
Na podlagi podatkov ugotavljamo, da večina svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije
o sistemu NPK in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape.
Glede pomoči kandidatu med področji pri večini postavk ni večjih razlik, izpostavili bi le
postavko ‘Pomagam pri oblikovanju dokazil’, kjer je najmanj svetovalcev s področja varovanja in gostinstva, hotelirstva in turizma navedlo, da nudijo tovrstno podporo. Svetovalci
s področja varovanja tudi v manjšem deležu nudijo pomoč pri evidentiranju na različne
načine pridobljenih znanj in spretnosti.
Svetovalce smo spraševali tudi, ali se jim je že kdaj zgodilo, da niso nudili pomoči kandidatu pri
pripravi osebne zbirne mape. Po pričakovanjih je velika večina (93,3 odstotka) svetovalcev odgovorila, da se jim to še nikoli ni zgodilo, majhnemu številu (11 oziroma 6,2 odstotka) se je to zgodilo
manj kot trikrat, le enemu svetovalcu pa več kot trikrat. Kot razloge so nekateri med njimi navedli:
 Kandidati za pripravo ustrezne zbirne mape potrebujejo pomoč izkušenega svetovalca.
 Niso želeli pripraviti mape, ker je zakomplicirano.
 Kandidat je svojo zbirno mapo pripravil sam (dva odgovora).
 Kandidat ni želel pomoči.
 Kandidata sem le spodbujal.
Med temi dvanajstimi svetovalci, ki se jim je kdaj zgodilo, da niso nudili pomoči kandidatom, ne izstopa nobeno področje, z vsakega področja je vsaj po en svetovalec, ki ni nudil
pomoči, le s področja kmetijstva in gozdarstva ni nobenega.
Ker individualna srečanja predstavljajo za večino svetovalcev temeljni pristop pri delu s kandidatom, smo jih vprašali, koliko časa povprečno trajajo ta srečanja.
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Graf 11: Povprečen čas trajanja srečanja s kandidatom

Več kot dve tretjini svetovalcev srečanje s kandidatom opravi v eni uri, dobra petina v dveh.
1
2
3
4
Le manjši delež je tistih, ki za srečanje
porabijo
tri
ure5 ali6več. Razlike med področji najdemo
predvsem pri enournih srečanjih, teh opravijo največ na področju varovanja (vsi svetovalci
(N = 6) s področja varovanja so navedli, da srečanje v povprečju opravijo v eni uri) in na
področju poslovanja in uprave (skoraj 92 odstotkov svetovalcev s tega področja pravi, da
srečanje večinoma opravijo v eni uri). Daljša svetovanja (tri ure in več) opravi večji delež
svetovalcev s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način in ranljivih skupin.
Oceno povprečnega števila srečanj s kandidati prikazujemo z grafom 12.
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Graf 12: Povprečno število srečanj svetovalcev s kandidati
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Najpogosteje svetovalci opravijo s kandidatom dve srečanji (dobrih štirideset odstotkov),
pogosto tudi tri srečanja (dobrih 35 odstotkov), več kot tri srečanja ali le eno srečanje opravijo svetovalci redkeje.
Če primerjamo področja med seboj glede tega, koliko srečanj s kandidati opravijo svetovalci, ugotovimo, da na področjih umetnosti, varovanja in ranljivih skupin nikoli ne izpeljejo le
enega srečanja, približno petina svetovalcev s področij kmetijstva in gozdarstva, poslovanja
in uprave. Skoraj četrtina svetovalcev s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen
način poroča, da opravijo v povprečju le eno srečanje s kandidatom. Vsaj trikrat ali več kot
trikrat se s kandidatom sreča večina svetovalcev s področij ranljivih skupin, umetnosti in
gostinstva, hotelirstva in turizma.
Na srečanjih s kandidati jim večina svetovalcev nudi pomoč pri pripravi osebne zbirne
1 katerih
2
3 težavah
4
5 pri
6 pripravi zbirne mape
mape, pri čemer lahko naletijo tudi na težave. O
svetovalci najpogosteje poročajo, predstavljamo na grafu 13.
Drugo.
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Nisem imel težav pri svetovanju za
pripravo osebne zbirne mape.
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Težko sem prepričal kandidata, naj dopolni
svojo zbirno mapo z več različnimi dokazili.
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Graf 13: Težave, s katerimi se pri svatovanju za pripravo zbirne mape srečujejo svetovalci

Skoraj polovica svetovalcev, ki je odgovorila na zastavljeno vprašanje (graf 13), se pri pripravi osebne zbirne mape še ni srečala s kakršnimikoli težavami. Slaba tretjina je imela težavo
prepričati kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z različnimi dokazili. S presojo dokazil
in pojasnjevanjem uporabnosti osebne zbirne mape za pridobitev NPK se je srečal le manjši
delež svetovalcev (6,6 odstotka in 5,5 odstotka). Odgovor ‘drugo’ so najpogosteje izbrali
tisti, ki postopka preverjanja in potrjevanja NPK še niso izpeljali.
Primerjava med področji pokaže, da so nekoliko več težav s presojo ustreznosti dokazil imeli svetovalci s področja kmetijstva in gozdarstva (tako je navedla tretjina svetovalcev s tega
področja). Da so težje presodili, ali so dokazila vsebinsko povezana s katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti, navaja približno četrtina svetovalcev s področij kozmetike
in gostinstva, hotelirstva in turizma. Noben svetovalec s področja gostinstva, hotelirstva in
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turizma ni imel težav s presojo, ali so dokazila še vedno veljavna, pri vseh ostalih področjih
se ta delež giblje med cca deset in dvajset odstotki. Svetovalci vseh področij poročajo, da so
že kdaj težko prepričali kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo z različnimi dokazili. Največji delež takšnih svetovalcev deluje na področju gradbeništva (več kot štirideset odstotkov
je takšne težave že imelo). Da niso imeli težav pri svetovanju, v največjem deležu poročajo
svetovalci s področja varovanja (86 odstotkov), v najnižjem pa svetovalci s področja ranljivih skupin (dobra tretjina).

3.7 Program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
Velika večina izvajalcev (dobrih osemdeset odstotkov) izvaja priprave na preverjanje in potrjevanje NPK, le slaba petina teh priprav ne izvaja. Primerjave med področji pokažejo, da
vsi izvajalci s področij varovanja in predelave in izdelave živil na tradicionalen način priprave
na preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo, najnižji je ta delež na področju gradbeništva
(priprave izvaja le dobra polovica).
Nadalje so tisti izvajalci, ki priprave na preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo, odgovarjali
na vprašanje, kako postopajo pri vključevanju kandidatov v priprave (graf 14).
4,7

40,5

54,7

Z vsakim kandidatom opravimo razgovor in glede na njegove predhodne
izkušnje ga vključujemo v posamezne module programa.
Program priprav je celovita enota in kandidati se vključujejo v celoten program.
Drugo.

Graf 14: Vključevanje kandidatov v priprave na preverjanje in potrjevanje NPK

Individualni razgovor s kandidatom, na podlagi katerega ga v skladu z njegovimi izkušnjami
2 dobrih
3
4 štirideset
5
6
nato vključijo v posamezne module programa, 1opravi
odstotkov svetovalcev, večina ostalih meni, da je program priprav celovita enota in se kandidati vključujejo v
celoten program. Sedem svetovalcev je izbralo odgovor ‘drugo’, pri čemer so nekateri izmed
njih podali tudi razlago:
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 Oboje od navedenega v točki a in b, s tem da res pogledamo pred tem, kaj je najboljše za kandidata.
 Kandidat se prijavi na priprave, če želi in meni, da nima dovolj predznanja.
 Zaenkrat še nismo izvedli priprav, glede na pogovore s potencialnimi kandidati, se le-ti
želijo vključiti v celoten program; če bo kateri izmed potencialnih kandidatov imel željo
poslušati le določene dele programa, mu bomo to omogočili.
 Razni tečaji in krajša usposabljanja.
Da kandidate vključijo v celoten program priprav, v največjem deležu poročajo svetovalci s
področij varovanja in gradbeništva (približno osemdeset odstotkov), pri ostalih je ta delež
polovica ali manj. Bolj individualiziran program, z obiskovanjem le določenih modulov, za
kandidate pripravijo svetovalci s področij kozmetike, ranljivih skupin in umetnosti (na vse
treh področjih približno polovica svetovalcev navaja, da ravnajo tako).
1 preverjanje
2
3
4 in5potrjevanje
6
Nadalje nas je zanimalo, kako je program priprav na
NPK oblikovan in kako je dosegljiv kandidatom (graf 15).

Drugo.
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Graf 15: Program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK in njegova dosegljivost

Nekaj več kot štirideset odstotkov izvajalcev pravi, da je program priprav zapisan v standardizirani obliki in ga kandidati na svojo željo lahko dobijo na vpogled, pri slabih 28 odstotkih
izvajalcev je program objavljen tudi na spletu, pri slabi petini izvajalcev program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in je javno dosegljiv, manj kot pet odstotkov izvajalcev
poroča, da se program priprav oblikuje individualno, glede na potrebe in želje kandidatov,
tak program tudi ni javno objavljen. Pri odgovorih ‘drugo’ so izvajalci navedli:
 Program je zapisan v standardizirani obliki in ga kandidat dobi v tiskani obliki.
 Program priprav je oblikovan na podlagi kataloga.
 Programi so razpisani in javno dostopni, kandidat sam pregleda, katero od znanj potrebuje, in se vključi.
 Program priprav se oblikuje po katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Program pripravlja
vsak predavatelj za svojo temo, če kandidati želijo, ga lahko dobijo na vpogled.
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 Kandidati morajo opraviti Program strokovnega usposabljanja občinski redar, razen v primeru, da imajo izobrazbo policista in izpolnjujejo pogoje, ki jih navaja katalog standardov.
 V skladu s katalogom za posamezno NPK.
 Še nismo izvajali.
 Program priprav je zapisan v standardizirani obliki v skladu s katalogom strokovnih znanj
in ga prejme vsak udeleženec.
 Kombinacija b in c.
 Program je skladen s katalogom znanj.
Med posameznimi področji pri tem vprašanju večjih razlik nismo ugotovili, izpostavili bi le
odgovor o individualnem oblikovanju programa, glede na potrebe in želje kandidatov, ki so
ga izbrali štirje izvajalci s področja tehnike, dva s področja umetnosti in en izvajalec s področja poslovanja in uprave. Da program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in ni
javno dosegljiv, navajajo, v primerjavi z izvajalci ostalih področij, v najvišjem deležu izvajalci
s področja gradbeništva (skoraj 43 odstotkov).
Program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK se običajno zaključi na enega od naslednjih načinov:
 Pisno preverjanje.
 Praktično preverjanje.
 Kombinacija pisnega in praktičnega preverjanja.
 Izdelana projektna naloga/izdelek.
 Kot je predvideno v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti.
 Se ne preverja.
V spremljavah v letih 2012 in 2013 smo izvajalcem postavili nekoliko drugačno obliko vprašanja, zato teh podatkov nismo mogli primerjati s podatki spremljav v letih 2014 in 2015.
Končno število odgovorov je zato nižje.
Kot kažejo podatki, največ izvajalcev (slabih trideset odstotkov) navaja, da kandidati zaključijo program priprav s kombinacijo pisnega in praktičnega preverjanja znanja, sledi odgovor, da kandidati zaključijo program priprav, kot je predvideno v posameznem katalogu
strokovnih znanj in spretnosti (slabih 17 odstotkov). Najnižja (približno desetina) sta deleža
odgovorov, da kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo ali izdelek in da zaključijo
program priprav s praktičnim preverjanjem znanja.
Zaključka programa priprav s praktičnim preverjanjem znanja ne izpeljujejo na področju varovanja, na področju umetnosti se program priprav po odgovorih izvajalcev nikoli ne zaključi
s pisnim preverjanjem znanja, zato pa izstopa odgovor izvajalcev s tega področja, da kandidati
v času priprav izdelajo projektno nalogo oziroma izdelek. Največ svetovalcev (skoraj polovica)
s področja varovanja je navedlo, da se program priprav zaključi tako, kot je predvideno v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti, nikoli pa na področju varovanja ne pride do
tega, da doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne bi preverjali.
Zanimalo nas je tudi, ali pri izvedbi programa priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
izvajalci sodelujejo s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci kandidatov (graf 16).
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Graf 16: Oblika sodelovanja med izvajalci in podjetji pri izvedbi programa priprav

Največji delež izvajalcev, ki izvajajo program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK,
navaja, da s podjetji ne sodelujejo (38 odstotkov). Med tistimi, ki izvajajo različne oblike
sodelovanja, je največ takšnih, h katerim delodajalci napotujejo kandidate na usposabljanje
(slabih 29 odstotkov) oziroma se izvajanje praktičnega dela usposabljanja izvaja v samem
podjetju (slabih 28 odstotkov).
Izpostavili bi nekaj razlik med področji, in sicer izvajalci s področja umetnosti, kmetijstva
in gozdarstva in gradbeništva v najmanjšem deležu navajajo, da praktični del usposabljanja
izvajajo v samem podjetju, najvišji pa je ta delež na področju varovanja.
Nadalje izvajalci s področij gradbeništva in umetnosti pravijo, da noben njihov predavatelj ni
zaposlen v podjetju, s katerim sodelujejo, prav tako noben izvajalec s teh dveh področij ne
navaja, da bi preverjanje ob zaključku usposabljanja izvajali v podjetju.
Na področjih varovanja in umetnosti tudi ne načrtujejo vsebine usposabljanj skupaj s podjetji, na drugih področjih vsaj po en izvajalec navaja, da to počnejo. Najbolj redko podjetja
napotujejo kandidate na usposabljanje na področju umetnosti, najpogosteje na področjih
gradbeništva in varovanja. Da s podjetji ne sodelujejo, navajata dve tretjini izvajalcev s področja umetnosti in noben izvajalec s področja varovanja.
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3.8 Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev
v programih priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
2
3
4eden
5 ključnih
6
Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev 1je zagotovo
elementov za
uspešno izvedbo programa priprav na preverjanje in potrjevanje NPK. Kako na strokovno usposobljenost svojih predavateljev gledajo izvajalci programov priprav oziroma kakšne
zahteve v zvezi z izobrazbo postavljajo predavateljem, predstavljamo na grafu 17.
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Graf 17: Zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev

Pri odgovoru ‘drugo’ so izvajalci navedli, da morajo imeti predavatelji ustrezno strokovno
izobrazbo in izkušnje, ki so povezane s tem, kar predavajo, ni pa potrebna pedagoško-andragoška izobrazba, hkrati pa zapišejo, da večina njihovih predavateljev to izobrazbo ima.
Glede strokovne ustreznosti predavateljev so izvajalci v enakem deležu izbrali odgovora,
da morajo imeti predavatelji ustrezno strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo (44,4
odstotka) in da morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe (44,4 odstotka). 13 izvajalcev pravi, da morajo imeti njihovi predavatelji
predvsem delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo.
Zanimiv je podatek, da nobeden od izvajalcev s področja varovanja ni izbral odgovora, da
morajo njihovi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo ter hkrati pedagoško-andragoško izobrazbo, nizek je tudi delež med izvajalci s področja gradbeništva, medtem ko
je delež takšnih med izvajalci s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način
najvišji med vsemi področji (83-odstotni).
Je pa zato največji delež izvajalcev s področja varovanja navedel, da morajo imeti vsi predavatelji ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim delom.
Predavatelji dokazujejo svojo strokovno ustreznost na različne načine, izvajalci so lahko izbirali med postavkami, ki jih navajamo z grafom 18. Izbrali so lahko več odgovorov (skupni
numerus je nižji, ker tega vprašanja v spremljavi leta 2012 še nismo postavili).
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S formalnimi dokazili o doseženi strokovni izobrazbi.
S formalnimi dokazili o večletnih delovnih izkušnjah v stroki.
S formalnimi dokazili o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom.
Predavatelja preverimo tako, da ga spremljamo na prvi uri predavanja.
Predavatelj mora dokazati, da se redno, vsako leto dodatno usposablja v stroki.
Drugo.

Graf 18: Način, kako predavatelji dokazujejo svojo strokovno ustreznost

Formalna dokazila o doseženi strokovni izobrazbi in večletnih delovnih izkušnjah v stroki
so za večino izvajalcev tisti dokument, ki dokazuje strokovno ustreznost predavateljev. Slaba
polovica zahteva od predavateljev formalna dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom, slaba petina preveri predavatelja tudi tako, da ga spremljajo na prvi uri
predavanja. Osem izvajalcev od predavateljev tudi zahteva, da se redno letno usposabljajo v
stroki, kar morajo predavatelji tudi dokazati.
Pod ‘drugo’ so svetovalci navajali:
 Preverjamo strokovno usposobljenost predavateljev na podlagi referenc.
 Predavatelji so nam poznani, večina jih ima pedagoško-andragoško izobrazbo.
 Predavatelji so zaposleni na zavodu kot predavatelji.
 So predavatelji z referencami.
 Reference, evalvacija po zaključku.
 Spremljanje usposabljanja, aktivno sodelovanje pri modulih …
 S strokovnim usposabljanjem na delovnem mestu (igralništvo).
 Predavatelji so pri nas stalno zaposleni in strokovno dobro poznajo svoje področje.
 Ankete o zadovoljstvu slušateljev.
 Izvajamo spremljanje med celotnim predavanjem.
Primerjava med področji pokaže, da pri dokazovanju dosežene strokovne izobrazbe večina
izvajalcev vseh področij ta dokazila zahteva, pri dokazovanju večletnih delovnih izkušenj pa
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izstopa področje varovanja, kajti vsi izvajalci s tega področja navajajo, da takšna dokazila
zahtevajo, medtem ko je takšnih s področja umetnosti le polovica, prav tako izvajalci s tega
področja v najnižjem deležu zahtevajo od predavateljev dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom. Približno četrtina izvajalcev s področij poslovanja in uprave
in gostinstva, hotelirstva in turizma predavatelje spremlja pri prvi uri predavanj, medtem ko
je delež takšnih izvajalcev na drugih področjih nižji, nekateri tega sploh ne počnejo (npr.
varovanje in kmetijstvo in gozdarstvo).
1
2
3
4
5
6
Kakovost dela predavateljev izvajalci ugotavljajo na različne načine. Kakšen sistem preverjanja kakovosti dela predavateljev so razvili, predstavljamo z grafom 19.
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Graf 19: Način, kako izvajalci preverjajo kakovost dela predavateljev

Izvajalci najpogosteje navajajo, da spremljajo kakovost dela predavateljev tako, da slušatelji
ocenijo njihovo delo ob koncu predavanj (ta odgovor sta izbrali več kot dve četrtini vprašanih). Dobrih 37 odstotkov navaja tudi, da je v organizaciji, kjer se izvaja program priprav
preverjanja in potrjevanja NPK, zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev in
mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave. Slaba četrtina vprašanih tudi pričakuje, da bodo predavatelji o svojem delu pisno poročali, tedenska srečanja s predavatelji pa so redka.
Vsebinski odgovori pod opcijo ‘drugo’ pokažejo še nekaj načinov preverjanja kakovosti dela
predavateljev, nekateri izvajalci pa tudi navajajo, da nimajo razvitega posebnega sistema preverjanja kakovosti dela predavateljev, nekateri tudi zato ne, ker so predavatelji redno zaposleni kolegi v šolah:
 Predavatelji poročajo o svojem delu ustno – sproti.
 S pogovori z udeleženci in predavatelji.
 Sistema preverjanja kakovosti dela predavateljev nimamo razvitega; imamo notranje (redno zaposlene) predavatelje.
 Kakovost predavatelja se pozna tudi po opravljenih izpitih (merimo odstotek uspešnosti).
 Komisija za kakovost.
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 Zadovoljstvo preverjamo z anketnimi vprašalniki. Kandidati velikokrat tudi pokličejo ali
pa po elektronski pošti sporočijo, če s katerim od predavateljev niso zadovoljni. Pritožbe
kandidatov vedno obravnavamo in pravočasno urgiramo, kadar je to potrebno.
 Hospitacije.
 Predavatelji opravijo evalvacijski razgovor ob zaključku.
 Za daljše oblike programa imamo vmesni vprašalnik, ki ga dajemo slušateljem, da ga izpolnijo.
 Ne.
 Nimamo razvitega sistema kakovosti.
 Ne (srednja šola).
 Največkrat so predavatelji moji kolegi profesorji iz ustanove.
Med odgovori izvajalcev različnih področij nismo ugotovili večjih razlik, izpostavili bi le,
da noben izvajalec s področja gradbeništva ni navedel, da predavatelji poročajo o svojem
delu pisno po opravljenih predavanjih. O ocenjevanju dela predavatelja po koncu predavanj poročajo vsi izvajalci s področja varovanja in le dobra polovica izvajalcev s področja
gradbeništva in kmetijstva in gozdarstva. Le en izvajalec s področja varovanja navaja, da je
v organizaciji zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev
ter uvaja izboljšave, medtem ko je takšnih na področju ranljivih skupin šestdeset odstotkov.
V zvezi s spremljanjem kakovosti dela predavateljev nas je zanimalo, ali obstajajo razlike
tudi glede na tip organizacije izvajalcev. Ugotovili smo, da izvajalci, ki organizirajo programe
za potrjevanje NPK na srednjih in poklicnih šolah, v najmanjšem deležu (dobra polovica)
preverjajo kakovost dela predavateljev na način, da bi slušatelji na koncu predavanj ocenili
delo predavatelja, medtem ko je delež med ostalimi vrstami organizacij precej višji. Pri drugih oblikah spremljanja dela predavateljev večjih razlik med tipi organizacij ni bilo.

3.9 Spremljanje uspešnosti kandidatov
Večina izvajalcev, ki je odgovorila na to vprašanje (v spremljavi leta 2012 ga nismo postavili),
spremlja uspešnost kandidatov (devetdeset odstotkov, graf 20), le 11 jih je navedlo, da tega
ne počnejo. Glede uspešnosti kandidatov, ki so se v programih pripravljali na pridobitev
NPK (graf 21), tri četrtine izvajalcev ocenjuje, da so njihovi kandidati zelo uspešni (takšnih,
ki pridobijo certifikat, naj bi bilo med 71 in sto odstotki), slaba četrtina ocenjuje, da je delež
uspešnih kandidatov nižji.
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Graf 20: Ali izvajalci spremljajo, kako uspešni so slušatelji na preverjanju in potrjevanju za NPK?
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Graf 21: Ocena odstotka slušateljev programov priprav na NPK, ki pridobijo certifikat

Med področji najdemo največje razlike v oceni uspešnosti kandidatov pri izvajalcih s
področja umetnosti. V primerjavi z ostalimi izvajalci dva od sedmih izvajalcev s področja
umetnosti ocenjujeta, da je uspešnost kandidatov manj kot 30-odstotna, najnižji je njihov
delež pri visoki uspešnosti (71 do 100 odstotkov), medtem ko vsi izvajalci s področij varovanja, gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva ocenjujejo, da so njihovi kandidati pri pridobitvi
certifikatov zelo uspešni (da jih certifikat pridobi od 71 do sto odstotkov).
Na vprašanje, kaj po ocenah izvajalcev vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju, jih
večina odgovarja, da so to predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih kandidati pokažejo na preverjanju (graf 22).
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Graf 22: Mnenje svetovalcev o tem, kaj vpliva na uspešnost kandidatov

Kot smo že navedli, je to, kar najbolj vpliva na uspešnost kandidatov, po mnenju svetovalcev/
izvajalcev, strokovno znanje in spretnosti, ki jih kandidati izkažejo na preverjanju (skoraj devetdeset odstotkov vprašanih je izbralo ta odgovor), dobra polovica vprašanih je izpostavila tudi
pomen dobro pripravljene osebne zbirne mape. Pet izvajalcev je pri odgovoru ‘drugo’ navedlo,
da so pomembni za uspešnost kandidatov predvsem dobro podajanje snovi s strani predavatelja
in predavateljeva in svetovalčeva dobra organiziranost (1-krat), dva sta izpostavila predvsem
motiviranost kandidatov (2-krat), eden seznanjenost s katalogom (1-krat), eden je izpostavil
kakovost usposabljanja (1-krat). Kot najmanj pomemben razlog za uspešnost kandidatov na
preverjanju se je pokazala napotitev za pridobitev NPK s strani Zavoda RS za zaposlovanje.
Da na uspešnost kandidatov vpliva to, kje so opravljali usposabljanje, meni tretjina izvajalcev
s področja kmetijstva in gozdarstva, ostali izvajalci to izpostavljajo v manjši meri. Prav tako
tretjina izvajalcev s področja gradbeništva ocenjuje, da na uspešnost kandidatov vpliva to, kje so
bili do sedaj zaposleni, delež ostalih je izvajalcev je pri tem odgovoru nižji. Razlog za uspešno
opravljeno preverjanje pripisuje dobro pripravljeni osebni zbirni mapi več kot tri četrtine izvajalcev s področja kmetijstva in gozdarstva, pri drugih izvajalcih je ta delež manjši, pri poslovanju
in upravi slaba tretjina. Glede dejstva, da na uspešno opravljeno preverjanje najbolj vpliva to,
kar kandidati pokažejo na samem preverjanju, so si izvajalci precej enotni, večjih odstopanj ni.

3.10 Razlogi kandidatov za pridobivanje NPK
Razen pri prvi spremljavi leta 2012 smo v vseh ostalih letih izvajalce/svetovalce spraševali, ali
so kdaj spraševali kandidate, zakaj si želijo pridobiti NPK in kakšni so bili njihovi odgovori.
117 svetovalcev/izvajalcev nam je v teh letih navedlo razloge, ki so kandidate spodbudili k
pridobivanju certifikatov NPK. Več kot polovica med njimi (51,3 odstotka) je navedla, da je
bil prvenstveni ali celo edini razlog iskanje zaposlitve oziroma izboljšanje možnosti na trgu
dela ali pa napredovanje v službi. Med te kandidate sodijo tudi tisti, ki jih je napotil zavod za
zaposlovanje. Med preostalimi odgovori najdemo vrsto različnih razlogov, nekaj svetovalcev je
navedlo, da kandidati k njim prihajajo zaradi razširitve svojih znanj in pridobitve novih, zaradi
osebne potrditve in tudi zato, da bi bili vzor drugim v skupnosti (npr. čebelarji, zeliščarji …).
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Vloga in delovanje
članov komisije
v postopkih
ugotavljanja
in potrjevanja
nacionalnih
poklicnih
kvalifikacij
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4.1 Delovna mesta, ki jih člani komisij zasedajo
V spremljavi leta 2012 vprašanja po delovnem mestu članom komisije nismo zastavili, zato
imamo le podatke o delovnih mestih, ki so jih člani komisij navajali v spremljavah leta 2013,
2014 in 2015. Največ članov komisij, ki so se opredelili o delovnem mestu, je učiteljev (63),
sledijo direktorji (29), različne vodje (28), sekretarji/podsekretarji (11) ipd. Ostalih delovnih
mest je manj.

4.2 Tip organizacije oziroma organizacijska oblika, v kateri
delujejo člani komisije, in leta delovnih izkušenj
Prevladujoči tip organizacije, v katerem so člani komisije zaposleni, se je v spremljavah nekoliko spreminjal. V letih 2013 in 2015 je bilo največ članov komisije zaposlenih v podjetju,
temu v obeh spremljavah sledi izobraževalna ustanova. V letih 2012 in 2014 je največ članov
komisije izbralo odgovor ‘drugo’, pri čemer so v letu 2012 navajali naslednje odgovore: upokojena, VDC Novo mesto, Dom Janeza Krstnika soc. var. zavod, zasebni zavod, društvo gluhih
in naglušnih AURIS Kranj, zavod, Javni socialno varstveni zavod, nevladna organizacija, VDC
Zagorje, ZD Ajdovščina, javni zavod, Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, zbornica,
KGZS Zavod – svetovalka za dopolnilne dejavnosti, zasebna ustanova za usposabljanja, Fizioterapija Zrnec, s.p., samozaposlen v svojem kozmetičnem salonu za nego obraza; v letu 2014
pa, da so bodisi upokojeni bodisi zaposleni v javni upravi. V obeh spremljavah je bil na drugem mestu odgovor, da so zaposleni v podjetju. V vseh letih spremljav je bilo najmanj takih
članov komisije, ki so samozaposleni na področju kvalifikacije.
Primerjava med področji pokaže, da največ članov komisij, ki so zaposleni v podjetju, prihaja s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj v podjetjih zaposlenih članov komisij prihaja s področja ranljivih skupin. Največ samozaposlenih članov komisije prihaja s področja
kozmetike, najmanj pa s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
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Graf 23: Leta delovnih izkušenj članov komisij

Zaradi večje preglednosti leta delovnih izkušenj članov komisij predstavljamo v rangih.
V letu 2012, ko smo v spremljavo vključili člane komisij s področij predelave in izdelave živil
na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike, je največ članov komisij imelo od enega
do pet let delovnih izkušenj. V letu 2013, ko so bili v spremljavo vključeni člani komisij s
področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma, je imelo
največ članov komisij med 21 in trideset let delovne dobe. V letu 2014 so bili v spremljavo
vključeni člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja, največ članov
komisij pa je imelo med 11 in dvajset let delovne dobe. V letu 2015, ko so bili v spremljavo
vključeni člani komisije z različnih področij, je prav tako največ članov komisij imelo med 11
in dvajset let delovne dobe.
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Člane komisij smo v spremljavah vprašali, ali so licenco za člana komisije že obnavljali.
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Graf 24: Obnova licence za člana komisije

Več kot polovica članov komisij s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način,
ranljivih skupin in kozmetike, gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva,
turizma in ostalih področij (spremljave v letih 2012, 2013 in 2015) je licenco za člana komisije
že obnavljala. Več kot polovica članov komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in
varovanja (spremljava leta 2014) pa licence še ni obnavljala.
Največ članov komisij, ki so licenco že obnavljali, prihaja s področja predelave in izdelave
živil na tradicionalen način, največ tistih članov komisij, ki licence še niso obnovili, prihaja
s področja umetnosti.
Tiste člane, ki so licenco že obnavljali, smo v spremljavah spraševali tudi po načinu obnove
licence.
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Graf 25: Način obnove licence za člana komisije

Člani komisij so v spremljavah, ne glede na področja, na katerih delujejo, odgovorili, da so
svojo licenco obnovili z delom v stroki. Ta odgovor je bil v veliki meri izbran v vseh letih
spremljav. Na drugo mesto so člani komisij s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike (spremljava leta 2012) postavili odgovor, da so
se udeležili usposabljanj v okviru Državnega izpitnega centra in/ali Centra RS za poklicno
izobraževanje in/ali Andragoškega centra Slovenije. Člani komisij s področij gradbeništva,
kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) in poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014) so na drugo mesto postavili
odgovor, da so se za namen obnove licenc udeleževali strokovnih srečanj. Člani komisij z
različnih področij (spremljava leta 2015) so podobno kot člani komisij, ki smo jih spremljali
leta 2012, na drugo mesto postavili odgovor, da so licenco obnovili z udeležbo na usposabljanjih v okviru Državnega izpitnega centra in/ali Centra RS za poklicno izobraževanje in/
ali Andragoškega centra Slovenije.
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Zanimalo nas je, ali člani komisij sodelujejo pri pripravi nalog v okviru Državnega izpitnega
centra. Podatke predstavljamo z grafom 26.
Graf 26: Sodelovanje pri pripravi nalog/skripte v okviru RIC

V vseh opravljenih spremljavah je več kot polovica članov komisij, ne glede na področje, na
katerem delujejo, odgovorila, da niso sodelovali pri pripravi nalog oziroma skript za prever1
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janje v okviru Državnega izpitnega centra.
Primerjava med področji pokaže, da je pri pripravi nalog oziroma skript za preverjanje v
okviru Državnega izpitnega centra sodelovalo največ članov komisij s področja varovanja in
najmanj članov komisij s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
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Podoben trend odgovorov smo zabeležili tudi pri vprašanju, ali člani komisije predavajo v
okviru priprav za preverjanje in potrjevanje.
Graf 27: Člani komisij predavajo v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje

Tudi tu je v vseh spremljavah več kot polovica članov komisij, ne glede na področje, odgovorila, da v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje ne predavajo. Če pogledamo po
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področjih, največ članov komisij, ki predavajo v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje,
prihaja s področij varovanja ter kmetijstva in gozdarstva. Najmanj članov komisij, ki predavajo v omenjenem programu, pa s področja ranljivih skupin.
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Člane komisij smo v spremljavah spraševali tudi po tem, kako so usposobljeni za delo z odraslimi. Odgovore po letih spremljav, z izjemo leta 2012, ko tega vprašanja v evalvaciji še ni
bilo, predstavljamo z grafom 28.
Graf 28: Usposobljenost članov komisij za delo z odraslimi

Člani komisij so ne glede na področje v največji meri odgovorili, da imajo več kot pet let
izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi. Na drugo mesto so člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) ter
ostalih področij (spremljava leta 2015) postavili odgovor, da imajo pedagoško- andragoško
izobrazbo, člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava
leta 2014) pa odgovor ‘drugo’, kjer so povečini navajali, da so mentorji (študentom, pripravnikom, novozaposlenim) in da so višješolski predavatelji.
Če vodilne odgovore pogledamo še po področjih, vidimo, da največ članov komisij, ki imajo
več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi, prihaja s področja kmetijstva in
gozdarstva, najmanj pa s področja gradbeništva.
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4.4 Informacije o kakovosti postopkov v sistemu preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Člane komisij smo prosili, da ocenijo ustreznost dokazil v osebni zbirni mapi, pri čemer smo
jim ponudili seznam devetih dokazil. Rezultati so prikazani v tabeli 1.
2012

2013

2014

2015

Mesto

%

Mesto

Povprečni
rang

Mesto

Povprečni
rang

Mesto

Povprečni
rang

Potrdila o delovnih izkušnjah
(pogodbe, delovna knjižica …)

2.

45,2

1.

3,1

1.

3,5

2.

3,4

Spričevalo, diplome …

2.

45,2

2.

3,7

2.

3,5

1.

3,4

Potrdila o zaključenih tečajih in
usposabljanjih

1.

65,8

3.

3,8

4.

4,2

4.

4,1

Potrdila o usposabljanju na
delovnem mestu

6.

26

4.

3,9

3.

4,2

3.

4,1

Referenčna pisma delodajalcev

5.

30,1

5.

5,2

6.

5,4

5.

5,1

Življenjepis

4.

43,8

6.

5,3

7.

5,8

6.

5,9

Izdelki

9.

11

7.

6,1

5.

5

7.

6

Referenčna pisma strank

7.

20,5

8.

6,4

8.

6,3

8.

6,4

Priznanja s tekmovanj in podobno

8.

17,8

9.

6,9

9.

6,8

9.

6,7

Mesto – mesto, ki ga posamezno dokazilo v določenem letu dosega po ustreznosti (nižje vrednosti pomenijo boljšo ustreznost); % – delež
anketirancev, ki so v letu 2012 posamezno dokazilo označili kot ustrezno; Povprečni rang – izračunana povprečna vrednost rangov,
ki so jih anketiranci pripisali posameznemu dokazilu, pri čemer nižji povprečni rang nakazuje boljšo ustreznost dokazila.

Tabela 1: Ocena ustreznosti dokazil

V tabeli 1 je za spremljavo leta 2012 izračunan delež anketirancev, ki so posamezno dokazilo označili kot ustrezno. Višji kot je prikazani delež v tabeli, več anketirancev je označilo
dokazilo kot ustrezno. Za spremljave v letih 2013, 2014 in 2015 so bila iz rangov, ki so jih
anketiranci pripisali posameznemu dokazilu, izračunana povprečja, t. i. povprečni rangi.
Poleg povprečnega ranga je v vsakem letu navedeno še mesto, ki ga dokazilo dosega po
ustreznosti.
V spremljavi leta 2012 so bila kot najustreznejša dokazila v osebni zbirni mapi označena
potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih, drugo mesto po ustreznosti si delijo potrdila
o delovnih izkušnjah ter spričevala in diplome. V spremljavi leta 2013 so bila tako v povprečju kot najustreznejša dokazila v osebni zbirni mapi označena potrdila o delovnih izkušnjah, sledijo jim spričevala in diplome ter potrdila o zaključenih tečajih in usposabljanjih.
V spremljavi leta 2014 se trend odgovorov ponovi, saj so tudi tu člani komisij kot najustreznejša dokazila v osebni zbirni mapi označili potrdila o delovnih izkušnjah ter spričevala,
na tretje mesto pa so uvrstili potrdila o usposabljanju na delovnem mestu. V spremljavi
leta 2015 je slika dokaj podobna, le s to razliko, da so člani komisij na prvo mestu uvrstili
spričevala in diplome, na drugo pa potrdila o delovnih izkušnjah, ki jim sledijo potrdila o
usposabljanju na delovnem mestu.
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V vseh opazovanih obdobjih se kot najustreznejša dokazila v zbirni mapi kažejo potrdila o
zaključenih tečajih in usposabljanjih ter spričevala in diplome. Ustreznost potrdil o zaključenih tečajih in usposabljanjih se je v opazovanem obdobju poslabševala, čeprav tudi v letu
2015 ostajajo med najustreznejšimi (četrto mesto), medtem ko se zdi, da se je ustreznost
potrdil o usposabljanjih na delovnem mestu v opazovanem obdobju izboljševala.
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Člane komisij smo spraševali, kdaj bi sprejeli referenčno pismo stranke ali delodajalcev kot
ustrezno. Odgovori so prikazani na grafu 29, razen za področja predelave in izdelave živil na
tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike (spremljava leta 2012), ko tega vprašanja
ni bilo v anketnem vprašalniku.
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2015
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7
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Graf 29: Kdaj bi sprejeli referenčno pismo stranke ali delodajalcev kot ustrezno?

V vseh spremljavah so člani komisij, ne glede na področje, na katerem delujejo, odgovorili
dokaj enotno, in sicer so na prvo mesto uvrstili odgovor, da bi referenčno pismo stranke
ali delodajalca sprejeli kot ustrezno, če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in
delovne naloge kandidata. Temu odgovoru sledi odgovor, da bi sprejeli referenčno pismo,
če bi lahko o vsebini pisma vprašali kandidata in tako preverili verodostojnost zapisanega,
ki so ga na drugo mesto prav tako postavili člani komisij v vseh spremljavah, ne glede na
področje, na katerem delujejo.
Primerjava med področji pokaže, da največ članov komisij, ki so izbrali odgovor, da bi referenčno pismo stranke ali delodajalca sprejeli kot ustrezno, če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata, prihaja s področja kmetijstva in gozdarstva,
najmanj pa s področja gradbeništva.
Nadalje nas je zanimalo, ali člani komisij menijo, da bi bilo k pregledu zbirne mape dobro
povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil. Tudi tega vprašanja v evalvaciji leta
2012 ni bilo, odstotki odgovorov ostalih spremljav so prikazani z grafom 30.
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Graf 30: Ali bi bilo k pregledu zbirne mape dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil?

Člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) in ostalih oziroma različnih področij (spremljava leta 2015) so
v več kot polovici odgovorili, da kandidata ni potrebno povabiti k pregledu zbirne mape.
Člani komisij s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so izbrali odgovor ne, so slednjega
argumentirali z odgovori, da je to povečini delo svetovalca ter da povabilo ni potrebno, ker
je usposobljenost razvidna iz priloženih listin. Člani komisij s področja gradbeništva in tudi
gostinstva, hotelirstva, turizma so tu predvsem izbrali odgovor, da je to delo svetovalca.
V spremljavi leta 2015, v katero so bili vključeni člani komisij različnih področij, so tisti člani
komisij, ki so odgovorili, da kandidata ni potrebno povabiti k pregledu zbirne mape, za to
navajali naslednje razloge: dokazila povedo dovolj, bi bil to skoraj izpit in hkrati onemogoča
natančen pregled zbirne mape, bi moral svetovalec sodelovati pri pripravi zbirne mape tako,
da je vse jasno in ni nobenih dodatnih vprašanj, bi prisotnost kandidata morebiti vplivala na
odločitev komisije, če ni zbirna mapa ustrezna, dodatna pojasnila, dopolnitve pridobimo s
preverjanjem, če svetovalec dobro opravi svoje delo, ima jasna navodila, kako pripraviti mapo.
Člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014)
povečini menijo, da bi bilo kandidata smiselno povabiti k pregledu zbirne mape. Slednje so
v večini argumentirali, da bi bilo povabilo smiselno, saj bi lahko kandidata prosili za dodatna pojasnila, komentarje. Odgovor je izbralo 13 članov komisij s področja poslovanja in
uprave, 24 članov komisij s področja umetnosti in 18 s področja varovanja. Nadalje smo člane komisij spraševali, s katerim načinom preverjanja znanja po njihovem mnenju najbolje
preverijo usposobljenost in kompetentnost kandidata. Ker je bilo vprašanje v spremljavi leta
2012 postavljeno drugače kot v naslednjih spremljavah, neposredna primerjava podatkov ni
mogoča, vendar smo odgovore vseeno uvrstili v tabelo. Odgovori so prikazani z grafom 31.
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Graf 31: Način preverjanja znanja, ki najbolje preveri usposobljenost in kompetentnost kandidata

Člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) so v največji meri izbrali odgovor, da usposobljenost in kompetentnost kandidata najlažje preverijo s praktičnim preverjanjem (odgovor je bil izbran
92-krat), pri čemer so člani komisij vseh treh področij omenjeni odgovor izbrali v največji
meri (23 s področja gradbeništva, 34 s področja kmetijstva in gozdarstva ter 34 s področja
gostinstva, hotelirstva in turizma).
Člani komisij s področja poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014)
in različnih področij (spremljava leta 2015) so največkrat izbrali odgovor, da je najboljši način, ki najbolje preveri usposobljenost in kompetentnost kandidata, praktično preverjanje
z zagovorom. Med člani komisij s področja poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja
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(spremljava leta 2014) je bil odgovor izbran 54-krat, pri čemer je potrebno zapisati, da so se
člani komisij s področja varovanja v večji meri odločali za odgovor, da je boljši način kombinacija pisnega in ustnega preverjanja (18), člani komisij s področja poslovanja in uprave (11)
ter umetnosti (29) pa za že omenjeno praktično preverjanje z zagovorom. Slednji odgovor je
bil največkrat izbran tudi med člani komisij različnih področij (62-krat).
Najmanjkrat so bili v vseh spremljavah izbrani odgovori pisno preverjanje, ustno preverjanje, vodeni intervju in projektna naloga.
Člani komisij v spremljavi leta 2012 so odgovarjali podobno kot člani komisij v kasnejših
spremljavah, s to razliko, da so lahko izbrali več možnih več odgovorov (»Kateri način preverjanja znanja je po vašem mnenju najbolj učinkovit (možnih je več odgovorov«)?). Po
mnenju anketirancev je najbolj učinkovit način preverjanja znanja praktično preverjanje
(kot učinkovitega ga je označilo 74 odstotkov anketiranih), sledi mu ustno preverjanje, ki ga
kot učinkovitega dojema 58 odstotkov anketiranih.
Člane komisij smo tudi spraševali, ali so seznanjeni
1
2
3 z 4načinom
5
6 oblikovanja cene za pridobitev NPK. Ker tudi tega vprašanja ni bilo v spremljavi leta 2012, na grafu 32 prikazujemo
podatke za spremljave v letih 2013, 2014 in 2015.
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Graf 32: Seznanjenost članov komisij z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK

Člani komisij v vseh treh spremljavah so povečini odgovorili, da z načinom oblikovanja cen
za pridobitev NPK niso seznanjeni. Odstopanje smo zaznali le pri članih komisij s področja
varovanja, ki so pri tem vprašanju v večji meri odgovorili, da so z načinom oblikovanja cen
za pridobitev NPK seznanjeni.
Nadalje smo člane komisij spraševali, če so kdaj odklonili sodelovanje v komisiji, v katero so
bili imenovani. Tudi tega vprašanja ni bilo v spremljavi leta 2012, na grafu 33 prikazujemo
podatke za spremljave v letih 2013, 2014 in 2015.
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Graf 33: Sodelovanje članov komisij v imenovanih komisijah

Člani komisij so ne glede na področje v vseh treh spremljavah največkrat odgovorili, da
1
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3
4
5
še nikoli niso odklonili sodelovanja v komisiji,
v katero
so 6bili imenovani. Največ članov
komisij, ki so zavrnili sodelovanje v že imenovani komisiji, prihaja s področij varovanja ter
poslovanja in uprave.
Zanimalo nas je tudi, kako člani komisije to delo opravljajo. Zato smo jih spraševali, ali delo
člana komisije opravljajo kot del rednih delovnih nalog ali pa kot dodatno delo. Podatke, z
izjemo leta 2012, ko vprašanja ni bilo v spremljavi, prikazujemo na grafu 34.
96,5

93,5

100
90
80

69,6

70
60
50
40
30

25

20

5,4

10

4,8

1,6

2,4

1,2

0

2013

2014

2015

Delo člana komisije opravljam kot del rednih delovnih zadolžitev.
Delo člana komisije opravljam kot dodatno delo.
Drugo.

Graf 34: Način opravljanja dela članov komisije
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V vseh treh spremljavah so člani komisij povečini odgovorili, da omenjeno delo opravljajo
kot dodatno delo. Le člani komisij s področja kmetijstva in gozdarstva so v približno enakem
deležu odgovorili, da bodisi delo člana komisije opravljajo kot del rednih delovnih zadolžitev bodisi kot dodatno delo.
2
3zgodilo,
4
5da so
6 se z izvajalcem
V spremljavah nas je zanimalo tudi, ali se je članom 1komisij
postopka dogovarjali o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem. Podatke, z
izjemo leta 2012, ko vprašanja ni bilo v spremljavi, prikazujemo na grafu 35.
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Graf 35: Dogovarjanje z izvajalcem o sodelovanju v komisiji

Člani komisij so v vseh spremljavah povečini odgovorili, da se z izvajalcem pred imenovanjem ne dogovarjajo o sodelovanju. Četrtina članov komisij poroča, da se z izvajalci, s katerimi sodelujejo, o sodelovanju vedno dogovarjajo še pred imenovanjem. Primerjava med
področji pokaže, da se o sodelovanju v komisiji z izvajalcem v večji meri dogovarjajo člani
komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva ter poslovanja in uprave.
V zvezi s sodelovanjem z izvajalcem smo člane komisij spraševali, kako izvajalci vrednotijo
njihovo delo. Podatke prikazujemo na grafu 36.
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Graf 36: Kako izvajalci vrednotijo delo članov komisije?

V vseh spremljavah se je pokazalo, da je delo članov komisije povečini vrednoteno po predpisani metodologiji, prav tako skladno z metodologijo izvajalci članom komisij krijejo prevozne stroške. V spremljavi leta 2012 je omenjeno možnost izbralo 52,4 odstotka članov
komisij, v spremljavi leta 2013 46,7 odstotka članov komisij, v spremljavi leta 2014 69,4 odstotka članov komisij in v spremljavi leta 2015 58,5 odstotka članov komisij. Primerjava med
področji ne pokaže odstopanj pri odgovorih. V spremljavi leta 2013 smo zabeležili dokaj
visok odstotek odgovorov ‘drugo’, pri katerih so člani komisij navajali naslednje možnosti:
delo opravim v okviru rednih delovnih nalog, nisem še sodeloval v komisiji, potnih stroškov
izvajalec ne plača, ne vem, stroške dela obračuna delodajalec.
Zanimalo nas je tudi, katera so najpogostejša opravila članov komisije. Podatki spremljav so
prikazani na grafu 37.
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Graf 37: Najpogostejša opravila članov komisije

Člani komisij so odgovorili, da med njihova najpogostejša opravila sodijo pregled in vrednotenje osebne zbirne mape (v vseh spremljavah so odgovor izbrali v več kot devetdesetih
odstotkih), izvedba preverjanja ter izpolnjevanje zahtevane dokumentacije. Primerjava med
področji pokaže, da člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma, v nekoliko višji meri kot člani komisij z drugih področij, kot
pogosto opravilo navajajo tudi sodelovanje s svetovalcem. Drugih odstopanj med področji
nismo zaznali.
Člane komisij smo prosili tudi, da ocenijo svoje sodelovanje s svetovalcem kandidata (graf
38).
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Graf 38: Sodelovanje s svetovalcem kandidata

Medtem ko so člani komisij s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način,
ranljivih skupin in kozmetike (spremljava leta 2012) povečini odgovorili, da s svetovalcem
sodelujejo dobro in stalno ter ves čas postopka, so člani komisij v kasnejših spremljavah v
večji meri izbrali odgovor, da s svetovalcem sodelujejo po potrebi. Primerjava med področji
pokaže, da je na področju varovanja največ članov komisij, ki s svetovalcem ne sodelujejo,
najmanj članov komisij, ki s svetovalcem ne sodelujejo, je na področju gradbeništva. Drugih
večjih razlik nismo zaznali.
V zvezi s sodelovanjem s svetovalcem kandidata smo člane komisij tudi vprašali, o katerih
stvareh se posvetujejo s svetovalcem. Podatke prikazujemo na grafu 39, razen za spremljavo
leta 2012, ko tega vprašanja še ni bilo v vprašalniku.
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Graf 39: O čem se člani komisij posvetujejo s svetovalcem kandidata?

V vseh treh spremljavah so člani komisije v visokih odstotkih odgovorili, da se s svetovalcem
kandidata posvetujejo pri pregledu dokazil o manjkajočih dokumentih, podatkih. Temu sledi odgovor, da se posvetujejo tudi pri pregledu dokazil, kadar dvomijo v avtentičnost priloženih dokazil, ki so ga člani komisij v vseh treh spremljavah uvrstili na drugo mesto. Ostali
ponujeni odgovori so bili izbrani v občutno manjši meri, vendar je trend odgovorov v vseh
treh spremljavah enak.
Pregled po področjih ne pokaže večjih odstopanj pri odgovorih članov komisij posameznih področij na obe najvišje ocenjeni trditvi, so pa člani komisij s področja kmetijstva in
gozdarstva v višji meri kot ostali odgovorili, da se s svetovalcem kandidata posvetujejo pri
oblikovanju mnenja o kandidatu.
Nadalje smo člane komisij spraševali po tem, kako ocenjujejo svoje sodelovanje z izvajalcem
postopka ugotavljanja in potrjevanja. Vprašanje je bilo zastavljeno v vseh spremljavah, a ker
smo v spremljavah leta 2012 in leta 2013 članom komisij ponudili le dva možna odgovora,
so temu prilagojeni tudi podatki na grafu 40.

1

2

3

4

5

6

58

100

100

95

Zelo dobro

90

Dobro

80

Niti dobro niti slabo

70

Slabo

63,1

60

47,6

48,8

50
40

33,6

30
20
10
0

0

0

2012

0

0

0

2013

5

2,5 0,8

2014

3,7

0

2015

Graf 40: Ocena sodelovanja z izvajalcem postopka ugotavljanja in potrjevanja

Če združimo odgovore zelo dobro in dobro (v spremljavah leta 2014 in leta 2015) ter jih
primerjamo z odgovori članov komisij iz spremljav leta 2012 in leta 2013, vidimo, da so člani
komisij v zelo visokih odstotkih poročali o dobrem sodelovanju z izvajalcem postopka ugotavljanja in potrjevanja. Zelo malo članov komisij je odgovarjalo, da z izvajalcem ne sodelujejo niti dobro niti slabo oziroma z njim sodelujejo slabo. Razlik med posameznimi področji
nismo zaznali, so pa v spremljavi leta 2012 vsi člani komisij s področij predelave in izdelave
živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike, ki so na to vprašanje odgovorili,
izbrali odgovor, da z izvajalcem sodelujejo dobro. Največ članov komisij, ki so odgovorili, da
z izvajalcem sodelujejo slabo, prihaja s področja gostinstva, hotelirstva in turizma.
Glede na to, da komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo, nas je zanimalo,
ali so člani komisij sodelovali pri pripravi le-te. Rezultati so prikazani na grafu 41.
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Graf 41: Sodelovanje pri pripravi dokumentacije

V vseh spremljavah so člani komisij, ne glede na področje, na katerem delujejo, na prvo
mesto postavili odgovor, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo pri svojem delu, pripravi
in s podatki opremi kandidatov svetovalec. Tudi odgovor, ki so ga na drugo mesto postavili
člani komisij v spremljavah, z izjemo leta 2012, ko ta odgovor ni bil med ponujenimi, je v
spremljavah enak, in sicer, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo kot člani komisije, pripravi in s podatki kandidatov opremi oseba, zaposlena v administraciji pri izvajalcu. Poleg
možnosti ‘drugo’ so se člani komisij v najmanjši meri odločali za odgovor, da dokumentacijo pripravljajo sami na prvem srečanju.
Razlik pri odgovorih članov komisij med posameznimi področji nismo zaznali.
Prav tako smo v spremljavah člane komisij spraševali, ali so kdaj kandidatu podelili certifikat na podlagi osebne zbirne mape, podatki, razen za spremljavo leta 2012, ko vprašanja ni
bilo v vprašalniku, so prikazani na grafu 42.
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Graf 42: Ali ste podelili certifikat kandidatu na podlagi osebne zbirne mape?

V vseh treh spremljavah so člani komisij odgovorili, da se jim je že zgodilo, da so kandidatu
podelili certifikat na podlagi osebne zbirne mape, odstotek pritrdilnih odgovorov pa se nekoliko spreminja. V najvišji meri so pritrdilni odgovor (82, 3 odstotka) izbrali člani komisij s
področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava
leta 2013), sledijo člani komisij različnih področij (spremljava leta 2015) z 58,8 odstotka ter
člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014)
z 51,2 odstotka.
Primerjava med področji pokaže, da je pritrdilni odgovor izbralo največ članov komisij s
področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj pa s področja poslovanja in uprave.
Nadalje smo člane komisij spraševali tudi po težavah, s katerimi se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, predpisanih za presojo osebne zbirne mape (graf 43).
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Graf 43: Težave, s katerimi se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev

Člani komisij v spremljavi leta 2012 so v najvišji meri izbrali odgovor, da je največja težava,
s katero se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, pomanjkljivo pripravljena osebna zbirna
mapa (44,9 odstotka), temu sledi vprašanje avtentičnosti dokazil (33,3 odstotka). V kasnejših spremljavah so člani komisij, ne glede na področje, povečini izbrali odgovor, da pri izpolnjevanju obrazcev ni bilo težav, ki ga v spremljavi leta 2012 nismo ponudili, se je pa v isti
spremljavi v največji meri pojavljal med odgovori ‘drugo’, kar je bil tudi razlog, da smo to
možnost v kasnejših spremljavah uvrstili v anketni vprašalnik.
V spremljavah v letih 2013, 2014 in 2015 so tisti člani komisij, ki se srečujejo s težavami,
navajali, da imajo največ težav pri vprašanju avtentičnosti dokazil. V najmanjši meri so člani
komisij izbrali odgovor, da jim težave povzročajo prezahtevni obrazci za presojo dokumentov ter celotne osebne zbirne mape.
Poleg omenjenih težav pri izpolnjevanju obrazcev smo člane komisij spraševali tudi, s katerimi težavami se srečujejo v postopkih preverjanja. Podatki so prikazani na grafu 44.
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Graf 44: Težave, s katerimi se srečujejo v postopku preverjanja

V spremljavi leta 2012 so člani komisij pri tem vprašanju v najvišji meri izbrali odgovor
‘drugo’ (49,4 odstotka), kjer so navajali, da težav s kandidati v postopku preverjanja nimajo,
tega odgovora namreč ni bilo med ponujenimi odgovori. Da nimajo težav s kandidati, so
poročali tudi člani komisij v ostalih treh spremljavah, saj je bil odgovor izbran v najvišji meri
tako v spremljavi leta 2013 (54,4 odstotka), leta 2014 (58,7 odstotka) in leta 2015 (šestdeset
odstotkov). Tisti člani komisij, ki so o težavah vendarle poročali, so ne glede na področje, na
katerem delujejo, v najvišji meri izbrali odgovor, da je to slaba strokovna usposobljenost. V
spremljavi leta 2013 se v istem odstotku (19,2 odstotka) kot omenjeni odgovor pojavlja še izbira odgovora ‘drugo’, kjer so člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva
in gostinstva, hotelirstva, turizma povečini navajali, da niso še izvedli preverjanja.
V spremljavah leta 2012 in leta 2013 so člani komisij v najmanjši meri izbrali odgovor, da
jim težave povzroča neprimeren čas preverjanja, v spremljavah leta 2014 in leta 2015 pa, da
je na voljo premalo časa za preverjanje.

63

Primerjava med področji pokaže, da so največ težav pri slabi strokovni usposobljenosti
zaznali člani komisij na področju
1 varovanja,
2
3
4najmanj
5
6 pa na področju gradbeništva.
Zanimalo nas je tudi, ali so člani komisij že kdaj presojali osebno zbirno mapo, ki je bila
pripravljena v tujem jeziku. Podatki so, z izjemo spremljave leta 2012, ko vprašanja ni bilo v
vprašalniku, prikazani na grafu 45.
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Graf 45: Ali ste že kdaj presojali osebno zbirno mapo v tujem jeziku?

Člani komisij so ne glede na področje v visokih odstotkih poročali, da osebne zbirne mape
v tujem jeziku še niso presojali. Primerjava med področji pokaže, da je bilo največ presoj
osebnih zbirnih map v tujem jeziku na področju gradbeništva, gostinstva, hotelirstva in turizma ter varovanja, najmanj pa na področju umetnosti.
Tiste člane komisij, ki so osebno mapo v tujem jeziku presojali, smo prosili, da so zapisali,
kako so presojanje izvedli. Člani komisij so podajali naslednje odgovore: Delno so razumeli,
drugače znamo srbohrvaško; pri komunikaciji smo govorili v jeziku kandidata; Kandidat je
dobil praktično nalogo, ki jo je moral povsem samostojno izvesti od priprave na delo do izvedbe
postopka in zaključka dela. S pomočjo overjenega prevoda dokumentov, v osebni zbirni mapi,
v slovenščino in z razgovorom s svetovalcem je bilo mogoče oceniti kandidatovo znanje. Zahtevali smo uradni prevod v slov. jezik; Ni bila skladna s slovenskim ZZVRS; Pogosto spričevala iz
držav nekdanje Jugoslavije (svetovalec je preveril in napisal u. z.); prevodi so bili organizirani,
Poznavanje tujega jezika; Če je bilo dokazilo sodno prevedeno oziroma nostrificirano, smo ga
sprejeli, sicer ne; dokazila v tujem jeziku, preverjanje v tujem jeziku; Dokazilo je bilo potrjeno, da je enako izvirniku. Jezik, v katerem je bilo napisano, sem dobro razumel; kandidat je
poskrbel za prevajalca v sodelovanju s svetovalcem; s pomočjo prevajalcev; srbohrvaški jezik
razumem; z znanjem tujega jezika.
Prav tako smo člane komisij vprašali, če so že kdaj imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega
jezika, ter jih prosili, da so zapisali, kako so v tem primeru izpeljali preverjanje. Z izjemo
spremljave leta 2012, ko vprašanja ni bilo v vprašalniku, so podatki prikazani na grafu 46.
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Graf 46: Kako ste izpeljali preverjanje kandidatov, ki niso znali slovenskega jezika?

Člani komisij, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno, so v spremljavi leta 2013 v najvišji
meri odgovorili, da so preverjanje izpeljali s pomočjo prevajalca. V spremljavi leta 2014 sta
dva člana odgovorila, da zakon zahteva znanje slovenskega jezika, dva sta izbrala odgovor
‘drugo’, kjer sta odgovorila, da so preverjanje izpeljali v angleščini oziroma da kandidat
preverjanja ni opravil. V spremljavi leta 2015 se je najpogosteje pojavil odgovor, da so preverjanje izpeljali v kandidatovem jeziku, temu sledi odgovor, da so preverjanje izpeljali s
pomočjo prevajalca.
Primerjave med področji pokažejo, da so s pomočjo prevajalca najpogosteje postopek izpeljali na področju gradbeništva, z delnim razumevanjem slovenskega jezika kandidata pa na
področju varovanja.
Člane komisij smo tudi spraševali, če so kdaj v postopku imeli kandidata s posebnimi potrebami, ter jih prosili, da opišejo, kako so postopek v tem primeru izpeljali. Podatki so z
izjemo spremljave leta 2012, ko vprašanja ni bilo v vprašalniku, prikazani na grafu 47.
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Graf 47: Kako ste izpeljali preverjanje za osebo s posebnimi potrebami?

Člani komisij so povečini odgovorili, da v postopku še niso imeli kandidata s posebnimi
potrebami. Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so navajali, da so postopek zanje izpeljali na
naslednje načine: Na podlagi zbirne mape; Prilagojeno zmožnostim kandidata, preverjanje
je vzelo precej več časa kot običajno; V skladu s posebnimi potrebami; Prilagojeno posebnim
potrebam – večji poudarek na zagovoru; Naloge za preverjanje so bile enake kot za odrasle,
prilagoditev je bila le v smislu načina reševanja nalog in na preverjanje je bila povabljena
oseba s strani RIC; Osebe s posebnimi potrebami so lahko zaradi različnih razlogov (invalidi, s
težavami v govoru, poslušanju), zato sem se za vsak primer posebej odločal, kako bo komisija
izvedla preverjanje. Na tem področju je težava, da dr. medicine dela izda zdravniško potrdilo,
je pa vnaprej jasno, da bo takšen kandidat s težavo opravljal to delo oziroma bo lahko opravljal
samo določena dela; Ogromno dela, nihče od institucij ni želel svojevoljno sodelovati, sodelovali so pod pritiskom; Kandidat je bil naglušen, pazljivi smo bili, da smo pri komuniciranju
bili vedno obrnjeni proti kandidatu, poudarek pri preverjanju je bil na izdelavi praktičnega
izdelka; Imeli so prilagojen računalnik – delovno okolje, ampak zaradi njihovega hendikepa
so nas izsiljevali …; Praktično preverjanje; praktično preverjanje v obsegu znanj v katalogu (v
glavnem pomočniki); Prej sem se pozanimala, kakšne zdravstvene ovire ima ta oseba, običajno
je to bil razgovor z njegovim svetovalcem; Z njim smo tudi individualno izpeljali postopek.
V spremljavah nas je zanimalo tudi, ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti
kandidata na preverjanju razhajajo. Tudi tega vprašanja ni bilo v vprašalniku za spremljavo
leta 2012, podatki za ostale spremljave so prikazani na grafu 48.
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Člani komisij so v vseh treh spremljavah v največji meri izbrali odgovor, da med člani komisij ni razhajanj. Na drugem mestu je (prav tako v vseh treh spremljavah) odgovor, da se
razhajajo včasih, pri nekaterih kandidatih.
Odgovor, da se razhajajo v več kot polovici preverjanj, je bil s strani članov komisij v vseh
spremljavah izbran najmanjkrat.
Primerjava med področji pokaže, da je največ razhajanj pri nekaterih kandidatih zaznati na
področjih kmetijstva in gozdarstva ter umetnosti.
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Več kot polovica članov komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva in turizma (spremljava leta 2013) ter člani komisij različnih področij (spremljava leta 2015) so odgovorili, da je kandidat pri opravljanju praktične naloge uspešen, če je
preizkus iz predpisane naloge opravil 80-odstotno. Člani komisij s področij gradbeništva,
kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) so na drugo
mesto postavili odgovor, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge opravil
50-odstotno, člani komisij različnih področij pa odgovor ‘drugo’, pri čemer so navajali naslednje odgovore: če je opravil več kot 70-odstotno; če je preizkus opravil več kot 50-odstotno;
če je preizkus opravil vsaj 60-odstotno; funkcionalen izdelek (za NPK CNC operater); izdelek
mora biti izdelan v celoti, pri zagovoru so lahko manjše napake; kandidat mora opraviti več
kot petdeset odstotkov naloge. Potrudimo se in znanje tudi “izvlečemo”; kot zahteva katalog;
ni možna ocena v odstotkih. Kandidat opravi ali ne opravi naloge; ni naredil nobene usodne
napake, ki bi škodila otrokom; Nimam teh izkušenj; nisem se še udeležila praktičnega preverjanja; ocenjujem osebno mapo in ustni zagovor; praktična naloga štirideset odstotkov, zagovor
šestdeset odstotkov; pri nas ni odstotkov, ali je ali pa ni; skupaj se dogovorimo z ostalimi člani
skupine; upoštevam poklicni standard in katalog znanja; ustrezne delovne izkušnje s področja;
včasih se postavi dodatno podvprašanje, iz katerega se razbere, ali kandidat obvlada snov iz
predpisane naloge; vsa področja ocenjevanja morajo biti pozitivna; vsaj 60-odstotna (in večina
kritičnih točk procesa, iz katerega je praktični prikaz).
Člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014)
so pri tem vprašanju v najvišji meri (52,8 odstotka) izbrali odgovor ‘drugo’, pri čemer so
navajali: v skladu s standardom in katalogom; kot je določeno pri nalogah za preverjanje
NPK (varnostno osebje, nepremičninski posrednik) (šestdeset odstotkov); ni praktične naloge; praktičnega preverjanja še nisem imel/a; 60–70; 65 odstotkov: Glede na to, da so naloge
s področja spletnega oblikovanja in izdelovanja spletnih strani precej obsežne, jih v okviru
preverjanja ni mogoče izvesti v celoti. Zato je pomembno, da se kandidat naloge loti pravilno
in da zna zagovarjati potek ter razloži, kako bi nalogo dokončal; več kot šestdeset odstotkov;
sedemdeset odstotkov; potrjeval sem na osnovi osebne zbirne mape; zaenkrat ni bilo potrebe
po opravljanju praktične naloge; realnost je na sredini med a in b; Odstotke je skoraj nemogoče
določiti, zato je odločilen skupek priprave praktične naloge, predvsem pa njen zagovor in ustno
preverjanje; Bistveno je razumevanje namena naloge in vešča izvedba, poleg poznavanja str.
znanj še splošna kompetentnost in iznajdljivost; Če je preizkus iz predpisane naloge opravil
50-odstotno in je dodatna vprašanja, vezana na teorijo, znal povezati s praktično nalogo; več
kot 65 odstotkov; nismo še imeli takšnega primera; predpisana naloga in uspešen zagovor;
Kriterij za uspešnost je izvedba ključnih elementov naloge; praviloma 70-odstotni kriterij – pisno, šestdeset odstotkov ostalo; odgovori z zamikom. Da je kandidat uspešen, če je preizkus iz
predpisane naloge opravil 80-odstotno, pa so postavili na drugo mesto.
Primerjava med področji pokaže, da je odgovor, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz
predpisane naloge opravil 80-odstotno, izbralo največ članov komisij s področja kmetijstva
in gozdarstva, najmanj pa s področja poslovanja in uprave.
Poleg pregleda po področjih smo pri tem vprašanju naredili tudi primerjavo med organizacijsko obliko, v kateri so člani komisije zaposleni, in kriterijem, ki ga izbirajo za uspešnost
kandidata pri preizkusu. Podatki so, z izjemo spremljave leta 2012, predstavljeni v tabeli 2.
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Izobraževalna
ustanova

Samozaposlen
na področju
kvalifikacije

Zaposlen
v podjetju

Drugo

SKUPAJ

2013

2014

2015

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 80-odstotno.

40,6 %

53,3 %

46,2 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 50-odstotno.

50 %

13,3 %

7,7 %

Drugo.

9,4 %

33,3 %

46,2 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 80-odstotno.

83,3 %

33,3 %

40 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 50-odstotno.

16,7 %

0%

20 %

Drugo.

0%

66,7 %

40 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 80-odstotno.

63 %

18,9 %

57,1 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 50-odstotno.

9,3 %

16,2 %

7,1 %

Drugo.

27,8 %

64,9 %

35,7 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 80-odstotno.

57,1 %

37,5 %

50 %

Kandidat je uspešen, če je preizkus iz predpisane naloge
opravil 50-odstotno.

28,6 %

10,4 %

20 %

Drugo.

14,3 %

52,1 %

30 %

127

124

83

Tabela 2: Primerjava med organizacijsko obliko, v kateri so člani komisij zaposleni, in kriterijem za uspešnost
kandidata

V letu 2013 so samozaposleni na področju kvalifikacije (83,3 odstotka) najpogosteje in v
največji meri za oceno uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge uporabljali
80-odstotni kriterij, zaposleni v podjetju so ta kriterij prav tako uporabljali najpogosteje (63
odstotkov). Za izobraževalne ustanove je bil v letu 2013 najpogosteje uporabljeni kriterij
uspešnosti 50-odstotni kriterij, medtem ko se je v letu 2014 število takih izobraževalnih
ustanov znatno znižalo, saj so med njimi prevladovale tiste (53,3 odstotka), ki uporabljajo
80-odstotni kriterij. V letu 2015 je med izobraževalnimi ustanovami znatno porastel delež
tistih, ki kot kriterij uspešnosti uporabljajo nek drug kriterij (46,2 odstotka).
Samozaposleni na področju kvalifikacije so v spremljavi leta 2014 v višji meri kot v letu pred
tem izbrali odgovor ‘drugo’, v bistveno manjši meri (33,3 odstotka) so izbrali odgovor, da je
kandidat uspešen, če je opravil preizkus 80-odstotno. V spremljavi v letu 2015 je ta odgovor
pri skupini samozaposlenih članov komisij spet nekoliko porastel (štirideset odstotkov).
Kot smo že zapisali, so zaposleni v podjetjih v spremljavi leta 2013 v najvišji meri izbrali
odgovor, da je kandidat uspešen, če je opravil preizkus 80-odstotno, v spremljavi v letu 2014
so se zaposleni v podjetjih v večji meri odločali za nek drug kriterij, ki so ga navedli pri odgovoru ‘drugo’, v spremljavi leta 2015 pa pri zaposlenih v podjetju zopet prevladuje odgovor,
da je kandidat uspešen, če je opravil preizkus 80-odstotno.

69

Člani komisij, ki so zaposleni drugje (in ne v kateri od navedenih institucij), so v spremljavah leta 2013 in leta 2015 v najvišji meri izbrali odgovor, da je kandidat uspešen, če je opravil
preizkus 80-odstotno. Člani komisij v spremljavi leta 2014 so najpogosteje navajali druge
kriterije, ki so jih navedli pri odgovoru ‘drugo’.
Na koncu nas je zanimalo še, kaj po mnenju članov komisij vpliva na uspešnost kandidatov
2 ko3 vprašanja
4
5 ni
6 bilo v vprašalniku, prikazujemo
na preverjanju. Podatke, razen za leto12012,
na grafu 50.
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Graf 50: Kaj po mnenju članov komisij vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju?

Člani komisij so bili, ne glede na področje, na katerem delujejo, pri odgovorih na to vprašanje dokaj enotni. Največkrat so označili odgovor, da na uspešnost kandidatov na preverjanju
vplivajo predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih izkažejo na preverjanju. Na drugo
mesto so člani komisij v vseh spremljavah postavili možnost, da je to dobro pripravljena
osebna zbirna mapa. V najmanjši meri so se člani komisij odločili za odgovor, da na uspešnost kandidata vpliva podatek, da jih je napotil na pridobitev NPK Zavod RS za zaposlovanje.
Večjih odstopanj med odgovori članov komisij po posameznih področjih pri tem vprašanju
nismo zaznali.

5

Sklepne ugotovitve
za izvajalce/
svetovalce v letih
spremljave
2012–2016
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Sklepne ugotovitve lahko na podlagi analize podatkov, pridobljenih v spremljavah preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letih 2012 do 2016, strnemo v naslednje vsebinske sklope:
1. Večina svetovalcev, ki smo jih zajeli v končno analizo, je zaposlena v srednji poklicni in/
ali strokovni šoli (dobrih trideset odstotkov), slaba četrtina jih deluje na eni od ljudskih
univerz. Visok delež predstavljajo tudi tisti, ki so zaposleni v zasebnih izobraževalnih
ustanovah (17,5 odstotka), visok delež vprašanih (slabih 19 odstotkov) je izbral možnost
‘drugo’, pri čemer so navajali predvsem zasebna podjetja, invalidska podjetja, različne
zavode in zveze ipd.
Med posameznimi področji je največji delež svetovalcev s področij predelave in izdelave
živil na tradicionalen način, umetnosti in kmetijstva in gozdarstva zaposlen v srednjih
poklicnih in strokovnih šolah, najmanjši pa je ta delež na področju varovanja in ranljivih
skupin. Pri ljudskih univerzah izstopajo deleži svetovalcev s področij ranljivih skupin in
gostinstva, hotelirstva, turizma.
Več kot devet desetin tistih, ki so odgovorili na vprašanje, katere oblike izobraževanja in
usposabljanja izvajate v vaši instituciji, je navedlo, da izvajajo tečaje in krajša usposabljanja. Skoraj sedemdeset odstotkov jih izvaja tudi izredno izobraževanje, nekaj manj kot
polovica tudi redne oblike izobraževanja. Med tistimi, ki izvajajo redne oblike izobraževanja, je največ svetovalcev s področij kmetijstva in gozdarstva in umetnosti.
2. V letih spremljave smo po posameznih področjih večinoma ugotavljali, da svetovalci
opravijo svetovalno delo v svojem delovnem času, ker to delo sodi med redne delovne
naloge njihovega delovnega mesta. Primerjava med področji pokaže, da je med svetovalci
s področij gradbeništva in varovanja največ takšnih, ki svetovanje opravijo med svojim
rednim delovnim časom, ker svetovanje sodi med redne delovne naloge delovnega mesta,
ki ga zasedajo, najmanjši pa je ta delež med svetovalci s področja poslovanja in uprave.
Nadalje nas je zanimalo, katera opravila v postopku preverjanja in potrjevanja NPK svetovalci najpogosteje opravljajo. Podatki so pokazali, da svetovalci najpogosteje informirajo kandidate o sistemu NPK in jim nudijo pomoč pri oblikovanju osebne zbirne mape,
najredkeje pa predavajo na programih za pripravo na preverjanje in potrjevanje.
Podatki o primerjavi med področji pokažejo, da pri informiranju kandidata o sistemu
NPK in pomoči pri oblikovanju osebne zbirne mape med področji ni večjih razlik. Pri
opravljanju administrativnih del, povezanih s postopkom, svetovalci s področja izdelave
in predelave živil na tradicionalen način navajajo, da ta dela opravljajo redko. Izpolnjevanje predpisanih baz v NRP in izdajanje certifikatov pa je redko opravilo za svetovalce s
področij kozmetike in ranljivih skupin.
Ali jih delodajalec za izvajanje dela svetovanja v postopku preverjanja in potrjevanja
NPK kdaj nagradi, je bilo naše naslednje vprašanje. Nanj je odgovorilo 134 svetovalcev (v
prvem letu spremljave svetovalcem tega vprašanja nismo postavili, zato je število odgovorov nižje). Med njimi jih dobra četrtina (34 oziroma 25,4 odstotka) pravi, da tovrstno
nagrado dobijo (kot ustno pohvalo ali izplačilo v obliki nadur ali po pogodbi), ostali so
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odgovorili negativno. Primerjava med področji pokaže, da so najredkeje nagrajeni svetovalci s področja gostinstva, hotelirstva in turizma, najvišji pa je delež nagrajenih med
svetovalci s področja kmetijstva in gozdarstva.
Na vprašanje, ali so seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev certifikata o
NPK za posameznega kandidata, je od 98 svetovalcev, ki so podali odgovor, 93 (slabih 95
odstotkov) odgovorilo pritrdilno, pet svetovalcev je izbralo odgovor, da načina oblikovanja cene ne poznajo. Tudi tega vprašanja nismo postavili svetovalcem v prvem in tudi ne
v drugem letu spremljave, zato je numerus ustrezno nižji.
123 svetovalcev je podalo mnenje o vrednosti svetovanja, ki jo določa metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK. Dobra polovica jih meni, da je to delo
prenizko cenjeno, dobrih 37 odstotkov je mnenja, da je svetovalno delo ustrezno ovrednoteno. Da je svetovanje prenizko cenjeno, v najvišjem deležu menijo svetovalci s področij kmetijstva in gozdarstva, poslovanja in uprave in gostinstva, hotelirstva in turizma.
Svetovalci s področja varovanja v najvišjem deležu ocenjujejo, da je svetovanje ustrezno
cenjeno.
3. V skladu s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 13/2001, 3. člen) bi člane komisij moral določiti
Državni izpitni center s sklepom za vsako posamezno izvedbo ugotavljanja in potrjevanja
poklicne kvalifikacije. Dobri dve tretjini svetovalcev/izvajalcev navajata, da komisijo za
preverjanje in potrjevanje NPK na njihovo prošnjo imenuje Državni izpitni center (RIC).
Dobra petina svetovalcev/izvajalcev pravi, da Republiškemu izpitnemu centru predlaga
imena članov, ta pa nato na podlagi tega predloga oblikuje komisijo. Med tistimi, ki sami
predlagajo RIC komisijo v imenovanje, jih največ deluje na področjih kmetijstva in gozdarstva in kozmetike.
Nadalje nas je zanimalo, kako v posamezni organizaciji vrednotijo delo članov komisije.
Skoraj polovica izvajalcev stroške dela članov komisije obračuna po metodologiji, prav
tako v skladu z metodologijo krijejo prevozne stroške (primerjava med področji pokaže,
da vsi izvajalci s področja kmetijstva in gozdarstva delo članov komisije obračunajo na ta
način, visok je tudi delež med izvajalci s področja varovanja). Medtem ko nekoliko manj
kot štirideset odstotkov izvajalcev prevozne stroške obračuna po kilometrini, stroške dela
pa po metodologiji (med temi je visok delež izvajalcev s področij predelave in izdelave
živil na tradicionalen način in gradbeništva). Le sedem izvajalcev navaja, da komisija postavi pogoje, po katerih je njihovo delo plačano (med njimi so po en izvajalec s področij
kozmetike, gostinstva, hotelirstva in turizma, tehnike in tehnologije, en izvajalec (Medpodjetniški izobraževalni center), ki izvaja več NPK (tehnika, računalništvo, gospodinjstvo ...),
in dva s področja gradbeništva.
4. Želeli smo izvedeti tudi, na kakšen način svetovalci in člani komisij sodelujejo. Najpogosteje se člani komisij posvetujejo s svetovalcem glede dokazil v osebni zbirni mapi (ta
odgovor je izbralo slabih 45 odstotkov svetovalcev), pogosto člani komisij tudi prosijo
svetovalca za dopolnitev posameznega dokazila. Tudi sami svetovalci se obrnejo na člane
komisij, kadar so v dvomih glede ustreznosti dokazil (slaba tretjina). Približno petina
vseh svetovalcev tudi pravi, da se, kadar so v dvomih, posvetuje s člani komisije o izpol-
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njevanju vstopnih pogojev oziroma se člani komisije pozanimajo, kaj o kandidatu misli
svetovalec. Redki so svetovalci, ki s člani komisij ne sodelujejo.
Med posameznimi področji glede sodelovanja med svetovalci in člani komisij ni večjih
razlik, izstopa le področje varovanja, in sicer noben od svetovalcev s tega področja ne
navaja, da bi se kdo od članov komisije pozanimal o njegovem mnenju o kandidatu.
V nadaljevanju smo predpostavljali, da pri sodelovanju med svetovalci in člani komisij
lahko pride tudi do težav. Zato smo svetovalce povprašali, ali se s težavami srečujejo, in
tiste, ki so odgovorili pritrdilno, tudi, s kakšnimi težavami pri delu s člani komisije se
soočajo. Na vprašanje, ali so imeli kaj težav pri delu s komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK, je tri četrtine svetovalcev odgovorilo negativno, le četrtina je različne težave že
imela, med njimi je največji delež s področja ranljivih skupin (o težavah je poročala več
kot polovica svetovalcev s tega področja) in s področja kmetijstva in gozdarstva (dobra
tretjina).
Najpogosteje so člani komisije zahtevali višje plačilo, kot je predvideno po metodologiji,
o čemer poroča skoraj polovica svetovalcev, ki so že kdaj imeli težave s komisijo. Dobra
tretjina pravi tudi, da člani komisije niso želeli priti na potrjevanje in preverjanje zaradi
premajhnega števila kandidatov. Da se člani komisije niso vedli v skladu z etičnimi standardi, ki veljajo za njihovo delo, je navedlo šest svetovalcev.
Primerjava med področji pokaže, da so v največji meri težavo, da člani komisije niso želeli priti na preverjanje zaradi oddaljenosti kraja, izrazili svetovalci s področij gostinstva,
hotelirstva, turizma in ranljivih skupin. Premajhno število kandidatov je bilo v največji
meri težava za člane komisij, o kateri poročajo svetovalci s področja kozmetike, o zahtevi
članov komisije po višjem plačilu, kot je bilo predvideno po metodologiji, so v največjem
deležu poročali svetovalci s področja ranljivih skupin.
5. Način informiranja kandidatov o pogojih in postopkih za potrditev NPK je bil naslednje
tematsko področje, za katerega smo iskali odgovore. Skladno s pričakovanji svetovalci
najpogosteje vsakega kandidata o možnostih in pogojih za pridobitev NPK informirajo
ob prvem obisku, hkrati pa v visokem deležu poročajo, da so informacije dostopne tudi
na njihovi spletni strani. Polovica svetovalcev kandidate informira na skupinskih srečanjih, enak delež ima informacije, natisnjene v pisni obliki. Visok je tudi delež svetovalcev
(skoraj 45-odstotni), ki kandidate informirajo po telefonu ali elektronski pošti. Ker so
svetovalci lahko izbrali več odgovorov, sklepamo, da so poti, po katerih poteka informiranje kandidatov, različne, hkrati poteka obveščanje tudi na več načinov. Pri odgovoru
‘drugo’ so navedli, npr. informiranje prek TV in radia, prek časopisov, tudi objavo v posebni knjižici izobraževanj za regijo.
Skupinska srečanja so najpogostejša oblika informiranja na področjih kmetijstva in gozdarstva in ranljivih skupin, najredkejša pa na področju varovanja. Na področjih gradbeništva, kozmetike in ranljivih skupin prav tako vsakega kandidata pogosto informirajo
ob prvem obisku. Da imajo informacije natisnjene tudi v pisni obliki, v najvišjem deležu
navajajo svetovalci s področij ranljivih skupin in kozmetike. Noben svetovalec s področja
varovanja ni izbral možnosti informiranja v pisni obliki, hkrati pa skoraj vsi svetovalci s

75

tega področja (šest od sedmih) navajajo, da so njihove informacije o pogojih in možnostih za pridobitev NPK objavljene na njihovi spletni strani. Visok je tudi delež (več kot
80-odstotni) svetovalcev s področja poslovanja in uprave, ki kandidate prav tako informirajo prek spletne strani. Več kot polovica svetovalcev s področij gradbeništva, kmetijstva
in gozdarstva ter umetnosti spletne strani ni navedla kot ene od možnosti informiranja.
Skorajda vsi svetovalci, ki so odgovorili na vprašanje, kakšno pomoč nudijo kandidatom, navajajo, da pregledajo kandidatova dokazila in ga opozorijo na pomanjkljivosti. V
87 odstotkih primerov svetovalci nudijo pomoč kandidatom tudi pri oblikovanju zbirne
mape oziroma portfolija, in sicer tako, da jim razložijo njegov pomen in uporabnost.
Skoraj dve tretjini svetovalcev kandidatom pomagata pri zbiranju in oblikovanju dokazil,
nekoliko nižji delež pri evidentiranju na različne načine pridobljenih znanj in spretnosti.
Pomoč pri izdelavi zbirne mape je dejavnost, ki jo svetovalci najmanjkrat izvajajo (to obliko pomoči je izbralo le šest odstotkov svetovalcev, ki so odgovorili na to vprašanje). Na
podlagi podatkov lahko sklenemo, da večina svetovalcev zagotavlja kandidatom informacije o sistemu NPK in pomoč kandidatom pri oblikovanju osebne zbirne mape.
Glede pomoči kandidatu med področji pri večini postavk ni večjih razlik, izpostavili bi le
postavko ‘Pomagam pri oblikovanju dokazil’, kjer je najmanj svetovalcev s področij varovanja in gostinstva, hotelirstva in turizma navedlo, da nudijo tovrstno podporo. Svetovalci
s področja varovanja tudi v manjšem deležu nudijo pomoč pri evidentiranju na različne
načine pridobljenih znanj in spretnosti.
Svetovalce smo spraševali tudi, ali se jim je že kdaj zgodilo, da niso nudili pomoči kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape. Po pričakovanjih je velika večina (93,3 odstotka)
svetovalcev odgovorila, da se jim to še nikoli ni zgodilo, majhnemu številu (11 oziroma
6,2 odstotkoma) se je to zgodilo manj kot trikrat, le enemu svetovalcu več kot trikrat.
Ker individualna srečanja predstavljajo za večino svetovalcev temeljni pristop pri delu s
kandidatom, smo jih vprašali, koliko časa povprečno trajajo ta srečanja. Več kot dve tretjini svetovalcev srečanje s kandidatom opravita v eni uri, dobra petina v dveh. Le manjši
delež je tistih, ki za srečanje porabijo tri ure ali več. Razlike med področji najdemo predvsem pri enournih srečanjih, teh opravijo največ na področju varovanja (vsi svetovalci
(N = 6) s področja varovanja so navedli, da srečanje v povprečju opravijo v eni uri) in na
področju poslovanja in uprave (skoraj 92 odstotkov svetovalcev s tega področja pravi, da
srečanje večinoma opravijo v eni uri). Daljša svetovanja (tri ure in več) opravi večji delež
svetovalcev s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način in ranljivih skupin.
Najpogosteje svetovalci opravijo s kandidatom dve srečanji (dobrih štirideset odstotkov),
pogosto tudi tri srečanja (dobrih 35 odstotkov), več kot tri srečanja ali le eno srečanje
opravijo svetovalci redkeje.
Če primerjamo področja med seboj glede tega, koliko srečanj s kandidati opravijo svetovalci, ugotovimo, da na področjih umetnosti, varovanja in ranljivih skupin nikoli ne izpeljejo le enega srečanja. Približno petina svetovalcev s področij kmetijstva in gozdarstva,
poslovanja in uprave ter skoraj četrtina svetovalcev s področja predelave in izdelave živil
na tradicionalen način poroča, da opravijo v povprečju le eno srečanje s kandidatom. Vsaj

76

trikrat ali več kot trikrat se s kandidatom sreča večina svetovalcev s področij ranljivih
skupin, umetnosti in gostinstva, hotelirstva in turizma.
Na srečanjih s kandidati jim večina svetovalcev nudi pomoč pri pripravi osebne zbirne
mape, pri čemer lahko naletijo tudi na težave. Skoraj polovica svetovalcev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje (tabela 14), se pri pripravi osebne zbirne mape še ni srečala
s kakršnimikoli težavami. Slaba tretjina je imela težavo prepričati kandidata, naj dopolni
svojo zbirno mapo z različnimi dokazili. S presojo dokazil in pojasnjevanjem uporabnosti
osebne zbirne mape za pridobitev NPK se je srečal le manjši delež svetovalcev (6,6 in 5,5
odstotka).
Primerjava med področji pokaže, da so nekoliko več težav s presojo ustreznosti dokazil
imeli svetovalci s področja kmetijstva in gozdarstva (tako je navedla tretjina svetovalcev
tega področja). Da so težje presodili, ali so dokazila vsebinsko povezana s katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti, navaja približno četrtina svetovalcev s področij kozmetike in gostinstva, hotelirstva in turizma. Noben svetovalec s področja gostinstva,
hotelirstva in turizma ni imel težav s presojo, ali so dokazila še vedno veljavna, pri vseh
ostalih področjih se ta delež giblje med cca deset in dvajset odstotki. Svetovalci vseh področij poročajo, da so že kdaj težko prepričali kandidata, naj dopolni svojo zbirno mapo
z različnimi dokazili. Največji delež takšnih svetovalcev deluje na področju gradbeništva
(več kot štirideset odstotkov je takšne težave že imelo). Da niso imeli težav pri svetovanju,
v največjem deležu poročajo svetovalci s področja varovanja (86 odstotkov), v najnižjem
pa svetovalci s področja ranljivih skupin (dobra tretjina).
6. Velika večina izvajalcev (dobrih osemdeset odstotkov) izvaja priprave na preverjanje in
potrjevanje NPK, le slaba petina teh priprav ne izvaja. Primerjave med področji pokažejo,
da vsi izvajalci s področij varovanja in predelave in izdelave živil na tradicionalen način
priprave na preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo, najnižji je ta delež na področju gradbeništva (priprave izvaja le dobra polovica).
Nadalje so tisti izvajalci, ki priprave na preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo, odgovarjali na vprašanje, kako postopajo pri vključevanju kandidatov v priprave. Individualni
razgovor s kandidatom, na podlagi katerega ga v skladu z njegovimi izkušnjami nato
vključijo v posamezne module programa, opravi dobrih štirideset odstotkov svetovalcev,
večina ostalih meni, da je program priprav celovita enota in se kandidati vključujejo v
celoten program.
Da kandidate vključijo v celoten program priprav, v največjem deležu poročajo svetovalci
s področij varovanja in gradbeništva (približno osemdeset odstotkov), pri ostalih je ta delež polovica ali manj. Bolj individualiziran program, z obiskovanjem le določenih modulov, za kandidate pripravijo svetovalci s področij kozmetike, ranljivih skupin in umetnosti
(na vse treh področjih približno polovica svetovalcev navaja, da tako ravna).
Zanimalo nas je tudi, kako je program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK oblikovan in kako je dosegljiv kandidatom. Nekaj več kot štirideset odstotkov izvajalcev pravi,
da je program priprav zapisan v standardizirani obliki in ga kandidati na svojo željo lahko
dobijo na vpogled. Pri slabih 28 odstotkih izvajalcev je program objavljen tudi na spletu,
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pri slabi petini izvajalcev program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo in je
javno dosegljiv. Manj kot pet odstotkov izvajalcev poroča, da se program priprav oblikuje
individualno, glede na potrebe in želje kandidatov, tak program tudi ni javno objavljen.
Med področji pri tem vprašanju večjih razlik nismo ugotovili, izpostavili bi le odgovor
o individualnem oblikovanju programa, glede na potrebe in želje kandidatov, ki so ga
izbrali štirje izvajalci s področja tehnike, dva s področja umetnosti in en izvajalec s področja poslovanja in uprave. Da program priprav oblikuje vsak predavatelj za svojo temo
in ni javno dosegljiv, navajajo v primerjavi z izvajalci ostalih področij, v najvišjem deležu
izvajalci s področja gradbeništva (skoraj 43 odstotkov).
Kako se zaključi program priprav na preverjanje in potrjevanje NPK, je bilo naše naslednje vprašanje. Največ izvajalcev (slabih trideset odstotkov) navaja, da kandidati zaključijo
program priprav s kombinacijo pisnega in praktičnega preverjanja znanja. Sledi odgovor,
da kandidati zaključijo program priprav, kot je predvideno v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti (slabih 17 odstotkov). Najnižja (približno desetina) sta deleža
odgovorov, da kandidati v času priprav izdelajo projektno nalogo ali izdelek in da zaključijo program priprav s praktičnim preverjanjem znanja.
Zaključka programa priprav s praktičnim preverjanjem znanja ne izpeljujejo na področju
varovanja. Na področju umetnosti se program priprav po odgovorih izvajalcev nikoli ne
zaključi s pisnim preverjanjem znanja, zato tudi izstopa odgovor, da kandidati v času
priprav izdelajo projektno nalogo oziroma izdelek. Največ svetovalcev (skoraj polovica)
s področja varovanja je navedlo, da se program priprav zaključi tako, kot je predvideno
v posameznem katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Nikoli na področju varovanja ne
pride do tega, da doseženih znanj kandidatov ob zaključku priprav ne bi preverjali.
Sodelovanje s podjetji pri izvajanju programa priprav na preverjanje in potrjevanje NPK
za precejšnje število izvajalcev ni opcija. Največji delež izvajalcev, ki izvajajo program
priprav na preverjanje in potrjevanje NPK, navaja, da s podjetji ne sodelujejo (38 odstotkov). Med tistimi, ki različne oblike sodelovanja izvajajo, je največ takšnih, h katerim
delodajalci napotujejo kandidate na usposabljanje (slabih 29 odstotkov) oziroma se izvajanje praktičnega dela usposabljanja izvaja v samem podjetju (slabih 28 odstotkov).
Ugotovili smo nekaj razlik med področji, in sicer izvajalci s področij umetnosti, kmetijstva
in gozdarstva in gradbeništva v najmanjšem deležu navajajo, da praktični del usposabljanja izvajajo v samem podjetju, najvišji je ta delež na področju varovanja.
Nadalje izvajalci s področij gradbeništva in umetnosti pravijo, da noben njihov predavatelj ni zaposlen v podjetju, s katerim sodelujejo, prav tako noben izvajalec s teh dveh
področij ne navaja, da bi preverjanje ob zaključku usposabljanja izvajali v podjetju. Na
področjih varovanja in umetnosti tudi ne načrtujejo vsebine usposabljanj skupaj s podjetji, na drugih področjih vsaj po en izvajalec navaja, da to počnejo. Najbolj redko podjetja
napotujejo kandidate na usposabljanje na področju umetnosti, najpogosteje na področjih
gradbeništva in varovanja. Da s podjetji ne sodelujejo, navajata dve tretjini izvajalcev s
področja umetnosti in noben izvajalec s področja varovanja.
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7. Ker je zagotavljanje strokovne ustreznosti predavateljev zagotovo eden ključnih elementov za uspešno izvedbo programa priprav na preverjanje in potrjevanje NPK, nas je zanimalo, kako na strokovno usposobljenost svojih predavateljev gledajo izvajalci programov
priprav oziroma kakšne zahteve v zvezi z izobrazbo postavljajo predavateljem.
Glede strokovne ustreznosti predavateljev so izvajalci v enakem deležu izbrali odgovora, da morajo imeti predavatelji ustrezno strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo
(44,4 odstotka) in da morajo imeti ustrezno strokovno, vendar nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe (44,4 odstotka). 13 izvajalcev pravi, da morajo imeti njihovi predavatelji
predvsem delovne izkušnje v stroki, ki jo predavajo.
Zanimiv je podatek, da nobeden od izvajalcev s področja varovanja ni izbral odgovora, da
morajo njihovi predavatelji imeti ustrezno strokovno izobrazbo ter hkrati pedagoško-andragoško izobrazbo. Nizek je tudi delež med izvajalci s področja gradbeništva, medtem ko
je delež takšnih med izvajalci s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način
najvišji med vsemi področji (83-odstotni).
Je pa zato največji delež izvajalcev s področja varovanja navedel, da morajo imeti vsi predavatelji ustrezno strokovno izobrazbo, vendar nimajo formalne pedagoško-andragoške
izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje s pedagoško-andragoškim delom.
Formalna dokazila o doseženi strokovni izobrazbi in večletnih delovnih izkušnjah v stroki so za večino izvajalcev tisti dokument, ki dokazuje strokovno ustreznost predavateljev.
Slaba polovica zahteva od predavateljev formalna dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom, slaba petina preveri predavatelja tudi tako, da ga spremlja
na prvi uri predavanja. Osem izvajalcev od predavateljev tudi zahteva, da se redno letno
usposabljajo v stroki, kar morajo predavatelji tudi dokazati.
Primerjava med področji pokaže, da pri dokazovanju dosežene strokovne izobrazbe večina izvajalcev vseh področij ta dokazila zahteva. Pri dokazovanju večletnih delovnih izkušenj izstopa področje varovanja, kajti vsi izvajalci s tega področja navajajo, da takšna
dokazila zahtevajo. Medtem ko je takšnih s področja umetnosti le polovica, prav tako
izvajalci s tega področja v najnižjem deležu zahtevajo od predavateljev dokazila o delovnih izkušnjah s pedagoško-andragoškim delom. Približno četrtina izvajalcev s področij
poslovanja in uprave in gostinstva, hotelirstva in turizma predavatelje spremlja pri prvi uri
predavanj, medtem ko je delež takšnih izvajalcev na drugih področjih nižji, nekateri tega
sploh ne počnejo (npr. varovanje in kmetijstvo in gozdarstvo).
Izvajalci najpogosteje navajajo, da spremljajo kakovost dela predavateljev tako, da slušatelji
ocenijo njihovo delo ob koncu predavanj (ta odgovor sta izbrali več kot dve četrtini vprašanih). Dobrih 37 odstotkov navaja tudi, da je v organizaciji, kjer se izvaja program priprav
preverjanja in potrjevanja NPK, zaposlena oseba, ki redno spremlja delo predavateljev in
mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave. Slaba četrtina vprašanih tudi pričakuje, da bodo
predavatelji o svojem delo pisno poročali, tedenska srečanja s predavatelji pa so redka.
Med odgovori izvajalcev različnih področij glede spremljanja kakovosti dela predavateljev nismo ugotovili večjih razlik, izpostavili bi le, da noben izvajalec s področja gradbeni-

79

štva ni navedel, da predavatelji poročajo o svojem delu pisno po opravljenih predavanjih.
O ocenjevanju dela predavatelja po koncu predavanj poročajo vsi izvajalci s področja
varovanja in le dobra polovica izvajalcev s področij gradbeništva in kmetijstva in gozdarstva. Le en izvajalec s področja varovanja navaja, da je v organizaciji zaposlena oseba, ki
redno spremlja delo predavateljev in mnenja slušateljev ter uvaja izboljšave, medtem ko
je takšnih na področju ranljivih skupin šestdeset odstotkov.
V zvezi s spremljanjem kakovosti dela predavateljev nas je zanimalo, ali obstajajo razlike tudi glede na tip organizacije izvajalcev. Ugotovili smo, da izvajalci, ki organizirajo programe za potrjevanje NPK na srednjih in poklicnih šolah, v najmanjšem deležu
(dobra polovica) preverjajo kakovost dela predavateljev na način, da slušatelji na koncu
predavanj ocenijo delo predavatelja, medtem ko je delež med ostalimi vrstami organizacij precej višji. Pri drugih oblikah spremljanja dela predavateljev večjih razlik med tipi
organizacij ni bilo.
Kar zadeva uspešnost kandidatov pri pridobivanju certifikatov NPK, velika večina izvajalcev spremlja (devetdeset odstotkov), ali so bili njihovi kandidati uspešni, le 11 jih je
navedlo, da tega ne počnejo. Glede deleža uspešnih kandidatov, ki so se v programih pripravljali na pridobitev NPK, tri četrtine izvajalcev ocenjuje, da so njihovi kandidati zelo
uspešni (takšnih, ki pridobijo certifikat, bi naj bilo med 71 in sto odstotki), slaba četrtina
ocenjuje, da je delež uspešnih kandidatov nižji.
Med področji najdemo največje razlike v oceni uspešnosti kandidatov pri izvajalcih s
področja umetnosti. V primerjavi z ostalimi izvajalci dva od sedmih izvajalcev s področja
umetnosti ocenjujeta, da je uspešnost kandidatov manj kot 30-odstotna, najnižji je njihov delež pri visoki uspešnosti (71 do 100-odstotni). Medtem ko vsi izvajalci s področij
varovanja, gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva ocenjujejo, da so njihovi kandidati pri
pridobitvi certifikatov zelo uspešni (da jih certifikat pridobi od 71 do sto odstotkov).
Na vprašanje, kaj po ocenah izvajalcev vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju, jih
večina (skoraj devetdeset odstotkov) odgovarja, da so to predvsem strokovno znanje in
spretnosti, ki jih kandidati pokažejo na preverjanju, dobra polovica vprašanih je izpostavila tudi pomen dobro pripravljene osebne zbirne mape.
Da na uspešnost kandidatov vpliva to, kje so opravljali usposabljanje, meni tretjina izvajalcev s področja kmetijstva in gozdarstva, ostali izvajalci to izpostavljajo v manjši meri.
Prav tako tretjina izvajalcev s področja gradbeništva ocenjuje, da na uspešnost kandidatov vpliva to, kje so bili do sedaj zaposleni, delež ostalih izvajalcev je pri tem odgovoru
nižji. Razlog za uspešno opravljeno preverjanje pripisuje dobro pripravljeni osebni zbirni
mapi več kot tri četrtine izvajalcev s področja kmetijstva in gozdarstva, pri drugih izvajalcih je ta delež manjši, pri poslovanju in upravi slaba tretjina. Glede tega, da na uspešno
opravljeno preverjanje najbolj vpliva to, kar kandidati pokažejo na samem preverjanju, so
si izvajalci precej enotni, večjih odstopanj ni.
8. Razen pri prvi spremljavi leta 2012 smo v vseh ostalih letih izvajalce/svetovalce spraševali, ali so kdaj spraševali kandidate, zakaj si želijo pridobiti NPK in kakšni so bili njihovi
odgovori. 117 svetovalcev/izvajalcev nam je v teh letih navedlo razloge, ki so kandidate
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spodbudili k pridobivanju certifikatov NPK. Več kot polovica med njimi (51,3 odstotka)
je navedla, da je bil prvenstveni ali celo edini razlog iskanje zaposlitve oziroma izboljšanje
možnosti na trgu dela ali pa napredovanje v službi. Med te kandidate sodijo tudi tisti, ki
jih je napotil Zavod za zaposlovanje. Med preostalimi odgovori najdemo vrsto različnih
razlogov, nekaj svetovalcev je navedlo, da kandidati k njim prihajajo zaradi razširitve svojih znanj in pridobitve novih, zaradi osebne potrditve in tudi zato, da bi bili vzor drugim
v skupnosti (npr. čebelarji, zeliščarji …).
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Sklepne ugotovitve lahko na podlagi analize podatkov, pridobljenih v spremljavah preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letih od 2012 do 2016, strnemo v
naslednje vsebinske sklope:
1. Prevladujoči tip organizacije, v katerem so člani komisije zaposleni, se je v spremljavah
nekoliko spreminjal. V letih 2013 in 2015 je bilo največ članov komisije zaposlenih v
podjetju, čemur v obeh spremljavah sledi izobraževalna ustanova. V letih 2012 in 2014
je največ članov komisije izbralo odgovor ‘drugo’. Primerjava med področji pokaže, da
največ članov komisij, ki so zaposleni v podjetju, prihaja s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj v podjetjih zaposlenih članov komisij prihaja s področja ranljivih skupin.
Največ samozaposlenih članov komisije prihaja s področja kozmetike, najmanj s področja
predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
Zanimalo nas je tudi, koliko let delovnih izkušenj imajo člani komisij. V letu 2012, ko
smo v spremljavo vključili člane komisij s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike, je največ članov komisij imelo od enega do
pet let delovnih izkušenj. V letu 2013, ko so bili v spremljavo vključeni člani komisij s
področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma, je imelo
največ članov komisij med 21 in trideset let delovne dobe. V letu 2014 so bili v spremljavo
vključeni člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja, največ
članov komisij je imelo med 11 in dvajset let delovne dobe. V letu 2015, ko so bili v
spremljavo vključeni člani komisije z različnih področij, je imelo prav tako največ članov
komisij med 11 in dvajset let delovne dobe.
2. V okviru pridobivanja informacij o stalnem strokovnem razvoju članov komisije smo
slednje spraševali tudi po tem, ali so licenco za člana komisije že obnavljali. Ugotovili
smo, da je več kot polovica članov komisij s področij predelave in izdelave živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike, gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in
gostinstva, hotelirstva, turizma in ostalih področij (spremljave v letih 2012, 2013 in 2015)
licenco za člana komisij že obnovila. Več kot polovica članov komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014) licence še ni obnavljala.
Največ članov komisij, ki so licenco že obnavljali, prihaja s področja predelave in izdelave
živil na tradicionalen način, največ tistih članov komisij, ki licence še niso obnovili, prihaja s področja umetnosti.
Ko smo jih vprašali po načinu obnove licence, so člani komisij, ne glede na področja, na
katerih delujejo, odgovorili, da so svojo licenco obnovili z delom v stroki. Ta odgovor je
bil v veliki meri izbran v vseh letih spremljav. Na drugo mesto so člani komisij s področij
predelave in izdelave živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike (spremljava
leta 2012) postavili odgovor, da so se udeležili usposabljanj v okviru Državnega izpitnega
centra in/ali Centra RS za poklicno izobraževanje in/ali Andragoškega centra Slovenije.
Člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva,
turizma (spremljava leta 2013) in poslovanja in uprave, umetnosti in varovanja (spremljava leta 2014) so na drugo mesto postavili odgovor, da so se za namen obnove licenc
udeleževali strokovnih srečanj. Člani komisij z različnih področij (spremljava leta 2015)
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so podobno kot člani komisij, ki smo ji spremljali leta 2012, na drugo mesto postavili odgovor, da so licenco obnovili z udeležbo na usposabljanjih v okviru Državnega izpitnega
centra in/ali Centra RS za poklicno izobraževanje in/ali Andragoškega centra Slovenije.
3. Glede sodelovanja članov komisij pri pripravi skript oziroma nalog v okviru Državnega
izpitnega centra je v vseh opravljenih spremljavah več kot polovica članov komisij, ne
glede na področje, na katerem delujejo, odgovorila, da niso sodelovali pri pripravi nalog
oziroma skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra. Primerjava med področji je pokazala, da je pri pripravi nalog oziroma skript za preverjanje v okviru Državnega izpitnega centra sodelovalo največ članov komisij s področja varovanja in najmanj
članov komisij s področja predelave in izdelave živil na tradicionalen način.
Podoben trend odgovorov smo zabeležili tudi pri vprašanju, ali člani komisije predavajo v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje. Tudi tu je v vseh spremljavah več kot
polovica članov komisij, ne glede na področje, odgovorila, da v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje ne predavajo. Če pogledamo po področjih, največ članov komisij, ki
predavajo v okviru priprav za preverjanje in potrjevanje, prihaja s področij varovanja ter
kmetijstva in gozdarstva. Najmanj članov komisij, ki predavajo v omenjenem programu,
prihaja s področja ranljivih skupin.
4. Člane komisij smo v spremljavah spraševali tudi po tem, kako so usposobljeni za delo z
odraslimi. Člani komisij so ne glede na področje v največji meri odgovorili, da imajo več
kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi. Na drugo mesto so člani komisij s
področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma (spremljava leta 2013) ter ostalih področij (spremljava leta 2015) postavili odgovor, da imajo pedagoško-andragoško izobrazbo. Člani komisij s področij poslovanja in uprave, umetnosti
in varovanja (spremljava leta 2014) pa odgovor ‘drugo’, kjer so povečini navajali, da so
mentorji (študentom, pripravnikom, novozaposlenim) in da so višješolski predavatelji.
Ko smo v največji meri izbrane odgovore primerjali po področjih, smo ugotovili, da največ članov komisij, ki imajo več kot pet let izkušenj s pedagoškim delom z odraslimi,
prihaja s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj pa s področja gradbeništva.
5. Prav tako smo člane komisij v spremljavah prosili, da ocenijo ustreznost dokazil v osebni
zbirni mapi, pri čemer smo jim ponudili seznam devetih dokazil. V vseh spremljanih obdobjih se kot najustreznejša dokazila v zbirni mapi kažejo potrdila o zaključenih tečajih
in usposabljanjih ter spričevala in diplome. Ustreznost potrdil o zaključenih tečajih in
usposabljanjih se je v opazovanem obdobju poslabševala, čeprav tudi v letu 2015 ostajajo med najustreznejšimi (četrto mesto), medtem ko se zdi, da se je ustreznost potrdil o
usposabljanjih na delovnem mestu v opazovanem obdobju izboljševala.
Člane komisij smo spraševali tudi, kdaj bi sprejeli referenčno pismo stranke ali delodajalcev kot ustrezno. V vseh spremljavah so člani komisij, ne glede na področje, na katerem
delujejo, odgovarjali dokaj enotno, in sicer so na prvo mesto uvrstili odgovor, da bi referenčno pismo stranke ali delodajalca sprejeli kot ustrezno, če bi pismo vsebovalo jasno
napisane kompetence in delovne naloge kandidata. Primerjava med področji pokaže, da
največ članov komisij, ki so izbrali odgovor, da bi referenčno pismo stranke ali deloda-
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jalca sprejeli kot ustrezno, če bi pismo vsebovalo jasno napisane kompetence in delovne naloge kandidata, prihaja s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj pa s področja
gradbeništva.
Nadalje nas je zanimalo, ali člani komisij menijo, da bi bilo k pregledu zbirne mape dobro povabiti tudi kandidata, ki je zbirno mapo pripravil. Podatki so pokazali, da so člani
komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma in ostalih oziroma različnih področij v več kot polovici odgovorili, da kandidata ni
potrebno povabiti k pregledu zbirne mape. Člani komisij s področij poslovanja in uprave,
umetnosti in varovanja povečini menijo, da bi bilo kandidata smiselno povabiti k pregledu zbirne mape.
V okviru spremljav nas je zanimalo tudi, s katerim načinom preverjanja znanja po mnenju članov komisij najbolje preverijo usposobljenost in kompetentnost kandidata. Člani
komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva in gostinstva, hotelirstva, turizma
so v največji meri izbrali odgovor, da usposobljenost in kompetentnost kandidata najlažje preverijo s praktičnim preverjanjem. Člani komisij s področij poslovanja in uprave,
umetnosti in varovanja in različnih področij so v največji meri izbrali odgovor, da je najboljši način, ki najbolje preveri usposobljenost in kompetentnost kandidata, praktično
preverjanje z zagovorom. Najmanjkrat so bili v vseh spremljavah izbrani odgovori pisno
preverjanje, ustno preverjanje, vodeni intervju in projektna naloga.
Člane komisij smo tudi spraševali, ali so seznanjeni z načinom oblikovanja cene za pridobitev NPK. Člani komisij v vseh spremljavah so povečini odgovorili, da z načinom
oblikovanja cen za pridobitev NPK niso seznanjeni. Odstopanje smo zaznali le pri članih
komisij s področja varovanja, ki so pri tem vprašanju v večji meri odgovorili, da so z načinom oblikovanja cen za pridobitev NPK seznanjeni. V zvezi z odklonitvijo sodelovanja
v komisiji so člani komisij ne glede na področje v vseh treh spremljavah v najvišji meri
odgovorili, da še nikoli niso odklonili sodelovanja v komisiji, v katero so bili imenovani.
Največ članov komisij, ki so zavrnili sodelovanje v že imenovani komisiji, prihaja s področij varovanja ter poslovanja in uprave.
6. Zanimalo nas je tudi, kako člani komisije to delo opravljajo. Zato smo jih spraševali, ali
delo člana komisije opravljajo kot del rednih delovnih nalog ali pa kot dodatno delo. V
vseh spremljavah so člani komisij povečini odgovorili, da omenjeno delo opravljajo kot
dodatno delo. Le člani komisij s področja kmetijstva in gozdarstva so v približno enakem
deležu odgovorili, da bodisi delo člana komisije opravljajo kot del rednih delovnih zadolžitev bodisi kot dodatno delo.
V spremljavah nas je zanimalo tudi, ali se je članom komisij zgodilo, da so se z izvajalcem postopka dogovarjali o sodelovanju v komisiji še pred uradnim imenovanjem. Člani
komisij so v vseh spremljavah povečini odgovorili, da se z izvajalcem pred imenovanjem
ne dogovarjajo o sodelovanju. Četrtina članov komisij poroča, da se z izvajalci, s katerimi sodelujejo, o sodelovanju vedno dogovarjajo še pred imenovanjem. Primerjava med
področji pokaže, da se o sodelovanju v komisiji z izvajalcem v večji meri dogovarjajo
člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva ter poslovanja in uprave.
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V zvezi s sodelovanjem z izvajalcem smo člane komisij spraševali tudi, kako izvajalci
vrednotijo njihovo delo. V vseh spremljavah se je pokazalo, da je delo članov komisije povečini vrednoteno po predpisani metodologiji, prav tako skladno z metodologijo izvajalci
članom komisij krijejo prevozne stroške. Primerjava med področji ne pokaže odstopanj
pri odgovorih. Smo pa v spremljavi leta 2013 zabeležili dokaj visok odstotek odgovorov
‘drugo’, pri katerih so člani komisij navajali naslednje možnosti: delo opravim v okviru
rednih delovnih nalog, nisem še sodeloval v komisiji, potnih stroškov izvajalec ne plača, ne
vem, stroške dela obračuna delodajalec.
Člane komisij smo spraševali tudi po tem, katera so njihova najpogostejša opravila, in
ugotovili, da med njihova najpogostejša opravila sodijo pregled in vrednotenje osebne
zbirne mape, izvedba preverjanja ter izpolnjevanje zahtevane dokumentacije. Primerjava
med področji pokaže, da člani komisij s področij gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva
in gostinstva, hotelirstva, turizma, v nekoliko višji meri kot člani komisij z drugih področij, kot pogosto opravilo navajajo tudi sodelovanje s svetovalcem. Drugih odstopanj med
področji nismo zaznali.
Glede sodelovanja članov komisij s svetovalcem kandidata smo ugotovili, da člani komisij
s svetovalcem sodelujejo po potrebi. Na področju varovanja je največ članov komisij, ki s
svetovalcem ne sodelujejo, najmanj članov komisij, ki s svetovalcem ne sodelujejo, je na
področju gradbeništva. Drugih večjih razlik nismo zaznali. Ko smo jih vprašali, o čem
se največkrat posvetujejo s svetovalcem, so v vseh spremljavah člani komisije v visokih
odstotkih odgovorili, da se s svetovalcem kandidata posvetujejo pri pregledu dokazil o
manjkajočih dokumentih, podatkih. Temu sledi odgovor, da se posvetujejo tudi pri pregledu dokazil, kadar dvomijo v avtentičnost priloženih dokazil, ki so ga člani komisij v
vseh treh spremljavah uvrstili na drugo mesto. Ostali ponujeni odgovori so bili izbrani v
občutno manjši meri, vendar je trend odgovorov v vseh spremljavah enak.
Pregled po področjih ne pokaže večjih odstopanj pri odgovorih članov komisij posameznih področij na obe najvišje ocenjeni trditvi, so pa člani komisij s področja kmetijstva in
gozdarstva v višji meri kot ostali odgovorili, da se s svetovalcem kandidata posvetujejo pri
oblikovanju mnenja o kandidatu.
7. Nadalje smo člane komisij spraševali po tem, kako ocenjujejo svoje sodelovanje z izvajalcem postopka ugotavljanja in potrjevanja. Pri tem vprašanju razlik med posameznimi
področji nismo zaznali, so pa v spremljavi leta 2012 vsi člani komisij s področij predelave
in izdelave živil na tradicionalen način, ranljivih skupin in kozmetike, ki so na to vprašanje
odgovorili, izbrali odgovor, da z izvajalcem sodelujejo dobro. Največ članov komisij, ki so
odgovorili, da z izvajalcem sodelujejo slabo, prihaja s področja gostinstva, hotelirstva in
turizma.
Glede na to, da komisija pri svojem delu uporablja različno dokumentacijo, nas je zanimalo, ali so člani komisij sodelovali pri pripravi le-te. V vseh spremljavah so člani komisij,
ne glede na področje, na katerem delujejo, na prvo mesto postavili odgovor, da vso dokumentacijo, ki jo potrebujejo pri svojem delu, pripravi in s podatki opremi kandidatov
svetovalec, razlik med posameznimi področji pri tem vprašanju nismo zaznali.
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Prav tako smo v spremljavah člane komisij spraševali, ali so kdaj kandidatu podelili
certifikat na podlagi osebne zbirne mape. V treh spremljavah so člani komisij odgovorili, da se jim je že zgodilo, da so kandidatu podelili certifikat na podlagi osebne zbirne
mape. Primerjava med področji pokaže, da je pritrdilni odgovor izbralo največ članov
komisij s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj pa s področja poslovanja in uprave.
8. Ko smo člane komisij vprašali po težavah, s katerimi se srečujejo pri izpolnjevanju obrazcev, so le-ti poročali, da večjih težav nimajo. Tisti člani komisij, ki se srečujejo s težavami, so navajali, da imajo največ težav pri vprašanju avtentičnosti dokazil. V najmanjši
meri so člani komisij izbrali odgovor, da jim težave povzročajo prezahtevni obrazci za
presojo dokumentov ter celotne osebne zbirne mape.
Poleg omenjenih težav pri izpolnjevanju obrazcev smo člane komisij spraševali tudi, s
katerimi težavami se srečujejo v postopkih preverjanja. Tudi tu je povečini prevladoval
odgovor, da težav nimajo. Tisti, ki so težave zaznali, so poročali o slabi strokovni usposobljenosti kandidatov. Največ takih odgovorov smo zaznali na področju varovanja,
najmanj na področju gradbeništva.
9. Zanimalo nas je tudi, ali so člani komisij že kdaj presojali osebno zbirno mapo, ki je bila
pripravljena v tujem jeziku. Člani komisij so ne glede na področje v visokih odstotkih
poročali, da osebne zbirne mape v tujem jeziku še niso presojali. Primerjava med področji pokaže, da je bilo največ presoj osebnih zbirnih map v tujem jeziku na področjih
gradbeništva, gostinstva, hotelirstva in turizma ter varovanja, najmanj pa na področju
umetnosti.
Prav tako smo člane komisij vprašali, če so že kdaj imeli kandidata, ki ni govoril slovenskega jezika, ter jih prosili, da so zapisali, kako so v tem primeru izpeljali preverjanje.
Primerjave med področji pokažejo, da so s pomočjo prevajalca najpogosteje postopek
izpeljali na področju gradbeništva, z delnim razumevanjem slovenskega jezika kandidata pa na področju varovanja.
V istem vsebinskem sklopu smo člane komisij tudi spraševali, če so kdaj v postopku
imeli kandidata s posebnimi potrebami, ter jih prosili, da opišejo, kako so postopek v
tem primeru izpeljali. Člani komisij so povečini odgovorili, da v postopku še niso imeli
kandidata s posebnimi potrebami.
10. V spremljavah nas je zanimalo tudi, ali se člani komisije pri usklajevanju ocene uspešnosti kandidata na preverjanju razhajajo. Odgovor, da se razhajajo v več kot polovici
preverjanj, je bil s strani članov komisij v vseh spremljavah izbran najmanjkrat. Primerjava med področji pokaže, da je največ razhajanj pri nekaterih kandidatih zaznati na
področjih kmetijstva in gozdarstva ter umetnosti.
V zvezi s kriterijem uspešnosti kandidata pri opravljanju praktične naloge primerjava
med področji pokaže, da je odgovor, da je kandidat uspešen, če je preizkus iz predpisane
naloge opravil 80-odstotno, izbralo največ članov komisij s področja kmetijstva in gozdarstva, najmanj pa s področja poslovanja in uprave.
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11. Na koncu nas je zanimalo še, kaj po mnenju članov komisij vpliva na uspešnost kandidatov na preverjanju. Člani komisij so bili, ne glede na področje, na katerem delujejo,
pri odgovorih na to vprašanje dokaj enotni. Največkrat so označili odgovor, da na uspešnost kandidatov na preverjanju vplivajo predvsem strokovno znanje in spretnosti, ki jih
izkažejo na preverjanju. Na drugo mesto so člani komisij v vseh spremljavah postavili
možnost, da je to dobro pripravljena osebna zbirna mapa. V najmanjši meri so se člani
komisij odločili za odgovor, da na uspešnost kandidata vpliva podatek, da jih je na pridobitev NPK napotil Zavod RS za zaposlovanje. Večjih odstopanj med odgovori članov
komisij po posameznih področjih pri tem vprašanju nismo zaznali.

Spremljave smo izvajali na posameznih
strokovnih področjih med letoma
2012 in 2016. V skupni evalvaciji
smo želeli predvsem ugotoviti, ali
obstajajo pomembne razlike v izvajanju
postopkov preverjanja in potrjevanja
NPK med strokovnimi področji.
S tem smo opravili pomemben korak
k zagotavljanju kakovosti sistema NPK,
saj lahko le s sprotnim in sistematičnim
spremljanjem dogajanja v praksi
prispevamo k bolj transparentnim in
učinkovitejšim sistemskim rešitvam.

