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POKLICNIH KVALIFIKACIJ
NA KMETIJSKO GOZDARSKI
ZBORNICI SLOVENIJE
(KGZS)
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Izvajamo postopke preverjanja in
potrjevanja za pridobitev 9 nacionalnih
poklicnih kvalifikacij in sicer:
- 5 kmetijskih NPK in
- 4 živilske NPK – s področja predelav
na tradicionalen način

1.1

Izvajamo postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK:
• živinorejec/ živinorejka,
• poljedelec/ poljedelka,
• vinogradnik/ vinogradnica,
• sadjar/ sadjarka,
• zelenjadar/ zelenjadarica,
• predelovalec/ka mesa na tradicionalen način,
• predelovalec/ka mleka na tradicionalen način,
• predelovalec/ka sadja na tradicionalen način,
• izdelovalec/ka kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalen način.

KGZS KOT IZVAJALEC NPK







licenca za izvajanje od leta 2003 (od nastanka prvih NPK s področja
predelave mleka, mesa in sadja in izdelave kruhov in potic s krušne
peči),
sodelovanje pri nastajanju vseh poklicnih standardov in Katalogov
strokovnih znanj in spretnosti za NPK-je s področja kmetijstva in
predelave na tradicionalen način.
Od leta 2003 do danes smo izdali preko 3.700 certifikatov za NPK

1.2

 V povprečju podelimo vsako leto okrog 300 certifikatov NPK.
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Skupno število podeljenih certifikatov za vse NPK po letih

 imamo izredno malo neuspešnih kandidatov, v zadnjih 3 letih do 5
kandidatov letno.

 v zadnjih 3 letih smo vsakoletno podelili preko 300 certifikatov
 v letu 2016 rekordno število NPK - 442
 V letošnjem letu 320 certifikatov
 okvirno imamo v zadnjih letih med 25-35 komisij letno, s povprečno
10 kandidatov na komisijo

1.3

Podeljeni certifikati glede na vrsto NPK (kmetijski NPK)

207
84

Vinogradnik/vinogradnica
360

Sadjar/sadjarka
Poljedelec/poljedelka
zelenjadar
6

Živinorejec/živinorejka

1.505

NPK živinorejec/ živinorejka


Najbolj pogosto podeljen certifikat na KGZS in tudi največ komisij
letno



Od l. 2010 dalje podelimo v povprečju preko 170 certifikatov letno,



V letu 2017 smo podelili 176 certifikatov na 8 komisijah,





V povprečju od 1/4 do 1/3 vseh izvedenih komisij je živinorejskih
(komisije v povprečju z največ kandidati)
Skupno smo v vseh letih podelili 1.505 certifikatov, več kot 1/3 vseh
certifikatov za NPK na KGZS.

1.4

Izvajanje živilskih NPK
153
154

532

734

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalni način
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način
Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

Izvajanje živilskih NPK
 v manjšem obsegu, vendar kontinuirano vsa leta,
 v upadanju v zadnjih letih NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha,
potic, peciva in testenin na tradicionalen način.

1.5

KDO SO NAŠI KANDIDATI ZA NPK
(na podlagi analize podatkov kandidatov iz l.2016)



dobrih 90% kandidatov mladih starih do vključno 40. let,



povprečna starost kandidatov je bila 33 let,



81% kandidatov je bilo moških in le slaba petina žensk.







69% kandidatov je imelo ob pridobitvi NPK zaključeno najmanj 5.
stopnjo izobrazbe nekmetijske smeri in
skupno kar 91% vseh kandidatov je imelo zaključeno najmanj 4.
stopnjo izobrazbe
zelo različni profili kandidatov, dobro petino je poklicev strojne
smeri, s smeri izobrazbe ni mogoče narediti neke vzporednice s
pridobitvijo poklicne usposobljenosti.

RAZLOGI




razpisni pogoji,
formalna potrditev neformalno
pridobljenih znanj,



osebna potrditev,



obrtna dovoljenja,



status kmeta,…
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KGZS KOT IZVAJALEC NPK








Imamo okrog 40 kmetijskih svetovalcev z licenco za svetovanje za
NPK,
letno število svetovalcev, ki pripravljajo osebne zbirne mape niha
med 25-35).
Svetovalce za NPK imamo locirane po vsej Sloveniji, na vseh osmih
Kmetijsko gozdarskih zavodih – locirani čim bližje uporabnikom
Svetovalci za NPK na terenu opravljajo svetovanje za potrebe kot
eno od nalog svojega kmetijskega svetovalnega dela.

Postopek pridobitve NPK na KGZS


Potrebe, želje in interesi – določajo število in obdobje izvedbe komisij



Priprava osebnih zbirnih map ob pomoči svetovalcev na terenu,





Izvedbo komisij, potrjevanje in preverjanja izvajamo centralno na
KGZS in vsa preverjanja pri naših članih, na dobro urejenih kmetijah,
ki imajo urejene tudi predelovalne prostore.
Podelitev certifikatov.

1.7

Način izvajanja NPK na KGZS


Potrebe, želje in interesi – določajo število in obdobje izvedbe komisij



Priprava osebnih zbirnih map ob pomoči svetovalcev na terenu,





Izvedbo komisij, potrjevanje in preverjanja izvajamo centralno na
KGZS in
vsa preverjanja izvajamo pri naših članih - na dobro urejenih kmetijah,
ki imajo urejene tudi predelovalne prostore.

Način izvajanja NPK na KGZS








Centralno informiranja vseh svetovalcev NPK – izdelan sistem
sprotnega informiranja in obveščanja.
Organizirali skupno interno izobraževanje iz vsebin priprave osebnih
zbirnih map.
Sprotna dvosmerna komunikacija, usklajevanje glede terminov komisij,
pridobivanja ustreznih dokazil, odprave pomanjkljivosti v mapah.
Izdelana interna navodila za pripravo predstavitev kmetij oz.
dejavnosti kandidatov.

1.8

INFORMIRANJE


osebni stiki, individualno informiranje,



objave v medijih, spletni strani KGZS



zgibanka, …

Želje, ideje, opozorila








bolj enotne mape, več informiranj in sprotnih obveščanj,
člani komisij in svetovalci opozarjajo na nepoenotena ocenjevanja
osebnih zbirnih map – želja po poenotenju teh navodil za člane
komisij za vse NPK, ki jih izvajamo tudi na KGZS,
Ob vsem razvoju in delu na tem področju si želimo, da bi bili
postavljeni v enoten položaj z ostalimi izvajalci NPK na tem področju,
ker nas trenutno veljavna zakonodaja postavlja v neenak položaj.
Velike želje po razvoju in razvoju.

1.9

Hvala za vašo pozornost!
http://pro.acs.si/ak2017/video/?id=434 (43 minute dalje)
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