24.11.2017

ČLANI KOMISIJ: ŠTEVILO LICENC,
OBNOVITEV LICENCE, PREDVIDENE
NOVOSTI V 2018

Mag. Jelka Kozjak Jezernik
Višja svetovalka področja I

Ljubljana, 21.11.2017

Pravne podlage za pridobitev licence za člana komisije:
• ZNKP, 19. člen (Ur.l. RS, št. 85/2009),
• Pravilnik sestavi komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij ter o načinu in postopku za
pridobitev in izgubo licence, Ur.l. RS, št.
37/2010,
• Poslovnik o postopku izdaje, dopolnitve
in odvzema licence ( Ric , 22.7.2011).
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Javni razpisi za člane komisij:
http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/

Postopek pridobitve licence:
http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/

Število članov komisij ( vas področja)

Število vseh izdanih licenc:5721 za 1104
oseb
Število aktivnih (veljavnih) licenc na dan 1
2.11.2017: 2064
Število oseb: 678

Opomba: Podatki vzeti iz www.nrpslo.org na dan 2.11.2017.
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Opažanja Ric:
• za nekatere NPK umaknjeni javni razpisi
zaradi zadostnega števila članov komisij,
• za kar nekaj NPK manj kot 6 članov
komisij ( težave kadar je odobreno
ugovoru kandidata – imenovanje nove
komisije)
• nekaj članov komisij kljub pozivu ni
obnovilo licenc.

OBNOVITEV LICENCE – PO 4 LETIH
POSTOPEK OBNOVITVE LICENCE ZA ČLANA KOMISIJE ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
obvesti kandidata, da mu bo licenca potekla in ga pozove da
licenco obnovi.
Kandidat za člana komisije pošlje na Državni izpitni
center:
o VLOGO ZA OBNOVITEV LICENCE (www.ric.si/
kvalifikacija/pridobitev_licence),

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
preveri izpolnjevanje pogojev za člana komisije.

o DOKAZILA, da izpolnjuje pogoje za obnovitev
licence v skladu s pravnimi podlagami, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije,
o DOKAZILA o stalnem strokovnem
usposabljanju,
o IZJAVO O SAMOIZLOČITVI (www.ric.si/
kvalifikacija/pridobitev_licence).

KANDIDAT ZA ČLANA KOMISIJE NE IZPOLNJUJE
POGOJEV za obnovitev licence v skladu s pravnimi
podlagami, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

KANDIDAT ZA ČLANA KOMISIJE IZPOLNJUJE VSE POGOJE
za obnovitev licence v skladu s pravnimi podlagami, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
pozove kandidata za dopolnitev vloge in določi rok.

KANDIDAT ne dopolni vloge
do postavljenega roka.

KANDIDAT dopolni vlogo z
zahtevanimi dokazili.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda LICENCO članu komisije.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda ODLOČBO o zavrnitvi
izdaje licence.
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ZAHTEVANA DOKAZILA OB OBNOVITVI
1. Dokazila o izpolnjevanju kadrovskih
pogojev v katalogu (spričeval ni
potrebno ponovno pošiljati, delovne
izkušnje da)
2. Dokazila o delovnih izkušnjah v zadnjih
petih letih v stroki: kontinuirano zadnjih
pet let
3. Dokazila o stalnem strokovnem
usposabljanju

DOPOLNITEV LICENCE LICENCE – REVIZIJA KATALOGOV
POSTOPEK IZDAJE LICENCE ČLANOM KOMISIJ OB SPREMEMBI KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

STROKOVNI SVET RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Sprejme nov katalogov standrov strokovnih zanj in spretnosti.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Sklep o sprejetju novih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK.

CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE RS
Objava katalogov standrov strokovnih zanj in spretnosti v bazi www.nrpslo.org.

KADROVSKI POGOJI SO SE SPREMENILI v novem
katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

KADROVSKI POGOJI SO SE NISO SPREMENILI v novem
katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Obvesti člana komisije o spremembi kataloga. Pozove člana komisije,
da predloži vlogo za dopolnitev licence v roku 6 mesecev po
spremembi kataloga.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda LICENCO članu komisije na podlagi
ugotovljenega izpolnjevanja pogojev.

KANDIDAT dopolni vlogo z
zahtevanimi dokazili.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda LICENCO.
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PODROČJE IZOBRAŽEVALNE VEDE

PODROČJE IZOBRAŽEVALNE VEDE

•eden z najmanj visoko strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje (prva stopnja izobrazbe po
Zakonu o visokem šolstvu) iz predšolske vzgoje in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja
predšolske vzgoje na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok
•dva z najmanj univerzitetno izobrazbo (druga stopnja izobrazbe) in vsaj 5 let delovnih izkušenj
s področja vzgoje in izobraževanja
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PODROČJE HUMANISTIKE

•
•
•

vsaj en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 leti delovnih izkušenj na področju tolmačenja ter
pridobljen certifikat NPK tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika
vsaj en član univerzitetno izobrazbo in 5 leti delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter
opravljenim strokovnim izpitom na področju socialnega varstva
največ en član uporabniške skupine gluhih oseb, uporabnik slovenskega znakovnega jezika, ima pa
najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva s
poudarkom na področju razvoja slovenskega znakovnega jezika.

PODROČJE NOVINARSTVA

•
•

vsaj dva člana srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj ali srednjo poklicno izobrazbo in 12 let
delovnih izkušenj kot radijski/a napovedovalec/ka ali radijski/a moderator/ka
največ en član srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj ali srednjo poklicno izobrazbo in 12 let
delovnih izkušenj kot igralec/ka ali režiser/ka ali urednik/ca na radiu ali lektor/ica za govor ali radijski/a novinar/ka.

Če kandidat opravlja preverjanje v jeziku narodnostnih manjšin, mora vsaj en član komisije aktivno obvladati jezik preverjanja.
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PODROČJE NOVINARSTVA

•
•
•

eden najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj kot voditelj televizijskih oddaj,
eden najmanj visokošolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj v televizijskem mediju ali v
znanstveno-raziskovalnem delu o medijih,
tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev, navedenih v prvi ali drugi alineji.

PODROČJE UMETNOSTI
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PODROČJE UMETNOSTI

PODROČJE UMETNOSTI - PLESALCI

8

24.11.2017

PODROČJE UMETNOSTI - RESTAVRATORJI

POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE

9

24.11.2017

POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE

POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE

10

24.11.2017

PODROČJE MULTIMEDIJE

NOVOSTI ZA ČLANE KOMISIJ V 2018
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NOVOSTI ZA ČLANE KOMISIJ V 2018
http://npk.ric.si

1. ELEKTRONSKA PRIJAVNICA NA NADALJNO
USPOSABLJANJE IN LETNE POSVETE 2017

https://eric.ric.si/eprijavnica/
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2. FORUM NPK – DOSTOP DO FORUMA 2018

• Namenjen članom komisij, ki pripravljajo
banko nalog.
• Dostop z geslom ( posredovano v
januarju 2018).

http://npk.ric.si/

3. BANKA NALOG – DOSTOP DO BANKE NALOG 2018

• Za tiste NPK za katere je banka
vzpostavljena.
• Dostop z geslom ( člani komisij prejmejo
najkasneje januarja 2018).
http://www.ric.si/kvalifikacije/clani_komisij/banka_nalog/
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Pomembni naslovi za člane komisij
• www.ric.si
• www.nrpslo.si
• www.npk.si

Hvala za vašo pozornost!

mag. Jelka Kozjak Jezernik,
Višja svetovalka področja I
Državni izpitni center
Kajuhova 32 U
1000 Ljubljana
Tel.: 01/548 46 36
E-pošta: jelka.kozjak-jezernik@ric.si
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