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REGISTER IZVAJALCEV
V register izvajalcev za preverjanje in potrjevanje NPK je
vpisanih 109 izvajalcev.
Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis (javni
poziv) ali na podlagi izbora na javnem razpisu.
http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/javni_razpis/
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POSTOPEK VPISA V REGISTER IZVAJALCEV UGOTAVLJANJA IN POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
VPIS V REGISTER IZVAJALCEV
DOKUMENTACIJA, POTREBNA ZA VPIS V REGISTER:
- obrazec predlog za vpis v register,
- izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih materialnih pogojev,
PREDLOG ZA VPIS V REGISTER PO
OBJAVLJENEM JAVNEM POZIVU

JAVNI RAZPIS ZA TISTE NPK ZA KATERE NI
IZVAJALCEV

IZVAJALEC POŠLJE PREDLOG ZA VPIS
V REGISTER Z VSEMI ZAHTEVANIMI
PRILOGAMI NA RIC

JAVNI RAZPISI OBJAVLJENI NA WWW.RIC.SI

- obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih pogojev,
- izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih kadrovskih pogojev,
katere obvezna priloga je kopija potrdila o usposobljenosti
za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalne poklicne kvalifikacije,
- splošni akt organizacije, iz katere izhaja katera organizacijska
enota bo pristojna za izvajanje preverjanja in potrjevanja, če
ima teh enot več.

Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani
http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/
vpis_v_register_izvajalcev/

IZVAJALEC IZPOLNJUJE
POGOJE DOLOČENE Z
JAVNIM POZIVOM

IZVAJALEC NE IZPOLNJUJE
POGOJEV DOLOČENIH Z
JAVNIM POZIVOM

ODLOČBA O VPISU V
REGISTER IZVAJALCEV

ODLOČBA O
NEIZPOLNJEVANJU
POGOJEV

IZVAJALEC POŠLJE PRIJAVO NA JAVNI
RAZPIS Z VSEMI ZAHTEVAMI IN
PRILOGAMI NA RIC

Izpisek iz sodnega registra pridobi Ric.

NA OSNOVI MERIL ZA IZBOR RIC IZBERE
IZVAJALCA

VPIS V REGISTER
IZVAJALCEV

SPREMEMBA/REVIZIJA KATALOGA STANDARDOV
STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

ODLOČBA O IZBORU
IZVAJALCA

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda odločbo o vpisu izvajalca v register za revidiran
katalog v primeru, da se materialni pogoji niso
spremenili.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Pozove izvajalca, da v 30 dneh od spremembe kataloga Ricu
predloži dokazila o izpolnjevanju spremenjenih materialnih
pogojev.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Vpiše izvajalca v register izvajalcev.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda odločbo o neizpolnjevanju pogojev za vpis v register, če
izvajalec ne izpolnjuje pogojev in kriterijev določenih s Pravilnikom o
vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in preverjanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

ODLOČBA O NEIZBORU
IZVAJALCA

VPIS V REGISTER
IZVAJALCEV
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ADMINISTRATIVO TEHNIČNA IN STROKOVNA DELA
IZVAJALCA
Izvajalec opravlja v postopku preverjanja in potrjevanja
naslednja administrativno tehnična strokovna dela:
- Razpis roka za preverjanje in potrjevanje NPK,
- Svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape,
- Priprava materialnih pogojev,
- Vodenje postopka za pridobitev NPK, ki obsega
sprejem in obravnavo vloge za pridobitev NPK, priprava
gradiv za komisijo, predložitev dokumentacije komisiji,
pripravo osnutka odločbe o zavrnitvi izdaje certifikata ali
izdajo certifikata.
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Od 12.7.2016 je na certifikatu zapisana raven
kvalifikacije po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)
in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).
Obe ravni kvalifikacije sta za vse kataloge objavljeni
v bazi NRP.

ŠTEVILO PREVERJANJ IN
POTRJEVANJ NPK OD 2010-2017
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Do leta 2017 je bilo izdanih 5971 sklepov.
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DELEŽI PREVERJANJ IN
POTRJEVANJ NPK V LETU 2016
Delež preverjanj in potrjevanj NPK v letu
2016
102; 18%
Gozdarstvo 102
Varovanje 70

207; 37%

Kmetijstvo 62
70; 12%

Gradbeništvo 53
Kozmetika 27
Socialni oskrbovalec 24
Računovodja 21
Ostale NPK 207

62; 11%
21; 4%
24; 4%
27; 5%

53; 9%

V letu 2016 je bilo izdanih 566 sklepov.

ŠTEVILO IZDANIH CERTIFIKATOV OD 2010-17
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Do leta 2017 je bilo izdanih 88181 certifikatov.
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DELEŽ CERTIFIKATOV V LETU 2016
Delež certifikatov v letu 2016
722; 15%

Gozdarstvo 722
1808; 39%

Kmetijstvo 623
623; 13%

Varovanje 577
Gradbeništvo 500
Kozmetika 228
Socialni oskrbovalec 216
Ostale NPK 1808

577; 12%
216; 5%
228; 5%

500; 11%

V letu 2016 je bilo podeljenih 4674 certifikatov.
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Število podeljenih certifikatov
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Število podeljenih certifikatov
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Uspešnost kandidatov pri NPK varuh/inja
predšolskih otrok od 2014 - 1.11.2017
13; 12%

potrjevanje
preverjanje

30; 27%

neuspešni
69; 61%

Od leta 2014 do danes je bilo podeljenih 99 certifikatov za NPK
varuh/inja predšolskih otrok.
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Uspešnost kandidatov pri NPK računovodja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode in NPK
računovodja od 2014 - 1.11.2017
53; 7%

246; 35%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

411; 58%

Od leta 2014 do danes je bilo podeljenih 464 certifikatov za NPK
računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
in NPK računovodja.

Uspešnost kandidatov pri NPK posrednik za
nepremičnine od 2014 - 1.11.2017
1; 0%

potrjevanje
514; 49%

536; 51%

preverjanje
neuspešni

Od leta 2014 do danes je bilo podeljenih 537 certifikatov za NPK
posrednik za nepremičnine.
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Uspešnost kandidatov pri NPK na področju
umetnostne obrti od 2014 - 1.11.2017
1; 2%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

40; 98%

Od leta 2014 do danes je bilo podeljenih 40 certifikatov za NPK na
področju umetnostne obrti.

Uspešnost kandidatov pri NPK
multimedija (RTV) od 2014-1.11.2017
17; 9%
potrjevanje
preverjanje
neuspešni
63; 35%

103; 56%

Od leta 2014 je bilo podeljenih 166 certifikatov na področju
mulitimedije (RTV).
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Uspešnost kandidatov pri NPK romski
pomočnik in NPK romski koordinator od
2014-1.11.2017
26; 100%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

Od leta 2014 je bilo podeljenih 26 certifikatov za NPK romski
pomočnik in NPK romski koordinator.

Uspešnost kandidatov pri NPK tolmač
slovenskega znakovnega jezika od 20141.11.2017
0; 0%

7; 50%

7; 50%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

Od leta 2014 je bilo podeljenih 7 certifikatov za NPK tolmač
slovenskega znakovnega jezika.
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Uspešnost kandidatov pri NPK od 2014 - 1.11.2017

3786; 18%

4538; 22%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

12653; 60%

Od leta 2014 do danes je bilo podeljenih 17191 certifikatov.
Uspešnost kandidatov za vsa preverjanja NPK v obdobju od 2014
– 1.11.2017 je 82%.

Metodologija oblikovanja cene
za pridobitev certifikata o NPK:

Obračun članom komisij
za preverjanje in potrjevanje NPK

mag. Sabina Kristan
Državni izpitni center
Ljubljana, november 2017
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Metodologija oblikovanja cene za pridobitev
certifikata o NPK
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS, št. 67/15)

Materialni in drugi stroški zajemajo prostor, opremo, material za neposredno preverjanje, potne
stroške članov komisij in morebitne druge stroške izvajalca.

Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o NPK
Vrednost enote 4,00 evre bruto (1. bruto)
Primer obračuna članom komisije (10 kandidatov za pridobitev certifikata):
1. Pregled osebne zbirne mape brez potrditve nacionalne
poklicne kvalifikacije (napotitev na preverjanje):
2. Neposredno preverjanje:
3. Skupaj za vse 3 člane komisij (1 + 2):

7 enot
16 enot
23 enot

Obračun:
23 enot x 4,00 evre = 92,00 evrov za 3 člane komisij/kandidata
30,67 evrov/člana x 10 kandidatov = 306,67 evrov/člana (1. bruto)
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Obračun članu komisije po podjemni pogodbi
1.Bruto prejemek: 306,67 evrov
2.Potni stroški:
90,00 evrov
3.Skupaj bruto prejemek člana komisije: 396,67 evrov (1. bruto)
Bruto znesek
Normirani stroški (10 % od bruto zneska)
Prispevki za zdravstvo (6,36 % bruto zneska)
Davčna osnova (bruto - 10 % - prispevki)

396,67 €
39,67 €
25,23 €
331,77 €

Akontacija dohodnine (25 % davčne osnove)

82,94 €

Neto izplačilo (bruto - prisp. - ak. dohod.)

288,50 €

Obveznosti na bruto (plača izplačevalec dohodka):

136,38 €

Posebni davek na določene prejemke (bruto x 25 %
Prisp. za pošk. pri delu (0,53 % bruto zneska)
Prisp. za invalidnost (8,85 % bruto zneska)

Strošek izplačevalca (bruto + obveznosti na bruto)

99,17 €
2,10 €
35,11 €

533,05 €

*Obračun je pripravljen ob predpostavki, da je prejemnik dohodka vključen v PIZ

Obračun članu komisije po podjemni pogodbi
1.Bruto prejemek: 306,67 evrov
2.Potni stroški:
90,00 evrov
3.Skupaj bruto prejemek člana komisije: 396,67 evrov (1. bruto)
Bruto znesek

396,67 €

Normirani stroški (10 % od bruto zneska)

39,67 €

Davčna osnova (bruto - 10 % - prispevki)

331,77 €

Obveznosti iz bruto (plača prejemnik dohodka):

108,17 €

Prispevki za zdravstvo (6,36 % bruto zneska)

25,23 €

Akontacija dohodnine (25 % davčne osnove)

82,94 €

Obveznosti na bruto (plača izplačevalec dohodka):
Posebni davek na določene prejemke (bruto x 25 %
Prisp. za pošk. pri delu (0,53 % bruto zneska)
Prisp. za invalidnost (8,85 % bruto zneska)

136,38 €
99,17 €
2,10 €
35,11 €

Neto izplačilo (bruto - obv. iz bruta - obv. na bruto)

152,12 €

Strošek izplačevalca (bruto)

396,67 €

*Obračun je pripravljen ob predpostavki, da je prejemnik dohodka vključen v PIZ
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Obračun članu komisije po podjemni pogodbi
Primerjava izplačil:

PRAVILEN OBRAČUN

NEPRAVILEN OBRAČUN

Neto izlačilo (bruto - prisp. - ak. dohod.)

288,50 €

Neto izplačilo (bruto - obv. iz bruta - obv.
na bruto)

152,12 €

Strošek izplačevalca (bruto + obveznosti
na bruto)

533,05 €

Strošek izplačevalca (bruto)

396,67 €

Razlika med prvim in drugim neto zneskom znaša 136,38 evrov, kot znašajo prispevki na bruto
(prispevki izplačevalca).

*Obračun je pripravljen ob predpostavki, da je prejemnik dohodka vključen v PIZ

Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza
Pravne podlage:
4. odstavek 41. člena ZDoh-2;
normirani stroški v višini 10 %;
mogoče je uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z
opravljanjem dela ali storitev;
dejanski stroški se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih na
podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).
Načini uveljavljanja dejanskih stroškov:
v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega
razmerja (rezident/nerezident, v primeru tujega izplačevalca);
s predpisanim pisnim zahtevkom (nerezident);
v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine: Vloga za uveljavljanje stroškov
– drugo pogodbeno razmerje.
Davčni organ zavezancu, ki uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja, le-te
prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku.
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Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza
Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza:
-

do višine stroškov javnega prevoza (od običajnemu prebivališču najbližjega
postajališča do mesta opravljanja dela);
izjemoma (pomanjkanje javnega prevoza, časovno neustrezen vozni red …) se kot
strošek prevoza prizna 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim
prebivališčem im mestom opravljanja dela.

-

Dokazila:
-

javno prevozno sredstvo:
-

-

vozovnica,
potrdilo naročnika/izplačevalca o mestu opravljanja dela,
poročilo o prisotnosti na delu;

lastno prevozno sredstvo:
-

pisna izjava o uporabi lastnega prevoznega sredstva,
navedba števila kilometrov med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela (izjava
mora vsebovati zagotovilo, da so podatki v izjavi resnični in pravilni),
potrdilo naročnika/izplačevalca o mestu opravljanja del,
poročilo o prisotnosti na delu.

Hvala za pozornost!
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UGOTOVITVE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA
IZVAJALCI
•
•
•
•
•
•

materialni pogoji so neustrezni,
delo svetovalca ne opravlja usposobljeni svetovalec,
izvajanje preverjanja na drugi lokaciji,
nepopolna sestava komisije,
neupoštevanje postopka preverjanja in potrjevanja,
neplačevanje članov komisij.

SVETOVALCI
• zbirna mapa ni pripravljena v skladu z navodili CPI,
• uporaba starih obrazcev,
• svetovalec ne vpiše dokazil v zapisnik o vrednotenju dokazil
v osebni zbirni mapi,
• neupoštevanje posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati
oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo,
• dokazila niso preverjena s strani svetovalca,
• manjka zapisnik svetovanja,
• svetovalec ne opravi svetovalnih razgovorov s kandidatom.
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ČLANI KOMISIJ
• neenotna merila in kriteriji pri preverjanju in potrjevanju
(člani iz gospodarstva, člani iz šol),
• nesodelovanje nekaterih članov komisij z izvajalci in
državnim izpitnim centrom,
• nepopolna sestava komisije,
• preverjanje in potrjevanje se izvaja v nasprotju z izdanim
sklepom,

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.
ivan.arnic@ric.si
sabina.kristan@ric.si
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