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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).

Javni razpisi za člane komisij:
http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/

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

IZDAJA LICENCE
POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE ZA ČLANA KOMISIJE ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
JAVNI RAZPIS ZA ČLANE KOMISIJ
Državni izpitni center objavi javni razpis za člane komisij.
Kandidat za člana komisije pošlje na Državni izpitni
center zahtevano razpisno dokumentacijo:

o VLOGO ZA IZDAJO licence (www.ric.si/
kvalifikacija/pridobitev_licence),
o DOKAZILA, da izpolnjuje pogoje za pridobitev
licence za člana komisije, navedene v katalogu
standardov strokovnih znanj in spretnosti
(www.nrpslo.org),
o IZJAVO O SAMOIZLOČITVI (www.ric.si/
kvalifikacija/pridobitev_licence).

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Preveri izpolnjevanje pogojev za člana komisije, določenih s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.

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

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Pošlje kandidatom dopis za dopolnitev vloge in
določi rok.

KANDIDAT ne dopolni
vloge do postavljenega
roka.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda ODLOČBO o zavrnitvi
izdaje licence.

KANDIDAT dopolni
vlogo z zahtevanimi
dokazili.

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

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Napoti kandidata k izvajalcu usposabljanja za člane komisij in
mu določi rok do kdaj mora usposabljanje zaključiti.

IZVAJALEC USPOSABLJANJA ZA ČLANE KOMISIJ
Izvede usposabljanje za člane komisij.

NEUDELEŽBA NA
USPOSABLJANJU ALI
NEUSPEŠNO
OPRAVLJENO
USPOSABLJANJE do
določenega roka.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda ODLOČBO o zavrnitvi
izdaje licence.

USPEŠNO OPRAVLJENO
USPOSABLJANJE
Kandidat prejme potrdilo o uspešno
opravljenem usposabljanju in ga
posreduje na Ric.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda LICENCO članu komisije.

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.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda ODLOČBO o zavrnitvi
izdaje licence.

KANDIDAT dopolni vlogo z
zahtevanimi dokazili.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
izda LICENCO članu komisije.

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.

Število članov komisij ( vas področja)

Število vseh izdanih licenc:5046 za 982
oseb
Število aktivnih (veljavnih) licenc na dan
1.11.2016: 1877
Število oseb: 668
Opomba: Podatki vzeti iz www.nrpslo.org na dan 1.11.2016.

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.

PODROČJE ZDRAVSTVA IN SOCIALE

NPK Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka
6165503011

Komisijo sestavljajo trije člani:
• od katerih je eden doktor medicine (zdravnik) - specialist urgentne, splošne ali družinske medicine, ki ima zadnjih 5 let
delovnih izkušenj na področju predbolnišnične nujne medicinske pomoči
• ostala člana pa imata najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik
in 10 let delovnih izkušenj na področju predbolnišnične nujne medicinske pomoči

NPK Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena
asistentka 7240.001.5.1

Kadrovski pogoji:
• univerzitetna izobrazba s področja stomatologije z opravljenim strokovnim izpitom in 3 leta delovnih izkušenj
• visokošolska, višješolska znanja s področja zdravstvene nege in 3 leta delovnih izkušenj v poklicu zobozdravstveni asistent
• srednješolska strokovna znanja s področja zobozdravstvene nege ali zdravstvene nege in 5 let delovnih izkušenj v poklicu
zobozdravstveni asistent

NPK Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja
7250.002.6.1

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
•najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja medicine, smer specialist travmatolog ali ortoped, ki ima zadnjih 5 let
delovnih izkušenj na področju bolnišničnega zdravljenja
•najmanj en član z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo zdravstvene smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju dela
ortopedskega tehnologa
•najmanj en član s srednješolsko strokovno izobrazbo s področja zdravstvene nege in 10 let delovnih izkušenj s področja
ortopedske tehnologije

:

NPK Refleksoterapevt / refleksoterapevtka 3750527011

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
•en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva oz. certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji Refleksoterapevt / refleksoterapevtka in 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije,
•en član komisije mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva,
•tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji

:

NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na
domu 32575251

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/-ta:
•dva člana komisije vsaj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri z opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce
na področju socialnega varstva ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialne oskrbe na domu,
•en član komisije vsaj višješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj v organizacijskih
oblikah varstva starejših in invalidnih oseb.

:

NPK Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:
•en član delovni inštruktor z vsaj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, ali opravljeno NPK Delovni inštruktor / delovna inštruktorica in najmanj 5 let
delovnih izkušenj pridobljenih v varstveno-delovnih centrih, zaposlitvenih centrih ali v drugih organizacijskih oblikah zaposlovanja in rehabilitacije
invalidov,
•en član strokovni delavec po predpisih s področja socialnega varstva ali strokovni delavec na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja
invalidov z najmanj 5 leti delovnih izkušenj pridobljenih v varstveno-delovnih centrih, zaposlitvenih centrih ali v drugih organizacijskih oblikah
zaposlovanja in rehabilitacije invalidov,
•en član strokovni sodelavec po predpisih s področja socialnega varstva ali strokovni sodelavec po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in
zaposlovanja invalidov z vsaj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialnega varstva.

:

PODROČJE KOZMETIKE

NPK Pediker/pedikerka 5334874011

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
• en član najmanj univerzitetno izobrazbo s področja medicine in 5 let izkušenj s področja medicine
•en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege s funkcionalnim znanjem diabetičnega stopala in 5 let delovnih
izkušenj s področja zdravstvene nege
•en član mojstrski izpit iz kozmetične nege in 5 let delovnih izkušenj s področja pedikure

NPK Maser/maserka 5850244011

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
en član najmanj univerzitetno izobrazbo s področja medicine in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medicine
•en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja fizioterapije in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja fizioterapije
•en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kozmetike in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju masaže ali en član
najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja zdravstvene nege in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju masaže

NPK Maniker/manikerka 8150.005.4.1

Kadrovski pogoji:
•srednješolska znanja s področja kozmetike ali frizerstva in pet let delovnih izkušenj kot maniker

NPK Vizažist/vizažistka 8150.003.4.1

Kadrovski pogoji:
• srednješolska znanja s področja kozmetike ali frizerstva in pet let delovnih izkušenj kot
vizažist

NPK Oblikovalec maske/oblikovalka maske 2130.029.6.1

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
- najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju režije
•najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju kostumografije
•največ en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja maske ali opravljeno NPK
Masker/maskerka in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanje maske ali opravljeno NPK oblikovalec/oblikovalka maske in
10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja maske.

i

PODROČJE FARMACIJE – Procesničarji…

PODROČJE FARMACIJE – Upravljalci …

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

