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REGISTER IZVAJALCEV
V register izvajalcev za preverjanje in potrjevanje NPK je
vpisanih 112 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,
- 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/

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

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.

SPREMEMBA/REVIZIJA KATALOGA STANDARDOV
STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

VPIS V REGISTER
IZVAJALCEV

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.

NA OSNOVI MERIL ZA IZBOR RIC IZBERE
IZVAJALCA

ODLOČBA O IZBORU
IZVAJALCA

ODLOČBA O NEIZBORU
IZVAJALCA

VPIS V REGISTER
IZVAJALCEV

IZBRIS IZ REGISTRA IZVAJALCEV
-

na zahtevo izvajalca,
če izvajalec preneha obstajati,
na podlagi odločbe inšpektorja,
če izvajalec ne razpiše oziroma izvede roka za preverjanje in
potrjevanje NPK,
- če izvajalec ne predloži letnih poročil,
- če izvajalec ne posreduje dokazil o izpolnjevanju spremenjenih
materialnih pogojev, ko se spremeni katalog.

2

LETNA POROČILA
Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o
izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega
informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju
tekočega leta.

Število izvajalcev
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Izvajalci z največjim številom sklepov in podeljenih
certifikatov v letu 2017
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Povprečno število kandidatov na preverjanju v
letu 2017
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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.

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.
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Uspešnost kandidatov pri NPK na področju
gradbeništva od 2014 - 1.11.2018
78; 3%

20; 1%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

2231; 96%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 2251 certifikatov za
NPK na področju gradbeništva.

Uspešnost kandidatov pri NPK na področju
preglednikov EI od 2014 - 1.11.2018
115; 11%

potrjevanje

421; 41%

preverjanje
neuspešni
503; 48%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 618 certifikatov za
NPK na področju preglednikov EI.

6

Uspešnost kandidatov pri NPK operater na CNCstroju od 2014 - 1.11.2018
46; 8%

75; 13%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

445; 79%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 520 certifikatov za
NPK operater na CNC-stroju.

Uspešnost kandidatov pri NPK na področju
ADR od 2014 - 1.11.2018
74; 4%

173; 8%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

1781; 88%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 1954 certifikatov za
NPK na področju ADR.
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Uspešnost kandidatov pri NPK na področju
prometa od 2014 - 1.11.2018
23; 3%

8; 1%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

671; 96%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 694 certifikatov za
NPK na področju prometa.

Uspešnost kandidatov pri NPK
viličarist/viličaristka od 2014 - 1.11.2018
32; 12%

11; 4%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

219; 84%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 230 certifikatov za
NPK viličarist/viličaristka.
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Uspešnost kandidatov pri NPK od 2014 - 1.11.2018

4658; 18%

5267; 20%

potrjevanje
preverjanje
neuspešni

16278; 62%

Od leta 2014 do 1.11.2018 je bilo podeljenih 17191 certifikatov.
Uspešnost kandidatov za vsa preverjanja NPK v obdobju od 2014
– 1.11.2018 je 82%.

UGOTOVITVE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA
IZVAJALCI
•
•
•
•
•
•

neplačevanje članov komisij.
materialni pogoji so neustrezni,
izvajanje preverjanja na drugi lokaciji,
neupoštevanje postopka preverjanja in potrjevanja,
neizvedba preverjanja in potrjevanja,
nerazpisovanje rokov preverjanja in potrjevanja.

Odločbe in sklepe je potrebno poslati po Zupu (zaradi
možnosti pritožbe).
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SVETOVALCI
• zbirna mapa ni pripravljena v skladu z navodili CPI,
• 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,
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ČLANI KOMISIJ
• neenotna merila in kriteriji pri preverjanju in potrjevanju,
• nesodelovanje nekaterih članov komisij z izvajalci in
državnim izpitnim centrom,
• preverjanje in potrjevanje se izvaja v nasprotju z izdanim
sklepom,
• napačno ocenjevanje dokazil v zbirni mapi (kriteriji:
verodostojnost, veljavnost, ustreznost),
• napačno ocenjevanje celotne zbirne mape (kriteriji:
zadostnost, raznolikost, kompleksnost).

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