
 
Kaj je NPK?  

Nacionalna poklicna kvalifikacija je  
formalno priznana strokovna  
usposobljenost, ki je potrebna za  
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega  
poklicnega standarda.  
 
 
Kaj NPK omogoča?  
 
NPK omogoča, da vnovčimo znanja in  
delovne spretnosti, ki smo jih pridobili na  
različnih mestih in na najrazličnejše  
načine, tudi zunaj šolskih klopi.  

S temi znanji in delovnimi spretnostmi  
dokazujemo, da smo usposobljeni za delo,  
kar potrdimo z ustreznimi dokazili in  
neposrednim preverjanjem pred komisijo. 

Po uspešnem preverjanju in potrjevanju  
znanja prejmemo javno listino, ki se  
imenuje certifikat in izkazuje poklicno  
kvalifikacijo.  
 
Z njo se delodajalcu dokazuje  
usposobljenost za delo na tem področju. 

Komu je namenjena NPK?  

Certificiranje za pridobitev nacionalne  

poklicne kvalifikacije je namenjeno: 

 odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o 

poklicni ali strokovni izobrazbi, 
 

 odraslim, ki imajo poklicne kompetence  
(izkušnje, znanje, spretnosti),  

 

 tistim, ki želijo napredovati v poklicni  
karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi  
višjo raven poklicne izobrazbe.  

 
 
Pogoji za pridobitev: 
 

 opravljena osnovnošolska obveznost 
 
 
Kako pridobiti potrebna znanja? 
 
Vključite se v izobraževalni program  
usposabljanja in pridobili boste teoretična in  
praktična znanja.  
 
 

Kako se pridobi NPK?  
 
Preverjanje usposobljenosti se opravi  
pred komisijo, ki jo imenuje državni  
izpitni center.  
 
Komisija lahko neposredno preverja  
strokovna znanja, spretnosti in  
sposobnosti, ki so določene v  
katalogu strokovnih znanj in  
spretnosti.  
 
Znanja in spretnosti se lahko  
dokazujejo tudi z referencami in  
listinami, pridobljenimi po  
izobraževalnih programih ali na druge  
načine.  
 
Po opravljenem postopku se pridobi  
poklicna kvalifikacija III. stopnje  
zahtevnosti, ne pridobi pa se stopnje  
izobrazbe.  
 
Prednosti pridobitve certifikata  

 uvrščenost najmanj v III. raven  
zahtevnosti dela (primerljivo z 
nižjim poklicnim izobraževanjem).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pomoč svetovalcev  

Vsak izvajalec mora kandidatom, ki  
želijo pridobiti certifikat NPK, zagotoviti  
pomoč posebej za to usposobljenih  
svetovalcev. 

Svetovalci so usposobljeni za svetovanje  
kandidatom pri izbiri ustreznega NPK-ja  
glede na njihovo predhodno znanje in  
delovne izkušnje ter za pomoč pri  
zbiranju in predstavitvi dokazil o  
usposobljenosti kandidata (osebna zbirna  
mapa). 
 
 

Pravice in obveznosti kandidata 

Kandidat mora pokazati znanja, ki so  
zapisana v katalogu standardov  
strokovnih znanj in spretnosti. 

Ta znanja lahko dokaže na podlagi  
dokumentov, zbranih v osebni zbirni  
mapi. 
 
V primeru, da komisija ugotovi, da  
dokazila ne zadoščajo, lahko kandidata  
povabijo tudi na preverjanja. 
 

Tekom celotnega procesa pridobitve certifikata  
mora izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja 
zagotoviti kandidatu svetovanje. 


