KGZS izvaja postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
• živinorejec/živinorejka,
• poljedelec/poljedelka,
• vinogradnik/vinogradnica,
• sadjar/sadjarka,
• zelenjadar/zelenjadarica,
• predelovalec/-ka mesa na tradicionalen način,
• predelovalec/-ka mleka na tradicionalen način,
• predelovalec/-ka sadja na tradicionalen način,
• izdelovalec/-ka kruha, potic, peciva in testenin na

tradicionalen način.

KGZS letno izda več kot 200 certifikatov za NPK – od leta
2003 do sedaj je bilo izdanih več kot 2.900 certifikatov, in
sicer od tega največ za živinorejca, predelavo mesa, izdelavo kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način,
poljedelca in vinogradnika.

NPK

Priprava vsebine zloženke je financirana iz proračuna Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru izvajanja programa javne svetovalne službe v kmetijstvu.
Tisk sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

KGZS je izvajalec petih kmetijskih in štirih živilskih NPK.
Na KGZS je več kot 30 usposobljenih svetovalcev, ki so
locirani po vsej Sloveniji na osmih kmetijsko-gozdarskih
zavodih in kandidatom, ki želijo pridobiti katerega od NPK
-jev, ki jih izvaja KGZS, pomagajo z vsemi potrebnimi informacijami in napotki ter nudijo celotno pomoč pri pripravi
osebne zbirne mape.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Marinka Korošec, tel.: 01 513 66 77
e-pošta: marinka.korosec@kgzs.si
KGZS – Zavod Celje
tel.: 03 710 17 84; 051 440 118
e-pošta: andreja.zolnir@ce.kgzs.si
KGZS – Zavod Kranj
tel.: 04 280 46 28
e-pošta: milena.crv@kr.kgzs.si
KGZS – Zavod Ljubljana
tel.: 01 513 07 18; 041 310 181
e-pošta: barbara.lapuh@lj.kgzs.si
KGZS – Zavod Maribor
tel.: 02 228 49 46
e-pošta: breda.friskovec@kmetijski-zavod.si
KGZS – Zavod Murska Sobota
tel.: 02 539 14 10
e-pošta: jozica.kapun-marsik@gov.si
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KGZS – Zavod Nova Gorica
tel.: 05 305 41 36; 041 720 561
e-pošta: linda.kogoj@go.kgzs.si
KGZS – Zavod Novo mesto
tel.: 07 373 05 96
e-pošta: cvetka.lavric@siol.net
KGZS – Zavod Ptuj
tel.: 02 749 36 45; 031 376 107
e-pošta: slavica.strelec@kgz-ptuj.si
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22, 1000 ljubljana
tel: 01 478 9000
e-pošta: gp.mkgp@gov.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NPK ali Nacionalna poklicna kvalifikacija
je, z nacionalno priznanim certifikatom,
formalno priznana strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica in je pridobljena v skladu
z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. NPK osebi, ki pridobi certifikat, prizna poklicno usposobljenost za opravljanje
določenega poklica.
Za opravljanje določenih poklicev ali za izpolnjevanje pogojev za prejem določenih
sredstev je vedno pogosteje predpisana
tudi stopnja poklicne usposobljenosti oz.
vrsta NPK. NPK je tudi naložba v prihodnost, saj je zanj vedno večje zanimanje s
strani delodajalcev. Mladi, ki želijo prevzeti
kmetijo, z NPK izkazujejo usposobljenost za
opravljanje svoje dejavnosti.

Vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

5 KORAKOV DO PRIDOBITVE NPK

z neformalnim izobraževanjem, udeležbo na tečajih, izobraževanjih, delavnicah, prikazih, z izmenjavo izkušenj, praktičnim
delom, branjem in študijem strokovnih gradiv se vsakodnevno
bogatimo in si širimo znanja.

1. korak: Priprava osebne zbirne mape in
pošiljanje mape izvajalcu za NPK.

Kandidat s postopkom pridobitve NPK ovrednoti svoja znanja z
javno veljavno listino – certifikatom, s katerim se FORMALNO
PRIZNA STROKOVNA USPOSOBLJENOST za vsa neformalno
pridobljena znanja.
Pridobljenim znanjem in spretnostim se na takšen način prizna
in da URADNA VREDNOST, certifikat pa je JAVNO VELJAVNA
listina, s katero se dokazuje POKLICNA KVALIFIKACIJA.

Pogoji za pridobitev NPK?
kandidati za pridobitev NPK so vsi odrasli, ki želijo pridobiti
dokazilo o usposobljenosti in:
• so stari 18 let (izjemoma pa tudi osebe, ki še niso stare
18 let, če jim je prenehal status vajenca ali dijaka in če
izkazujejo ustrezne delovne izkušnje)
• izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s katalogom
strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci postopkov za NPK
Preverjanje in potrjevanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK
izvajajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, vpisani v register izvajalcev pri Državnem
izpitnem centru. Izvajalci skrbijo tudi za informiranje in svetovanje kandidatom v zvezi s postopkom pridobitve nacionalne
poklicne kvalifikacije.

Svetovanje in pomoč
Svetovalci bodo zainteresiranim kandidatom pomagali pripraviti osebne zbirne mape – portfolia. Pomagali jim bodo z
nasveti in predlogi pri zbiranju listin, dokazil in referenc ter jim
predstavili možnosti pridobitve manjkajočih znanj in uporabo
strokovne literature.

Kandidat s pomočjo svetovalca za NPK pripravi osebno zbirno
mapo in jo pošlje izvajalcu.

2. korak: Preverjanje in potrjevanje osebne
zbirne mape
Po prejemu osebnih zbirnih map izvajalec skliče komisijo, ki
jo imenuje Državni izpitni center in jo sestavljajo trije strokovnjaki z določenega strokovnega področja. Komisija pregleda
dokazila in opravi potrjevanje dokazil iz osebne zbirne mape
na podlagi predpisanih znanj, določenih v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Komisija opravi preverjanje na sedežu
izvajalca brez prisotnosti kandidata.

3. korak: Izdaja obvestila o praktičnem
preverjanju
Ob preverjanju in potrjevanju osebnih zbirnih map komisija
določi kandidate, ki z dokazili nimajo dokazanih vseh znanj
in spretnosti, določenih po katalogu. Ti kandidati prejmejo
obvestilo o praktičnem preverjanju. V obvestilu so obveščeni,
katera manjkajoča znanja bodo morali pokazati pri praktičnem
preverjanju.

4. korak: Obvestilo o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev NPK
Po končanem potrjevanju oz. preverjanju izvajalec pošlje kandidatu Obvestilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev NPK
skupaj s plačilnim nalogom za poravnavo stroškov postopka.

5. korak: Plačilo NPK in izdaja originala
certifikata o NPK
Certifikat se izda in pošlje kandidatu v nekaj dneh po plačilu
stroškov.

