Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
tel.: 04 280 46 00
Kontaktne osebe: Milena Črv, Vanja Bajd Frelih,
Ana Beden
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
tel.: 03 425 55 10
Kontaktne osebe: Andreja Žolnir, Darja Jeriček,
Andreja Marguč Kavc, Irena Kos, Bernarda
Javornik, Danica Onuk, Bernarda Brezovnik
Do certifikata NPK z znanjem, izkušnjami in spretnostmi!
Informacije in svetovanje v zvezi z izvajanjem
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko zainteresirani kandidati dobijo na posameznih Kmetijsko
gozdarskih zavodih ali Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije, kjer so usposobljeni svetovalci, ki jim bodo svetovali v zvezi s postopkom
in pri pripravi vloge oziroma zbirne mape.
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
tel.: 01 513 07 00
Kontaktne osebe: Janja Žagar, Marta Kos
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
tel.: 02 228 49 00
Kontaktne osebe: Breda Friškovec, Manca
Kovačec, Tadeja Vodovnik, Stanka Klemenčič,
Veronika Valentar
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
tel.: 02 749 36 10
Kontaktne osebe: Terezija Meško, Slavica
Strelec, Hinka Hržič, Franc Senekovič, Cvetka
Bogdan, Suzana Pušnik, Edvard Jug

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
tel.: 05 335 12 00
Kontaktne osebe: Srečko Horvat, Milena Štolfa,
Linda Kogoj, Nataša Leban, Anka Poženel, Ema
Zadel, Danijela Volk
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
tel.: 02 539 14 10
Kontaktne osebe: Frančka Lebarič, Anica
Petrovič, Metka Marinič, Marika Feher, Jožica
Kapun Maršik

NACIONALNA
POKLICNA
KVALIFIKACIJA –
CERTIFIKAT
USPOSOBLJENOSTI

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
tel.: 07 373 05 70
Kontaktne osebe: Terezija Lavrič, Andreja Absec,
Slavica Grobelnik, Anja Mežan, Ana Nuša Kunej,
Marija Levak, Mateja Zajc
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
tel.: 01 51 36 638
Kontaktna oseba: Majda Filipič
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012
Pripravila: Majda Filipič
Fotografije: Marjan Papež, arhiv KGZS
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Celovška 135, 1000 Ljubljana
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kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

Nacionalna poklicna kvalifikacija - certifikat je
formalno priznana strokovna usposobljenost, ki je
potrebna za opravljanje posameznega poklica in je
pridobljena v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Je javno veljavna listina, s katero se dokazuje poklicno kvalifikacijo.Pridobljenim
znanjem in spretnostim prizna uradno vrednost.
Kdo lahko pridobi NPK? NPK - certifikat lahko pridobijo odrasli, ki imajo znanja, spretnosti in izkušnje z določenega področja (poklicne kompetence)
in jih želijo potrditi z javno veljavno listino, vendar
jim za to ni treba pridobiti formalne poklicne izobrazbe. Znanje se lahko pridobi na različne načine
(z delovnimi izkušnjami, v rednem izobraževanju s
samoizobraževanjem, tečaji, usposabljanji, itd.).
Kako se pridobi NPK - certifikat? Certifikat se pridobi s postopkom preverjanja in potrjevanja znanj
ter spretnosti, ki so predpisana v katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezno
kvalifikacijo. Preverjanje in potrjevanje izvajajo komisije, ki jih imenuje Državni izpitni center.

Certifikat NPK ali ustrezna poklicna izobrazba je pogoj za
kandidiranje na sredstva za pomoč mladim prevzemnikom
kmetij.

Kdo izvaja postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK? Preverjanje in potrjevanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK izvajajo izvajalci postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje določene s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Izvajalci so vpisani v register izvajalcev pri Državnem
izpitnem centru.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
• 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,
• poljedelec/ka,
• vinogradnik/ca,
• sadjar/ka,
• zelenjadar/ica,
• živinorejec/ka.
Od leta 2003 do sedaj je bilo izdanih 2035 certifikatov. Največ za živinorejca, predelavo mesa, izdelavo
kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, poljedelca in vinogradnika.

Primer
CERTIFIKATA
NPK
Kandidat v postopku potrjevanja ali preverjanja prejme certifikat, ki je tudi dobra naložba v prihodnost, saj
se povpraševanje delodajalcev po certifikatih povečuje.
Mladi, ki želijo prevzeti kmetijo s certifikatom, izkazujejo
usposobljenost za opravljanje svoje dejavnosti.
Kdo svetuje kandidatom? Izvajalci skrbijo tudi za informiranje in svetovanje kandidatom v zvezi s postopkom
pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Svetujejo
jim pri pripravi zbirne mape – portfolia, pri zbiranju listin
in dokazil, o možnostih pridobitve manjkajočih znanj ter
uporabi strokovne literature. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima 42 usposobljenih svetovalcev, ki so locirani na osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih po Sloveniji.

S certifikatom NPK dodamo formalno vrednost pridobljenim
znanjem in spretnostim.

