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NPK dokazuje
poklicno
usposobljenost
Nacionalna poklicna kvalifikacija 
posamezniku omogoči, da pridobi 
javno veljavno listino o poklicni 
usposobljenosti.

Nacionalna poklicna kvalifikacija 
ponuja možnost ovrednotenja in 
potrditve spretnosti in znanj,  
pridobljenih z neformalnim  
učenjem: med opravljanjem

poklica, s prostovoljnim delom, 
prostočasnimi dejavnostmi, 
udeležbo na neformalnih programih 
izobraževanja, s samoučenjem ipd. 
Z nacionalno poklicno kvalifikacijo 
posameznik tako dokazuje  
usposobljenost za opravljanje 
določenega poklica.

NPK
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NPK prepozna
znanje
in sposobnosti

NPK

Nacionalno poklicno kvalifikacijo 
lahko pridobijo odrasli, ki:

•  so skozi življenje pridobili različne 
poklicne kompetence,  
ki niso priznane in ovrednotene;

•  so dopolnili 18 let, ali izjemoma 
mlajši, ki jim je potekel status 
vajenca ali dijaka in imajo 
ustrezne delovne izkušnje;

•  želijo napredovati na poklicni poti, 
ne da bi za to morali pridobiti tudi 
višjo raven poklicne izobrazbe oz. 
končati formalni izobraževalni 
program.
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NPK
odpira
vrata

NPK

Kandidat z nacionalno poklicno 
kvalifikacijo ima več možnosti, 
da najde zaposlitev ali napreduje 
v poklicu. Prednosti pridobljene 
nacionalne poklicne kvalifikacije  
so:

•  omogočata se razvoj poklicne 
kariere in osebni razvoj, saj 
se priznajo rezultati učenja in 
izkušenj, ki jih pridobivamo skozi 
vse življenje;

•  kandidat lahko napreduje v 
poklicni karieri tudi na isti stopnji 
izobrazbe;

•  hitrejša prilagodljivost 
spremembam in zahtevam trga 
dela;

•  kandidat lažje prehaja iz enega 
podjetja ali dejavnosti v drugo, 
saj je nacionalna poklicna 
kvalifikacija javno veljavna 
listina;

•  kandidat je na trgu dela 
konkurenčnejši, tako v Sloveniji 
kot v državah EU;

•  delodajalci dobijo jasno predstavo 
o znanjih kandidata  
za delovno mesto.
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Postopek
pridobivanja
NPK
V postopku preverjanja in 
potrjevanja nacionalne poklicne 
kvalifikacije kandidat dokazuje 
svojo usposobljenost in znanje za 
opravljanje določenih opravil glede 
na izbrani katalog za nacionalno 
poklicno kvalifikacijo.

NPK

Postopek pridobivanja nacionalne 
poklicne kvalifikacije se v splošnem 
deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje in sestavljanje 
zbirne mape (potrdila, dokazila, 
referenčna pisma, izdelki, 
priznanja …)

3. preverjanje in potrjevanje 
nacionalne poklicne kvalifikacije
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Seznam NPK  
s področja 
računalništva
Aktualni nabor nacionalnih  poklicnih kvalifikacij
v dejavnosti računalništva:*

Računalništvo

*Za več informacij obiščite spletno 
stran www.npk.si.
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   1. Strokovni 
sodelavec /
strokovna 
sodelavka za 
programske 
aplikacije in 
podatkovne baze

   2. Strokovni 
sodelavec /
strokovna 
sodelavka za 
računalniške 
sisteme in omrežja

   3. Izdelovalec / 
izdelovalka 
spletnih strani 

   4. Oblikovalec /
oblikovalka 
spletnih strani

 5. Programer / 
programerka 

   6. Skrbnik / skrbnica 
informacijske 
komunikacijske 
opreme 

   7. Skrbnik / skrbnica 
informacijskih 
sistemov

   8. Vzdrževalec /
vzdrževalka 
programske 
opreme

   9. Vzdrževalec /
vzdrževalka 
računalniške 
strojne opreme

Računalništvo
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Računalništvo

NPK  
iz prve  
roke
Tadej Visinski je pridobil 
NPK Izdelovalec splet-
nih strani in NPK Ob-
likovalec spletnih strani. 
Pridobljeni NPK-ji pred-
stavljajo potrdilo, da ima 
izkušnje in mu pomagajo 
pri večji verodostojnosti 
pri samih strankah.
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Računalništvo

Zakaj ste se odločili za pridobitev 
NPK? 

Glede na to, da se z internetom 
ukvarjam že več kot 10 let ter vodim 
podjetje za razvoj programske 
opreme s poudarkom na spletnih 
tehnologijah, mi na prvi pogled pri-
dobitev NPK-jev Izdelovalec spletnih 
strani in Oblikovalec spletnih strani 
ne koristi oziroma ni potrebna. 
Pa ni čisto tako, saj se ljudje vse 
življenje učimo na različne načine 
in je občasno potrebno preveriti oz 
potrditi svoje znanje ter izkušnje. Le 
tako lahko ugotoviš, ali si na pravi 
poti. To je še posebej pomembno 
pri panogah, kot je naša – mlada in 
hitro razvijajoča se.

Kako vam pridobljena NPK koristi 
pri poklicu?

Nenazadnje NPK  pomaga pri večji 
verodostojnosti pri samih strankah, 
je eno potrdilo, da imaš izkušnje, je 
v bistvu še ena dodatna referenca. 
Pri iskanju novih sodelavcev, vem 
kakšno težo ima pridobljen NPK 
ter kaj so imetniki morali doseči 
za pridobitev. K pridobitvi NPK in 
formalni potrditvi znanja in izkušenj 
bom usmeril tudi svoje sodelavce. 
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Kam po  
podrobnejše
informacije
Za podrobnejše informacije
o nacionalnih poklicnih  
kvalifikacijah se obrnite na  
eno od spodnjih povezav: 

•  Nacionalne poklicne 
 kvalifikacije (www.npk.si)

• Center RS za poklicno
 izobraževanje (www.cpi.si); 

• Nacionalno informacijsko 
 središče (www.nrpslo.org);

• Državni izpitni center  
 (www.ric.si);

• Zavod RS za zaposlovanje
 (www.ess.gov.si);

• Andragoški center RS 
 (www.acs.si);

• Ministrstvo za delo, družino, 
 socialne zadeve in enake 
 možnosti (www.mddsz.gov.si).

Center RS za poklicno izobraževanje / CPI

Kajuhova 32 U, Ljubljana
Telefon: 01/58-64-200
Fax: 01/54-22-045
E-pošta: npk@cpi.si
www.npk.si

Zgibanka je nastala v okviru operacije Posodo-
bitev in širitev poklicnih standardov in katalogov, 
ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
ter 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in 
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. 

08 racunalnistvo2013.indd   12 29.10.13   8:22




