
Varovanje, 
vojska



Kaj je NPK

NPK upošteva 
že pridobljena
znanja in sposobnosti

NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) je uradno potrdilo o poklicni 
oziroma strokovni usposobljenosti.

V postopku pridobivanja uradnega 
potrdila o NPK se lahko upoštevajo 
in priznavajo različna neformalno 
pridobljena znanja in delovne 
izkušnje posameznika.

NPK posamezniku ponuja 
možnost ovrednotenja in potrditve 
različnih spretnosti, znanj ali 
poklicnih kompetenc, pridobljenih 
z neformalnim ali priložnostnim 
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učenjem: z delom v domačem okolju, 
s prostovoljnim delom, s počitniškim 
ali študentskim delom, z delom, ki 
ga opravljamo pri delodajalcih, z 
izobraževanji, ki se jih udeležimo na 
lastno pobudo ali nas tja napotijo 
drugi, s hobiji in prostočasnimi 
dejavnostmi, na potovanjih, med 
spoznavanjem novih ljudi, z uporabo 
različnih medijev ipd.
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Različne neformalne poti do znanja



NPK dokazuje
poklicno
usposobljenost

NPK

Sistem NPK posamezniku 
omogoča, da v formalnih postopkih 
preverjanja in potrjevanja njegovih 
delovnih izkušenj, znanj ali poklicnih 
kompetenc pridobi javno veljavno 
listino o poklicni usposobljenosti – 
certifikat o NPK.

Certifikat o NPK lahko pridobijo 
odrasli, ki:

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

• so si v življenju na kakršen koli 
način pridobili delovne izkušnje, 
znanja in poklicne kompetence 
ter si želijo, da bi bile te tudi 
ovrednotene in javno priznane;

• 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

Kandidat z NPK ima več možnosti, 
da napreduje v poklicu ali najde 
zaposlitev. 

Prednosti NPK so:

• možnost relativno hitre pridobitve 
uradne listine za opravljanje 
poklica saj se upošteva delovne 
izkušnje in že pridobljena znanja;

• napredovanje na poklicni poti ali 
iskanje zaposlitve, ne da bi za to 
morali pridobiti tudi višjo raven 
poklicne izobrazbe oziroma končati 
formalni izobraževalni program;

• lažje prehajanje iz ene dejavnosti 
ali enega podjetja v drugega, saj 
je NPK javnoveljavna listina;

• zaradi možnosti upoštevanja in 
priznavanja delovnih izkušenj 
in neformalnega učenja sta 
omogočena osebni razvoj 
in motivacija za nadaljnje 
izobraževanje;

• posameznikom odpira nove 
priložnosti pri njihovem 
samostojnem opravljanju storitev 
na trgu dela;

• povečana možnost za zaposlitev pri 
iskalcih zaposlitve in neaktivnih 
osebah;

• podjetjem pomaga pri pridobivanju 
formalnih podlag za zaposlovanje 
ali ohranjanje delovnih mest, 
napredovanje v primeru neustrezne 
izobrazbe ipd.;

• možnost napredovanja na delovnem 
mestu v panogah, kjer je (ali bo) 
NPK umeščen v sistemizacijo 
delovnih mest;

• podjetjem omogoča, da nova 
znanja, pridobljena na delovnih 
mestih zaposlenih, ustrezno 
ovrednotijo in povečajo njihovo 
motivacijo ter svojo konkurenčnost 
na tržišču.
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Postopek
pridobivanja
NPK
V postopku preverjanja in 
potrjevanja nacionalne poklicne 
kvalifikacije kandidat dokazuje 
svojo usposobljenost in znanje za 
opravljanje določenih del glede 
na izbran katalog za nacionalno 
poklicno kvalifikacijo.

Postopek pridobivanja NPK se v 
splošnem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata pri izvajalcu 
preverjanj in potrjevanj NPK;

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

3. preverjanje in potrjevanje NPK.
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Postopek pridobivanja NPK



Seznam NPK  
s področij  
varovanja in vojske
Aktualni nabor nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
v dejavnostih varovanja in vojske:*

*Za več informacij obiščite spletno 
stran www.npk.si.

Varovanje in vojska



Varovanje:
 1. Varnostnik 

telesni stražar/
varnostnica 
telesna stražarka

 2. Pooblaščeni 
inženir/
pooblaščena 
inženirka 
varnostnih 
sistemov

 3. Varnostni 
menedžer/
varnostna 
menedžerka

 4. Varnostni tehnik/
varnostna tehnica

 5. Varnostnik 
nadzornik/
varnostnica 
nadzornica

 6. Operater/
operaterka 
varnostno 
nadzornega 
centra

 7. Varnostnik/
varnostnica
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 8. Varnostnik čuvaj/
varnostnica 
čuvajka

 9. Občinski redar/
občinska redarka

 10. Varnostni 
svetovalec/
varnostna 
svetovalka

Vojska:
 1. Podčastnik/

podčastnica 
artilerije

 2. Podčastnik/
podčastnica 
inženirstva

 3. Podčastnik 
mornar/
podčastnica 
mornarka

 4. Podčastnik 
mornarski 
potapljač/
podčastnica 
mornarska 
potapljačica

 5. Podčastnik/
podčastnica 
nuklearno-
radiološko-
kemično-biološke 
obrambe

 6. Podčastnik/
podčastnica 
oklepnih enot

 7. Podčastnik/
podčastnica 
operater 
radarskega 
sistema

 8. Podčastnik/
podčastnica 
operater sistema 
nadzora in 
kontrole zračnega 
prostora

 9. Podčastnik/
podčastnica 
pehote

 10. Podčastnik/
podčastnica 
posebnih enot
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 11. Podčastnik/
podčastnica 
vojaške policije

 12. Podčastnik/
podčastnica 
zračne obrambe

 13. Podčastnik/
podčastnica zvez

 14. Podčastnik/
podčastnica 
premikov in 
transportov

 15. Podčastnik/
podčastnica za 
oskrbo

 16. Letalski tehnik/
tehnica za vojaške 
zrakoplove

 17. Tehnik letalec/
tehtnica letalka 
na vojaškem 
zrakoplovu

 18. Veterinarski 
podčastnik/
veterinarska 
podčastnica

 19. Vojak bolničar/
vojakinja 
bolničarka

 20. Vojak operater 
radarskega 
sistema/vojakinja 
operaterka 
radarskega 
sistema

 21. Vojak operater/
vojakinja 
operaterka sistema 
zračnega nadzora

 22. Vojak specialist 
izvidnik/vojakinja 
specialistka 
izvidnica 
nuklearno-
radiološko-
kemično-biološke 
obrambe

 23. Vojak specialist 
laborant/vojakinja 
specialistka 
laborantka 
nuklearno-
radiološko-
kemično-biološke 
obrambe

 24. Vojak specialist 
artilerije/
vojakinja 
specialistka 
artilerije

 25. Vojak specialist 
artilerije 
meteorolog/
vojakinja 
specialistka 
artilerije 
meteorologinja

 26. Vojak specialist 
artilerije računar/
vojakinja 
specialistka 
artilerije 
računarka
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 27. Vojak specialist 
artilerije 
topograf/vojakinja 
specialistka 
artilerije 
topografinja

 28. Vojak/vojakinja 
zračne obrambe

 29. Vojak/vojakinja 
zvez

 30. Vojaški policist/
vojaška policistka

 31. Zdravstveni 
podčastnik/
podčastnica

 32. Operater/
operaterka orožja 
in oborožitvenih 
sistemov 
oklepnega vozila

 33. Voznik/voznica 
oklepnega vozila

 34. Vojak/vojakinja 
inženirstva

 35. Vojak mornar/
vojakinja 
mornarka

 36. Vojak mornarski 
potapljač/
vojakinja 
mornarska 
potapljačica

 37. Vojak/vojakinja 
nuklearno-
radiološko-
kemično-biološke 
obrambe

 38. Vojak/vojakinja 
pehote

 39. Vojak/vojakinja 
posebnih enot

 40. Vojak/vojakinja 
specialist/
specialistka 
inženirstva

 41. Vojak strelec/
vojakinja strelka

 42. Vojak veterinarski 
bolničar/vojakinja 
veterinarska 
bolničarka

 43. Vojak/vojakinja za 
oskrbo

 44. Vojaški voznik/
vojaška voznica

 45. Vojak artilerije/
vojakinja 
artilerije
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NPK  
iz prve  
roke
Aleš Gerjevič je pridobil 
NPK varnostnik.
Uresničil se mu je pogoj, 
da je lahko začel delati v 
varnostnem podjetju.
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Zakaj ste se odločili za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije?

Za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije – varnostnik sem se 
odločil, ker je bila moja velika 
želja postati varnostnik, želel sem 
si namreč prispevati k višji stopnji 
varnosti v družbi in glede na 
zakonsko ureditev je to najhitrejši 
način priti do tega poklica. Prav 
tako pa tudi sovpada z mojim 
načinom življenja in razmišljanja, 
saj varnosti dajem poseben pomen. 
Čeravno program pridobitve 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
traja relativno kratko časovno 
obdobje, sem v tem času pridobil 
veliko znanja in še večje zavedanje 
o varnosti s strani priznanih 
strokovnjakov s tega področja.  

Kaj vam pridobljena nacionalna 
poklicna kvalifikacija pomeni in 
kako vam koristi pri opravljanju 
vašega poklica ali opravljanju vaših 
dejavnosti? 

Ker je potreba po varnosti ena 
izmed temeljnih človeških potreb, 
je opaziti, da se čedalje več podjetij 
in tudi posameznikov odloča za 
varovanje njihovega premoženja. 
S pridobitvijo certifikata sem izpolnil 
pogoj, da sem lahko začel delati v 
varnostnem podjetju in s tem dobil 
priložnost, da tudi sam sodelujem 
pri zagotavljanju varnosti v družbi. 
NPK varnostnik mi pomeni potrditev 
mojih znanj in spretnosti, ki sem jih 
pridobil v sklopu tega izobraževanja. 
S pridobljenim znanjem svoje delo 
opravljam samozavestno, strokovno 
in zakonito. Seveda se pri samem 
NPK varnostnik zgodba ne konča, 
temveč se lahko nadalje izobražuješ 
oziroma specializiraš v posameznih 
modulih zasebnega varovanja, kar 
tudi sam počnem.

Aleš Gerjevič



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

Brošura je nastala v okviru Projekta Dvig 
kakovosti sistema vrednotenja neformalno 
in priložnostno pridobljenih znanj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, prednostne 
osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 
učenje za boljšo zaposljivost«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


