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 Izvedeni NPK se lahko da v zaključeno, kaj pa s tistimi, ki smo samo razsipali rok? 

Tudi roke, ki so samo razpisani in niso bili izvedeni, morate dati v status zaključeno, saj v nasprotnem 

primeru v poročilu ne bodo zabeleženi. 

 

 Pri izvozu dokumentov iz NRP določeni obrazci niso pravilo povezani in jih je potrebno 

popravljati. Jaz bi opozorila na številne slovnične napake pri obrazcih. Tudi zaradi tega je potrebno 

obrazce ročno popravljati. 

Na vašo pobudo smo začeli s pregledom dokumentov in jih bomo v najkrajšem možnem času uredili. V 

kolikor boste našli še kakšno pomanjkljivost, bomo vesli vaše povratne informacije. Prosim, če lahko 

pošljete na info@cpi.si  kje točno so napake, da se jih popravi. 

 

 Kako je s plačilom zunanjih svetovalcev za NPK, ki niso zaposleni v naši organizaciji. Je to kako 

regulirano v ZNKP ali metodologiji kot pri članih komisije, ali je stvar poslovnega dogovora med 

organizacijo in svetovalcem? 

V Metodologiji oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji je svetovanje 

vključeno v stroškovno področje izvajalca in ni posebej določen strošek svetovanja.  

Če svetovalec ni zaposlen pri izvajalcu za katerega opravlja svetovanje, je plačilo stvar dogovora med 

izvajalcem in svetovalcem. 

 

 Ali lahko izda odločbo po ZUP-u nekdo, ki nima izpita za ZUP? Je odločba v tem primeru 

veljavna, namreč verjetno nas večina svetovalcev (in izvajalcev) tega znanja nima? 

 Poslano po ZUPu, še poročeno po telefonu in mail, pa je kuverta prišla nazaj. 

Če se ZUP kuverta vrne, je potrebno ponovno poslati kandidatu. 

 Kaj pomeni ZUP kuverta? Ni dovolj priporočeno s povratnico? Ali samo odločba se tako izdaja ali 

še katero drugo obvestilo,... 

Vse odločbe je potrebno poslati po ZUP kuverti, saj z prejemom odločbe začnejo teči roki za morebitno 

pritožbo. 



 Kdo vodi postopek pri izvajalcu - svetovalec ali oseba z ZUP, v kolikor svetovalec nima ZUP? 

 kaj pa stari izvajalci glede ZUPa? Mi izvajamo NPK že vsaj 15 let in nismo nikoli dobili 

nikakršnega obvestila, da potrebujemo osebo z izpitom ZUP? 

 Je lahko ta oseba zunanji sodelavec? 

Vsi izvajalci bodo pozvani, da zagotovijo osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 

Lahko je tudi zunanji sodelavec. 

 Ali pošto s povratnico nadomesti ZUP kuverto 

 Kaj pa osebna vročitev na izpitu? 

Osebna vročitev po končanem izpitu je možna, če kandidat počaka, da se pripravi odločba.  Kandidat pri 

izvajalcu podpiše prevzem odločbe in takrat začnejo teči roki za morebitno pritožbo. 

 

 Merila - kaj tam napišemo, če jih v katalogu ni? Na primer katalog Čistilec prostorov, tekstilni 

konfekcionar  

Merila so navedena v katalogu pod točko 5. Merila preverjanja. Merila razporedijo člani komisij po 

področjih ocenjevanja, ki jih določa katalog.  

 

 Težko vse napišemo v odločbo, če komisija tega ne zabeleži v zapisnik. Imela iste težave, 

vendar sedaj jasno povem, da Odločbo-osnutek pripravim ves ostalo pa mi bodo povedali kaj 

napišem. Pri NPK Posrednik/ca za nepremičnine člani komisije ne napišejo obrazložitve. 

Državni izpitni center v letu 2023 izvaja več usposabljanja za  člane komisij, kjer jih posebej opozorimo, 

da je potrebno napisati obrazložitev v zapisnik preverjanja. Predlagamo, da tudi izvajalci preverijo, ali so 

člani komisij napisali obrazložitev, ko prevzamejo dokumentacijo preverjanja. 

 

 Torej certifikat poleg predsednika komisije podpiše svetovalec? Jaz sem bil do sedaj prepričan, 

da certifikat podpiše odgovorna oseba organizacije. 

Certifikat poleg odgovorne osebe izvajalca podpiše še predsednik komisije. 

 

 Prosila bi, če lahko še podrobneje omenite glede izdanega sklepa o zaustavitvi postopka zaradi 

neudeležbe kandidata. Koliko časa velja ta sklep, da se lahko kandidat ponovno udeleži postopka? 

Hvala. 

Sklep velja za tisti postopek za katerega je bil izdan. Kandidat se lahko udeleži že naslednjega oz katerega 

koli roka. 

 

 Kam vstavim dokazilo spremembo priimka 



Dokazil s katerimi kandidat dokazuje verodostojnost drugih dokazil (kot npr. poročni list) komisiji ni 

potrebno oceniti saj se ne nanašajo na vsebino kvalifikacije. Dokazilo je priloženo osebno zbirno mapo ni 

pa ga potrebno vpisati v Obrazec 1  za vrednotenje posameznih dokazil. 

 

 Ali bi bil na novem obrazcu izvedljiv predlog, da svetovalec dokazila oštevilči in nato v obrazcih 

samo vpisuje številke, ne samo v matriki ampak tudi v seznamu dokazil? Bi precej olajšalo in 

poenostavilo naše delo, ki ga je zelo veliko. 

Lahko naredite tudi tako. 

 

 Ko vpisujemo dokazila, komisija zahteva še datum in mesto izdaje, je to potrebno 

Komisija mora pri pregledu osebne zbirne mape vrednotiti vsako dokazilo, ki je priloženo v osebni zbirni 

mapi. Vsa dokazila so priloga Obrazcu 1, zato dodatni podatki v tabeli  o samih dokazilih niso potrebni. 

 

 Ali ste časovno stestirali obdelavo obrazcev. Ali je časovno primerljivo s prejšnjimi? 

Ob prvem srečanju z novim zapisnikom se morda čas malo podaljša, vendar na račun seznanjanje z novo 

obliko in vsebino. Po tem pa je bil zapisnik izpolnjen v primerljivem času. 

 

 So pa zapisniki trajni dokumenti, listine pa ne. To tudi velja za stare? Torej lahko več kot pet 

let stare portfolije z vso dokumentacijo damo v razrez? 

Dokumente, ki so starejši od pet let lahko uničite. Bodite pa pozorni, ker mora biti uničenje komisijsko in 

o tem mora obstajati zapisnik. 


