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REGISTER IZVAJALCEV

V register izvajalcev  za preverjanje in potrjevanje NPK je 
vpisanih 115 izvajalcev.

V letu 2022 je 65 izvajalcev izvedlo preverjanja in potrjevanja za 
91 različnih NPK.

Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis (javni poziv) 
ali na podlagi izbora na javnem razpisu.

https://www.nrpslo.org/za-izvajalce/javni-razpis-za-
izvajalce?data=razpisi



VPIS IZVAJALCEV V REGISTER IZVAJALCEV

Vpis na podlagi javnega poziva

- po objavi novega kataloga Državni izpitni center  na svoji 
spletni strani objavi rok do katerega se lahko vpišejo 
izvajalci,

- v register se lahko vpišejo organizacije , ki izvajajo javno 
veljavne izobraževalne programe, 

- izvajalec mora zagotavljati lastne materialne in kadrovske 
pogoje (svetovalec za NPK),

- izvajalec zagotavlja osebo z opravljenim strokovnim 
izpitom iz upravnega postopka.

https://www.nrpslo.org/za-izvajalce/javni-razpis-za-izvajalce



Vpis na podlagi javnega razpisa

- če se ne vpiše v register noben izvajalec na podlagi javnega 
poziva, Državni izpitni center objavi javni razpis,

- izvajalec lahko izpolnjuje materialne pogoje z najemom,
- z javnim razpisom se izbere največ pet izvajalcev, 
- upošteva se regionalna pokritost.
- izvajalec zagotavlja osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz 

upravnega postopka.

https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/clani-komisij/



IZBRIS IZ REGISTRA IZVAJALCEV

- na zahtevo izvajalca,
- če izvajalec preneha obstajati,
- na podlagi odločbe inšpektorja,
- če izvajalec ne razpiše oziroma izvede roka za preverjanje in 

potrjevanje NPK,
- če izvajalec ne predloži letnih poročil,
- če izvajalec ne posreduje dokazil o izpolnjevanju spremenjenih 

materialnih pogojev, ko se spremeni katalog.



IZBRIS IZ REGISTRA IZVAJALCEV

Če izvajalec ne razpiše oziroma izvede roka za preverjanje in 
potrjevanje NPK,

- Izvajalec v zadnjih 10 mesecih ne razpiše preverjanja-obvestilo iz 
NRP

- Izvajalec v zadnjih 12 mesecih ne razpiše preverjanja-obvestilo iz 
NRP

- Obvestilo po ZUP
- Izbris iz registra izvajalcev



LETNA POROČILA

Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o 
izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega 
informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju 
tekočega leta.

Letno poročilo se odda tudi za pretekle kataloge.

Pred  oddajo letnega poročila morajo biti vsa preverjanja v statusu 
zaključeno.
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