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Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko oseba
dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.
NPK kandidatu omogoča, da svoja neformalno pridobljena znanja, ki jih je pridobil na
primer med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, s prostočasnimi dejavnostmi, z
udeležbo v neformalnih programih izobraževanja itd., potrdi.
Za pridobitev NPK se po navadi odločajo osebe, ki želijo napredovati na poklicni poti
in so v življenju pridobile različne poklicne kompetence, ki niso priznane in
ovrednotene.

Kako pridobim NPK Drogerist/Drogeristka?
Kandidat NPK pridobi v postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki se na splošno deli na tri sklope:
 prijava kandidata,
 svetovanje kandidatu in priprava njegove osebne zbirne mape,
 preverjanje in potrjevanje NPK.
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Pogoji, ki jih mora
Drogerist/drogeristka

izpolnjevati

kandidat,

ki

želi

pridobiti

NPK

Kandidat lahko postane kdor, ki si želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za
opravljanje poklica.
Kandidat mora izpolnjevati zakonske omejitve:
 je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal
status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
 izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.
Pogoji za kandidate, določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti:
 izobrazba najmanj na ravni SOK 2 (končana osnovna šola) in
 najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja.
Izobrazbo kandidat dokazuje s spričevalom o končani osnovni šoli. Delovne izkušnje kandidat
dokazuje s potrdilom delodajalca o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za
delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
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Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
Potrjevanje
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in
če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih,
spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
1.prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
2.prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in
kompetence, ki jih bo preverjala,
3.ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje
nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno
celotni poklicni standard.
Osebna zbirna mapa - mapa, v kateri so zbrana dokazila o kandidatovih delovnih
izkušnjah in neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih, ki se upoštevajo pri
pridobivanju NPK.
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Osebna zbirna mapa - dokazila
Dokazila morajo biti:
overodostojna – se nedvoumno nanašajo na kandidata (ime in priimek ter vsaj še en
podatek npr. datum rojstva, naslov …)
oustrezna – ustrezajo posebnim pogojem iz točke 2.2. kataloga (vstopni pogoji) + pokrivajo
zahteve kataloga za posamezen NPK (poudarek na operativnih delih)
oveljavna – dokazila so veljavna oz. niso zastarela (dokazujejo, da je znanje posameznika
še vedno uporabno) – dokazila formalne narave ne zastarajo npr. spričevala, diplome; druga
dokazila imajo visoko stopnjo veljavnosti, če niso starejša od petih let
ozadostna – dovolj dokazil
oraznolika – zelo različna in kompleksno izražajo usposobljenost

Primeri dokazil:
dokazilo o usposabljanju, izpopolnjevanju, o udeležbi na seminarjih, tečajih
potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, o delovnih izkušnjah, referenčna pisma
izdelki, pohvale, nagrade, strokovni članki
Struktura osebne zbirne mape in praktični primer
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Preverjanje
NPK Drogerist: Praktično preverjanje z zagovorom

Izločilna merila:
Izvajanje naloge na način, ki ogroža kandidatovo zdravje in življenje (npr. pri
uporabi pripomočkov dekorativne kozmetike).

Prvi odstavek 11. člena pravilnika določa, da če se kandidat/ka neposrednega preverjanja ne
udeleži, se šteje, da preverjanja in potrjevanja ni uspešno opravil/a, zato mu/ji komisija v
osmih dneh izda odločbo, s katero zavrne izdajo certifikata.
Izjema je možna samo na podlagi drugega odstavka istega člena, in sicer v primeru, ko se
kandidat/ka preverjanja ne udeleži iz utemeljenih razlogov in najmanj en dan pred
neposrednim preverjanjem o tem obvesti komisijo in predloži
ustrezna dokazila. Za
utemeljene razloge štejejo višja sila, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata/tke ali
njegovega/njenega ožjega družinskega člana.
Certifikat – nacionalna veljavna listina, s katero se dokazuje NPK.
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Plačilo potrjevanja in preverjanja

Plačilo stroška v višini 190,00 EUR mora biti izvedeno do zadnjega dne prijavnega
roka na:
Trgovinska zbornica Slovenije
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Številka TRR: SI56 0313 8100 0518 803 pri SKB banki d.d.
Sklic: naveden na prejetem računu
Koda in namen: OTHR – NPK Drogerist za »ime in priimek kandidata«
V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne
mape obveščen o doplačilu v višini 46,00 EUR, ki mora biti poravnan najkasneje do
datuma preverjanja.
Celoten strošek potrjevanja in preverjanja znaša 236,00 EUR.
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Pomembne povezave – dokumenti:
Poklicni standard Drogerist/drogeristka
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Drogerist/drogeristka

Za več informacij:
Nacionalno informacijsko središče
https://www.nrpslo.org/

Center RS za poklicno izobraževanje - NPK
https://npk.si/
Trgovinska zbornica Slovenije – zavihek „Izobraževanje – javno pooblastilo“
https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje/izobrazevanje-javno-pooblastilo/npk-drogeristdrogeristka
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Kontaktni podatki:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5898 212/213
E-naslov: info@tzslo.si
Karmen Fortuna, svetovalka
karmen.fortuna@tzslo.si
01 58 98 218
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