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Novo mesto, 21. 1. 2022

Usposabljanje POLJEDELEC/POLJEDELKA in
Postopek pridobitve certifikata NPK za kandidiranje na javne razpise PRP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni
razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 10,5 mio
evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 javni razpis MO 6.1. Za
kandidiranje na omenjeni javni razpis se zahteva kot vstopni pogoj kmetijska izobrazba ali pridobljen
certifikat NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) s področja kmetijstva. Pri ostalih razpisih PRP pa je
pridobitev NPK možnost za pridobitev dodatnih točk oz. višje podpore.
V postopku pridobitve certifikata NPK s področja kmetijstva se upoštevajo predhodno pridobljena
znanja z usposabljanji in izobraževanji ter izkušnje in spretnosti pridobljene z delom na kmetiji na
delovnem mestu ipd.

Za pridobitev znanj in ključnih referenc za pridobitev certifikata NPK POLJEDELEC/POLJEDELKA
bomo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto izvedli 40 – urno spletno usposabljanje
POLJEDELEC/POLJEDELKA, ki bo potekalo od 9. do 15. februarja 2022
vsak delovni dan s pričetkom ob 15. uri

Udeleženci prejmejo vsa gradiva in potrdila o usposabljanju, čeprav ga bomo zaradi epidemije Covid
izvedli na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM. Na omenjenem usposabljanju se pridobi ključna
znanja predpisana v katalogih strokovnih znanj in spretnosti, zato je dobra in pomembna referenca
za pridobitev NPK. Priporočamo tudi udeležbo na ostalih izobraževanjih s področja poklicne
kvalifikacije.
Za pridobitev certifikata NPK poljedelec/poljedelka se zahteva kot vstopni pogoj vozniški izpit za
traktor (kategorija vozila F).
Po opravljenem usposabljanju kandidat pripravi »Osebno zbirno mapo«, za preverjanje in
potrjevanje za pridobitev certifikata NPK. Za vse potrebne informacije v postopku pridobitve
certifikata NPK smo na voljo svetovalci, ki svetujemo in pomagamo kandidatom pri pripravi
dokumentacije.
V Osebno zbirno mapo kandidat vloži vse potrebne dokumente: vlogo za pridobitev certifikata NPK,
EU življenjepis CV, seminarsko nalogo s predstavitvijo kandidata in opisom kmetijskega
gospodarstva, dokazila o opravljenih usposabljanjih, ostala dokazila in reference o usposobljenosti
ter delovnih izkušnjah kandidata s področja poklicne kvalifikacije in kmetijstva. Svetovalec po
zaključku svetovanj pripravi Zapisnik o poteku svetovanja in mnenje o kandidatu.

Urejeno »Osebno zbirno mapo« kandidat pošlje v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev
certifikata NPK enemu od registriranih izvajalcev za NPK na področju kmetijstva. Vodilni izvajalec za
področje kmetijstva je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). V postopku preverjanja in
potrjevanja osebno zbirno mapo pregleda in oceni strokovna tričlanska komisija, ki jo določi
Državni izpitni center na podlagi zakona o NPK.
Če kandidatova dokazila v Osebni zbirni mapi pokrivajo vsa znanja, ki so predpisana v Katalogu
strokovnih znanj in spretnosti, kandidat pridobi certifikat NPK že na osnovi ocenitve zbirne mape. Če
pa dokazila v osebni zbirni mapi niso zadostna, sledi ustno preverjanje znanj pred omenjeno komisijo.
V postopku pridobitve NPK kandidat na osnovi že pridobljenih znanj pridobi javno veljavno listino
– certifikat, s katerim se mu formalno prizna strokovna usposobljenost, oz. NPK za določen poklic
(poljedelec/poljedelka, živinorejec/živinorejka, predelovalec/predelovalka mesa, mleka, sadja, …), in
je doživljenjska.
Potrditev predhodne prijave oz. prijavo za udeležbo na 40-urnem usposabljanju pošljite po epošti na:
tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si
Pri prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke:
-

PRIIMEK in ime (tudi dekliški priimek)
Polni naslov stalnega bivališča
KONTAKT: E-naslov in telefonsko številko
Datum rojstva
KMG_MID

Udeleženci s potrjeno prijavo prejmejo povezavo na spletno izobraževanje po e pošti.

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 306 183 (Tatjana Kmetič Škof).

Vse ostale informacije, vabilo in urnik usposabljanja dobite tudi na spletni strani KGZS – Zavoda
Novo mesto: http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Terezija Lavrič, dipl. inž. agr. in hort., l.r.
svetovalka v postopku pridobitve NPK

