Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90
www.kmetijskizavod-nm.si
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Pridobitev certifikata NPK za kandidiranje na javne razpise PRP
V januarju 2021 je predviden javni razpis MO 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, zadnji v
programskem obdobju 2014–2020. Za kandidiranje na ta javni razpis PRP (programa razvoja podeželja) se
zahteva kot vstopni pogoj, kmetijska izobrazba ali certifikat NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) s področja
kmetijstva, pri ostalih razpisih PRP pa je možnost za pridobitev dodatnih točk oz. višje podpore.

Pri pridobitvi 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.
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto organiziramo usposabljanja: Poljedelec, Živinorejec,
Vinogradnik, Predelovalec mesa, mleka, sadja na tradicionalen način in ostala) s prejetimi gradivi in
potrdili o usposabljanju. Usposabljanja se sedaj izvajajo na daljavo preko aplikacije ZOOM zaradi
epidemije Covid - 19. Na omenjenih usposabljanjih se pridobi ključna znanja predpisana v katalogih
strokovnih znanj in spretnosti, zato so dobra referenca za pridobitev NPK s posameznega področja.
Priporočamo tudi udeležbo na čim več ostalih izobraževanj s področja posamezne poklicne kvalifikacije.
Za pridobitev certifikata NPK poljedelec, živinorejec, vinogradnik se zahteva kot vstopni pogoj vozniški
izpit za traktor (kategorija vozila F), ni pa potreben za NPK s področja predelave.
Za vse potrebne informacije o postopku pridobitve certifikata NPK smo na voljo svetovalci v postopku
pridobitve NPK, ki svetujemo in pomagamo pri pripravi »Osebne zbirne mape«. V »Osebno zbirno
mapo« kandidat vloži 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 nato 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). Osebno zbirno mapo pregleda
in oceni v postopku preverjanja in potrjevanja 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, …).
Trenutno se na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto izvaja usposabljanje Poljedelec, zbiramo pa
tudi prijave za ostala usposabljanja. Termine usposabljanj in oddaje osebnih zbirnih map bomo v
sodelovanju z izvajalcem preverjanj - KGZS, prilagodili tako, da bodo lahko vsi, ki želijo kandidirat na
javni razpis PRP podukrep 6.1., pravočasno pridobili certifikat NPK.
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