
 

Priloga 1 
 

METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CENE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA O 
NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI 

 
Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji temelji na 
strokovnih zahtevah izvajanja postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
 
V metodologijo so vključena stroškovna področja, ki so navedena v spodnji preglednici. Metodologija 
se uporablja tudi za ovrednotenje dela komisije, ki je opredeljeno v točki C razreza stroškovnih mest. 
Materialni stroški so všteti v ceno posameznega stroškovnega področja. Prevozni stroški za plačilo 
komisije za preverjanje in potrjevanje niso vključeni v metodologijo oblikovanja cene za pridobitev 
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, se pa članom komisije krijejo stroški najcenejšega 
javnega prevoza. Posebej so navedeni materialni stroški za prostor, opremo in material za neposredno 
preverjanje, ki se ob predhodnem soglasju Državnega izpitnega centra ali ministrstva, pristojnega za 
delo, lahko povečajo za 200 % osnovne vrednosti stroškovnega področja D materialni stroški. 
 
 
Razrez stroškovnih mest in ovrednotenje 
 
 STROŠKOVNO PODROČJE ŠT. ENOT 
A STROKOVNO USKLAJEVANJE, INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE  
 Obvestila o razpisu in članih komisije, pregled dokumentacije, obvestila 

kandidatu, uvodno svetovanje, priprava gradiva in predložitev dokumentacije 
komisiji, vodenje zapisnika, poročanje in vodenje evidenc, izdaja certifikata 
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B SVETOVANJE  
 Pomoč kandidatu pri pripravi zbirne mape 4 
C PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH 

KVALIFIKACIJ 
 

 Potrjevanje na podlagi listin   
 – pregled zbirnih map 7 
 Neposredno preverjanje izvedbe  
 – pisno ali ustno preverjanje 6 
 – pisno in ustno preverjanje 8 
 – praktično in ustno preverjanje 10 
 – pisno, praktično in ustno preverjanje 12 
D MATERIALNI STROŠKI* – prostor, oprema in material za neposredno 

preverjanje 
 

 – pisno ali ustno preverjanje 2 
 – pisno in ustno preverjanje  4 
 – praktično in ustno preverjanje 6 
 – pisno, praktično in ustno preverjanje 8 
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin 23 
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin 
in neposredno preverjanje 

 
19–43 

 * Pri praktičnem preverjanju vse potrebne materialne pogoje izpolni izvajalec. 
Vrednost enote znaša 4 EUR bruto. 




