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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.  
 
 
Razrez stroškovnih področij in ovrednotenje 
 
 

STROŠKOVNO PODROČJE EUR  

A STROŠKI IZVAJALCA   

 Administrativno-tehnična, strokovna dela izvajalca, svetovanje, 
materialni in drugi stroški* 

do  139 

B PLAČILO KOMISIJE ZA IZVEDBO POSTOPKA PREVERJANJA IN 
POTRJEVANJA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
(OVREDNOTENJE DELA KOMISIJE)**  

 

    B/1 Potrjevanje na podlagi listin   

 – pregled osebne zbirne mape brez potrditve nacionalne 
poklicne kvalifikacije (napotitev na preverjanje oziroma 
zavrnitev izdaje certifikata) 

30 

 – pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne 
kvalifikacije  

51 

    B/2 Neposredno preverjanje 67 

    B/3 Stroški v primeru upravičene odsotnosti kandidata (pregled dokazil)***     13 

 
* Vse potrebne materialne pogoje za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja izpolni izvajalec. 
Materialni in drugi stroški zajemajo plačilo stroškov za prostor, opremo, material za neposredno 
preverjanje, potne stroške članov komisij, prispevke izvajalca, vezane na plačilo članom komisij, in 
morebitne druge stroške izvajalca.   
 
Članu komisije pripada povračilo stroškov prevoza v višini stroškov najcenejšega prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Če član komisije, po predhodnem dogovoru z izvajalcem, ne uporabi javnega 
prevoza, ampak osebno prevozno sredstvo, se mu povrnejo potni stroški v višini 8 odstotkov cene 
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov

1
. Za podatek o ceni neosvinčenega motornega 

bencina – 95 oktanov se uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na 
podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi 
zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej 
sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji 
spletni strani. 
 
** Izvajalec plača članu komisije za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja bruto vrednosti (prvi 
bruto), določene v stroškovnem področju B na podlagi podjemne pogodbe.  
 
*** Stroški se obračunajo samo v primeru, da se kandidat preverjanja ne udeleži zaradi utemeljenih 
razlogov.«.  
 
 

                                                           
1
 Pojasnilo: Če je član komisije kot prejemnik dohodka upravičen tudi do povračila stroškov prevoza z javnimi 

prevoznimi sredstvi ali do povračila kilometrine, se povračilo prevoznih stroškov v celotnem znesku všteva v 
davčno osnovo dohodka, ne glede na to, ali je izplačevalec povračila stroškov plačal članu komisije ali pa je 
strošek prevoza plačal neposredno ponudniku storitev. 


