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VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Prijavljam se v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
naziv kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

PODATKI O KANDIDATU/KI:
Ime in priimek:
Spol:

_
M
(obkrožite)

Ž

Elektronski naslov:
EMŠO:

Datum in kraj rojstva:

Državljanstvo:
Stalno/začasno bivališče: _

Občina:

Stopnja izobrazbe:
Smer izobrazbe:
Zaposlitveni status:
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV IZ TOČKE 2.2. KATALOGA
STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:
POSEBNI POGOJ

DOKAZILO
(navedite dokazila, ki so priložena k vlogi)

končana osnovna šola
5 let delovnih izkušenj na področju dela z
ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na
področju socialne oskrbe starejših,
invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami
(tudi neformalne izkušnje)
starost vsaj 21 let

opravljen verificiran program
usposabljanja v socialnem varstvu s
področja socialne oskrbe

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
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Prijavljam se na razpisan rok pregleda osebne zbirne mape, ki bo potekal dne:
Informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK želim prejemati (prosimo označite)
a. Po elektronski pošti
b. Po pošti na naslov
PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK:
Cena za pridobitev certifikata NPK je 224,00 EUR z vključenim 22 % DDV.
Cena je v skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, ki je kot Priloga 1 sestavni del Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15).

V

, dne

Podpis svetovalca

Podpis kandidata

IZJAVA
Podpisani/a izjavljam, da so navedeni podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a v Vlogi za
pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije resnični.
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc,
registrov in v raziskovalne namene na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in
zaposlovanja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1).
V

, dne
Podpis kandidata

Navodila za izpolnjevanje obrazca »VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE«
Obrazec »VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE« je eden od
obrazcev, ki sodi med dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja in so
priloženi k osebni zbirni mapi kandidata.
Podatki o kandidatu, ki so zahtevani v obrazcu so (z izjemo »občina«, »stopnja izobrazbe«,
»smer izobrazbe« ter »zaposlitveni status«) obvezni v skladu z 32. členom Zakona o
Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in
85/09).
Podatki o tem, kako kandidat izpolnjuje posebne pogoje iz točke 2.2. kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti so obvezni v skladu s 5. členom Pravilnika o načinu in postopku
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15 in 182/20).
Ko se kandidata prijavi v postopek in začnejo teči vsi zakonsko določeni roki, mora obrazec
vsebovati vse obvezne podatke s prilogami (dokazili o izpolnjevanju posebnih pogojev iz točke
2.2 kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti).
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