VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Prijavljam se v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

HIŠNIK/CA
naziv kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
PODATKI O KANDIDATU/KI:
Ime in priimek:_____________________________________________________________________________________________
Spol (obkrožite):

M

Ž

Elektronski naslov: ________________________________________Tel.:______________________________________________
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
Zaključena osnovna šola

DOKAZILO

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
V____________________, dne ____________________.
Podpis svetovalca: ____________________

Podpis kandidata: ____________________

PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK:
- Pregled osebne zbirne mape in neposredno preverjanje = 200,00 EUR
- ali pregled osebne zbirne mape s potrditvijo NPK = 156,00 EUR
- ali stroški v primeru upravičene odsotnosti kandidata = 148,00 EUR
*Če se kandidat neposrednega preverjanja ne udeleži, plača celotne stroške preverjanja in potrjevanja, razen v primeru upravičene odsotnosti.

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 (Uradni list RS, št. 86/04)
V____________________, dne ______________
Podpis kandidata: ____________________

SEZNANITEV IN SOGLASJE O HRAMBI in OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
S podpisom prijavnice/vpisnega lista jamčim za resničnost navedenih podatkov v prijavnici/vpisnem listu.
S podpisom spodaj potrjujem, da sem seznanjen, da javni zavod Ljudska univerza Celje v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju
osebnih podatkov hrani, obdeluje in posreduje moje osebne podatke, navedene na prijavnici/vpisnem listu, za namen izvedbe
aktivnosti, vodenja evidenc, izdelave dokumentov in poročanja financerjem ter drugim pristojnim nadzornim organom ter v statistične
namene.
Lastnoročni podpis udeleženca: _________________________________________________
S podpisom spodaj soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Celje objavi in hrani mojo fotografijo in posnetke, ki nastanejo med
izvedbo aktivnosti oziroma izobraževanjem, za promocijske namene in informiranje širše javnosti o izobraževalni dejavnosti Ljudske
univerze Celje. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-celje.si .
SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM

PODPIS:________________________________________________________

S podpisom spodaj soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Celje hrani in uporablja v prijavnici/vpisnem listu naveden elektronski
naslov in telefonsko številko za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Celje. Soglasje dajem do
preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-celje.si.
SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM

PODPIS:________________________________________________________

