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  Prijavljam se v postopek za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije: 
 

 Graver/graverka 7517225011 

 Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 6024104011 

 Operater/operaterka na CNC-stroju 7441744011 

 Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga 1824385011 

 Prometnik/prometnica v cestnem prometu 6224622011 

 Špediter/špediterka 0220558011 

 Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 1036570011 

 Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 6702350011 

 Varnostni svetovalec /varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 4148182011 

 Viličarist/viličaristka 6857685011 

 Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 3643066011 

 
 PODATKI O KANDIDATU/KI: 

 

Ime in priimek:_________________________________________________________________ 

 

Spol:    M  Ž 

         (obkrožite) 
 

Elektronski naslov: ______________________________________________________________ 
 

Telefonska številka:______________________________________________________________ 
 

EMŠO:____________________ Datum in kraj rojstva:__________________________________ 
 

Državljanstvo:___________________________________________________________________ 
 

Stalno/začasno bivališče:___________________________________________________________ 
             (polni naslov) 

Občina:_________________________________________________________________________ 

 
Stopnja izobrazbe:________________________________________________________________ 
 

Smer izobrazbe:__________________________________________________________________ 
 

Zaposlitveni status:  ______________________________________________________________ 

 

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV IZ TOČKE 2.2. KATALOGA 

STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI*: 
 

POSEBNI POGOJ 

(prepišite iz kataloga vse posebne pogoje) 

DOKAZILO 

(izpišite tip dokazila, ki je priložen k vlogi) 
 

 

 

 

 

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: 
(izvajalec dopolni obrazec s podatki in na način, ki je uveljavljen v inštituciji pri tem pa mora 

upoštevati 12. člen Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij (Ur.l.št.: 67/15) ter Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni  

poklicni kvalifikaciji, ki je priloga le tega.) 

 

V____________________, dne ______________ 
 

Podpis svetovalca                                                                                      Podpis   kandidata 

VLOGA ZA PRIDOBITEV  

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE  

https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/52100051
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/18243851
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/52100061
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/41481821
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/84000141
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/52500011
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (Ur. l. 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 (Ur.l.št.: 67/15). 

 

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). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


