Prijavljam se v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

PLESALEC/PLESALKA
1.

PODATKI O KANDIDATU/KI:

Ime in priimek:_________________________________________________________________
Spol (obkrožite):

M

Ž

Elektronski naslov: ______________________________

Telefon:___________________

EMŠO:________________ ___ Datum in kraj rojstva:__________________________________
Državljanstvo:___________________________________________________________________
Stalno/začasno bivališče:______________________________________Občina:______________
Stopnja izobrazbe:________________________________________________________________
Smer izobrazbe:__________________________________________________________________
Zaposlitveni status: ______________________________________________________________

2. PODATKI O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV IZ TOČKE 2.2.
KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:
POSEBNI POGOJ

DOKAZILO (obvezne priloge)

Vsaj poklicna, srednja splošna ali
strokovna izobrazba in
dokazila o plesnih vlogah pri vsaj
petih celovečernih predstavah
(dolžina vsaj 30 min) ali
štiridesetih plesnih
nastopih/tekmovanjih

Spričevalo
Dokument(i), ki dokazujejo izpolnjevanje
navedenih pogojev

Obvezno priložite še: Europass življenjepis
Neobvezne priloge: potrdila o udeležbi na usposabljanju, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki
se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo
Prijavljam se na razpisan rok pregleda osebne zbirne mape, ki bo potekal dne 13.11.2020. Zadnji dan
prijavnega roka je 30.10.2020.
Informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK želim prejemati (prosimo označite)
a. Po elektronski pošti
b. Po pošti na naslov____________________________________________________________

3. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
NPK:
ROK IN NAČIN PLAČILA:
Plačilo stroška v višini 160 € mora biti izvedeno najkasneje do 30.10.2020 na:
Zveza plesnih društev Saltare, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor
ŠTEVILKA TR: SI56 0510 0801 5469 552
SKLIC: 2020-10
Koda in namen: OTHR- NPK in »obvezno vnesite ime in priimek kandidata«.
 V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne mape obveščen o
doplačilu v višini 64 € (strošek celotnega preverjanja znaša 224 €), ki mora biti poravnan
najkasneje do datuma preverjanja.
 V primeru, da bo kandidatu potrjena nacionalna poklicna kvalifikacija na podlagi pregleda osebne
zbirne mape (brez preverjanja), bo kandidat obveščen o doplačilu v višini 20 € (strošek celotnega
preverjanja znaša 204 €), ki mora biti poravnana najkasneje v roku 8 dni.

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 (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).

