VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
PREGLEDNIK/PREGLEDNICA CESTNIH OBJEKTOV 6688665011
Poslati na naslov:

Prostor za prejemno štampiljko in črtno kodo

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ali po elektronski pošti:
akademija@dars.si

Podatke vpisujte elektronsko ali ročno s tiskanimi črkami.

I. Podatki o kandidatu:
Ime in priimek:
Spol (ustrezno označi ☒);

☐M

☐ Ž

Naslov:
Državljanstvo:

Pošta in poštna številka:
EMŠO:

Kraj rojstva:

Stopnja izobrazbe:

Smer izobrazbe:

Zaposlitveni status:
Elektronski naslov:

II. Podatki o izpolnjevanju posebnih pogojev iz točke 2.2 Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Dokazilo

Posebni pogoj
srednja strokovna s področja gradbeništva in 5 let delovnih
izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali
višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 3 leta
delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne
infrastrukture
Vozniško dovoljenje B kategorije

III. Prijavljam se na razpisan rok pregleda osebne zbirne mape, ki bo potekal dne:
Informacije v zvezi s postopkom NPK želim prejemati (ustrezno označi ☒);

☐ po elektronski pošti,
☐ po pošti na domači naslov
IV. Plačilo stroškov postopka za pridobitev certifikata NPK (ustrezno označi ☒);

☐ Samoplačnik
☐ Plačnik storitev je podjetje
Naziv podjetja:
Naslov:
Matična številka:
Plačilo po (ustrezno označi ☒);

Davčna številka:

☐ predračunu

☐ računu

☐ Plačnik je Zavod RS za zaposlovanje, območna enota:

V. Stroški plačila
Plačilo stroška za:
• Pregled osebne zbirne mape in preverjanje:
164,00 EUR
• Pregled osebne zbirne mape s potrditvijo NPK: 148,00 EUR
mora biti izvedeno najkasneje do zadnjega dne roka za prijave in sicer na:
Ime prejemnika:
Številka TRR:
Sklic:
Koda in namen:

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
SI56 0510 0800 0069 735 Abanka d.d.
SI00-številka predračuna/računa
EDUC Plačilo stroškov postopka NPK za »ime in priimek kandidata«.

Pomembno: V primeru, da se kandidat neposrednega preverjanja ne udeleži, plača celotne stroške preverjanja
in potrjevanja, razen v primeru upravičene odsotnosti. Telefonska številka in elektronski naslov nista obvezna
podatka.
Svetovalec:

Kandidat:

podpis

podpis

VI. Izjava
Podpisani/a izjavljam, da so navedeni podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a v Vlogi za pridobitev
Nacionalne poklicne kvalifikacije resnični.
podpis

VII. Seznanitev o obdelavi osebnih podatkov
S podpisom spodaj potrjujem, da sem seznanjen, da DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje v skladu z veljavno
zakonodajo o varovanju osebnih podatkov hrani, obdeluje in posreduje moje osebne podatke, navedene na prijavnici,
za namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc, izdelave dokumentov in poročanja financerjem ter drugim pristojnim
nadzornim organom ter v statistične namene.
podpis

VIII. Soglasja
S podpisom spodaj soglašam, da DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 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 družbe DARS d.d.. Soglasje dajem do preklica in ga lahko prekličem kadarkoli na:
akademija@dars.si. (ustrezno obkroži)

SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM

podpis

S podpisom spodaj soglašam, da DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje hrani in uporablja v vlogi naveden
elektronski naslov in telefonsko številko za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih družbe DARS d.d..
Soglasje dajem do preklica in ga lahko prekličem kadarkoli na: akademija@dars.si. (ustrezno obkroži)

SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM

podpis

Kraj in datum:
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