
 

                                                                                       
 

PRIJAVA V POSTOPEK ZA PREVERJANJE 
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE  

 
 
 

Prijavljam se v postopek za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije 
Posrednik/posrednica za nepremičnine  

 
1. PODATKI O KANDIDATU/KI: 
 
Ime in priimek:___________________________________EMŠO:_____________________________ 
 
Kraj rojstva : ___________________________________    Državljanstvo:_______________________ 
 
Stalno/začasno bivališče:_________________________________________Pošta _________________ 
 
E-pošta:____________________________ Tel. št.: _______________  Spol:     M     Ž   (obkrožite) 
 
Stopnja izobrazbe:_________________________Smer izobrazbe:______________________________  
 
 
2. PODATKI O PLAČNIKU STROŠKOV (ustrezno obkrožite) 
 
a) Samoplačnik 
b) Plačnik  stroškov je pravna oseba 
 

 
Naziv podjetja: ___________________________________ 
Naslov:  ________________________________________ 
Pošta.: _________________________________________ 
Davčna štev.: ____________________________________ 
Matična:________________________________________ 
Telefon:_________________________________________ 

 
Odgovorna oseba: 
________________________ 
 
Podpis: 
 
                                  Žig: 

 
3. ROKI 
 
PREVERJANJE PRIJAVNI ROK 

  

Junij 2012 do 03. 05. 2012 

Na dan oddaje portfolija mora biti poravnan strošek 
preverjanja in potrjevanja v višini 150 EUR (zadnja 
sprememba - Uradni list RS št. 37/07) na 
TRR: SI56 0420 2000 0515 880, NKBM. Dokazilo o 
plačilu je priloga portfolija. 

 
 
 
Kandidati naj pošljejo PRIJAVO in VSE POTREBNE PRILOGE v skladu z razpisnimi pogoji in 
prijavnim rokom na naslov: Animacija d.o.o., Aškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj.  
O dokončnem datumu, uri in lokaciji preverjanja/potrjevanja bodo kandidati obveščeni naknadno. 
Dodatne informacije: tel.: 02 749 34 60, e-mail: posrednik@animacija.si, fax: 02 749 34 65, www.animacija.si.  
 
IZJAVA 
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju 
poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja ( Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) 
 
V____________________, dne ______________    Podpis kandidatke/kandidata 

                  ________________________ 
 

6. člen Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 37/10). 

 
 

mailto:posrednik@animacija.si
http://www.animacija.si/


 

6. člen Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 37/10). 

 
 

 
POGOJ ZA PRIJAVO V POSTOPEK PREVERJANJA ALI POTRJEVANJA NPK 

Posrednik/posrednica za nepremičnine 
V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Posrednik/posrednica za nepremičnine se lahko prijavijo 
kandidati, ki imajo:  
 najmanj  višješolsko strokovno izobrazbo ali 
 srednješolsko strokovno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja 

nepremičnin pred  24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali  
 srednješolsko strokovno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin 

investitorja pred 24. 5. 2006  in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. 
PRILOGE:  
K preverjanju se  prijavite s prijavnico - priloga k prijavnici za izpit je vaš portfolijo oz. zbirna mapa, ki ga 
sestavlja: 
 dokazilo o zaključeni izobrazbi  
 življenjepis (Europass CV -Evropski življenjepis) 

in 
 dokazila o morebitnih predhodnih delovnih izkušnjah s področja nepremičnin (delovna knjižica, 

pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo oz. izjava delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega 
dela, navedba primerov iz lastne prakse, …) 

 morebitna potrdila o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti in listine oz. druga 
dokazila, ki jih je kandidat pridobi; 

kandidat mora predložiti potrdila, v kolikor jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s 
kvalifikacijo, niso pa vstopni pogoj za NPK - 

 spričevala,  
 diplome,  
 druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih ipd. 
 potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju oz. 
usposabljanju,  
 certifikat,  
 licenca,  
 potrdilo podjetja o usposabljanju itd. 

 dokazila, ki dokazujejo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov strokovnih znanj in 
spretnosti posrednik nepremičnin  
(referenčna pisma, dokazila dobljenih nagrad in priznanj, objavljene članke, avtorstvo ali soavtorstvo 
priročnikov, delovnih gradiv, knjig in drugih publikacij) 
 
Kot dokazilo se lahko upošteva: 

 opravljeno praktično delo na delovnem mestu   (izdelek, model, program ipd.), 
 pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, 
raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o evalvaciji, ipd.), 
 opravljena storitev na delovnem mestu. 

Kandidat lahko svoje delovne izkušnje dokazuje tudi z drugimi načini: npr. z nagradami s tekmovanj, izdelki, članki, 
avtorstvom ali soavtorstvi knjig in drugih publikacij. 

Kandidat mora nedvoumno dokazati, da je izdelek ali izpeljana storitev v resnici njegovo delo, tudi v primeru, če gre 
za skupinsko (projektno) delo. Avtorstvo lahko dokazuje s pisnimi izjavami delodajalcev, vodij projekta, nagradami, 
patenti, fotografijami ipd.  

 

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Posrednik/posrednica za nepremičnine je objavljen na spletni strani 
na naslovu:   http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/12746282. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_sl_SI.doc
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