
 

* Podatka o telefonski številki in e-pošti udeleženca nista obvezna. V kolikor se boste odločili, da ju kljub temu delite z nami, ju bomo uporabljali za 
namen lažje komunikacije in obveščanja o morebitnih spremembah v zvezi s potekom izobraževanja in svetovanjem. Če ste na vrhu strani označili z 
križcem tudi soglasje, da vas obveščamo o aktualnih dogodkih, bomo ta dva podatka uporabili tudi za ta namen. Mobilna številka in e-pošta 
udeleženca se hranita do preklica. Lahko jo kadarkoli prekličete, spremenite ali omejite njeno obdelavo na preklic@cdi-univerzum.si. Več informacij, 
v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete v naših Splošnih pogojih poslovanja naši spletni strani: www.cdi-univerzum.si/ 
 

Izjava o varovanju osebnih podatkov 

 Z izbiro tega polja in s podpisom soglašam, da me Center za dopisno izobraževanje Univerzum obvešča o ponudbi       
brezplačnih in tržnih dogodkov. 

Izjava velja do preklica. Lahko jo kadarkoli prekličete, spremenite ali omejite njeno obdelavo na preklic@cdi-univerzum.si. Več 
informacij, v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete v naših Splošnih pogojih poslovanja, ki jih najdete na naši spletni 
strani. 

Datum: 

                                                                                                                     lastnoročni podpis

 
P R I J A V N I C A  

Ustrezno označite 

 

       NA IZOBRAŽEVANJE: Priprave za pridobitev certifikata NPK Varuh/-inja predšolskih otrok 

 

       NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE za pridobitev certifikata NPK Varuh/-inja predšolskih otrok 

 
1. Podatki o udeležencu/ki 

Ime in priimek  Smer in stopnja izobrazbe / naziv izobrazbe/ poklic 

 
 

  

EMŠO  Naslov bivališča, poštna številka   

 
 

  

Mobitel*  E-pošta* 

 
 

  

2. Podatki o plačniku   

Če udeleženec/-ka ni sam/-a plačnik/-ca usposabljanja in bo zanj/-o plačevala druga fizična ali pravna 

oseba, mora  predložiti tudi dokazilo o dogovoru za plačevanje ter podatke o plačniku, ki bo poravnaval 

obveznosti. 

Ime in priimek/naziv podjetja  Naslov plačnika, poštna številka 

 
 

  

Davčna številka podjetja  Kontakt plačnika (telefon, e-pošta) 

 
 

  

Priprave za pridobitev certifikata: 32 ur, 299 EUR z DDV. Možnost plačila na obroke: 1. obrok: 150 EUR, 2. obrok: 149,00  

EUR), možnost 5% popusta za enkratno plačilo samo za fizične osebe, 10% popust za brezposelne osebe ob predložitvi 

dokazila). Udeleženec/-ka  izvede plačilo za izobraževanje pred začetkom izobraževanja. Če je plačilo v več obrokih, 

zadnji obrok poravna najkasneje ob zaključku izobraževanja.  

 

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata: pregled osebnih map: 140,00 EUR, cena preverjanja: 72,00 EUR. 

Udeleženec/ - ka  izvede plačilo za preverjanje in potrjevanje na  dan prijave.  
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