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OPOZORILO! 
Tiskanje obrazca je OBVEZNO obojestransko! 

                
 

PRIJAVNICA K STROKOVNEMU IZPITU  
na področju socialnega varstva  

 
1. Ime in priimek: …………………………………………………..…………………………………..……..…… 

 Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………..…………………………………….. 

 

2. Naslov stalnega bivališča: …………………….…………..…………………..…….………………………...... 

Kontaktna telefonska številka: ………………………….. e-pošta: …………..…..…………………………….. 

  

 Kontaktni naslov: ………………….…………………………….……..…………………..…………………… 

 
3. Prijavljam se na (obkrožite): 

a) strokovni izpit na področju socialnega varstva:             a) prvič        b) drugič       c) ……….….……….. 
b) dopolnilni strokovni izpit na področju socialnega varstva  

c) popravljanje področja …………………….…… ustnega strokovnega izpita z dne ……………………... 
(če ste obkrožili c), preskočite na točko 6. in 12.) 

  

4. Izbirni del strokovnega izpita želim opravljati s področja (vpišite): .…………………………………..……….  
(materialna ogroženost, partnerski odnosi, varstvo otrok, družinska razmerja, socialna oskrba, socialno 

vključevanje, duševno zdravje, nediskriminacija) 

 
5. Strokovni izpit potrebujem za (obkrožite):   

a) strokovno delo na področju socialnega varstva 
b) izpolnjevanje pogojev 56. člena Zakona o socialnem varstvu 

 

6. Strokovni izpit želim opravljati v mesecu: …………………………….... 

 
7. Izobrazba: 

 šola/fakulteta …………………………………………………………………………..……………..……….. 

 izobraževalni program ………………………………………………………………………….…….……….. 

 smer ..…………………………………………………. dosežena stopnja izobrazbe ……………..………… 

 strokovni naslov ….…….………………………………………..…………………………………….………..  
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                                                                          Priloga (SI-ZVOP) 
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8. Pripravništvo (obkrožite in priložite dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu):  

a) pripravništvo na področju socialnega varstva sem opravil/a v obsegu ……….……… mesecev. 

b) pripravništvo imam opravljeno na drugem področju (vpišite, katerem): ………………………………….. 
c) pripravništva nisem opravljal/a  

 
9. Delovne izkušnje (v primeru, da nimate pripravništva, obvezna priloga dokazila o delovnih izkušnjah): 

skupna delovna doba ……….. let, od tega na področju socialnega varstva ……..... let in ……..... mesecev. 

 
10. Sedanja zaposlitev:  

naziv delodajalca: ……………………………………………………………………………..…………...…. 

naziv delovnega mesta: ……………………………………………………………………………….….…… 

 
11. Strokovni izpit opravljen (obkrožite in vpišite):  

a) ne b) da, na področju ……………….……………………….…….        leta ……………………… 

 

12. Plačnik strokovnega izpita je: ……………………………………………………..…………………….....  

 

 

 

 
Kraj in datum:                                                      Podpis kandidata/kandidatke 

 
……………….…………………………. …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 Podpis odgovorne osebe organizacije (v primeru plačila) 
  Žig: 
 …………………………………………………………….. 
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Obvezne priloge: 
- overjena fotokopija diplome 
- dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu (izjava o spremljanju pripravništva s strani Socialne zbornice Slovenije 

ali posredovanje: pripravniškega dnevnika (2-5 strani), mnenje mentorja oz. izjava delodajalca) ali dokazila o ustreznih 
delovnih izkušnjah v obsegu najmanj enega leta (predstavitev delovnih izkušenj na 2-5 straneh, izjava delodajalca/-ev s 
področja socialnega varstva o obsegu in vsebini dela, referenčna pisma strokovnih delavcev) 

- za dopolnilni izpit še: overjena fotokopija potrdila opravljenega strokovnega izpita 
- izjava kandidata - Priloga (SI-ZVOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IZJAVA KANDIDATA    
 (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1) 

 
 
S podpisom izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana (v 
nadaljevanju: zbornica) oz. njena strokovna služba, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, v skladu z 
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in svojimi internimi akti, obdeluje osebne podatke, ki ji 
jih bom sam/a pisno ali kako drugače posredoval/a za namene delovanja zbornice, sprotnega 
informiranja o pomembnejših in aktualnih dogodkih, o članarinah, pomembnejših spremembah, 
analizah, novih storitvah, posebnih ponudbah in podobnih informacijah o delovanju zbornice ter za 
samo delovanje zbornice in za izpolnjevanje namena, ki izhaja iz posameznega dokumenta, na podlagi 
katerega sem osebne podatke posredoval/a zbornici. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v osebne podatke, ki jih o meni vodi strokovna služba zbornice kadarkoli 
vpogledam, zahtevam njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris tako, da 
pošljem pisno zahtevo na zgoraj navedeni naslov zbornice.  
 
Zavezujem se, da bom zbornici takoj pisno sporočil vsakršno spremembo svojih osebnih podatkov. 
Obenem sem seznanjen/a, da sem sam/a odgovoren/na za posledice vsakršne napačne obdelave 
osebnih podatkov, če nisem zbornici pisno in pravočasno obvestil/a o spremembah svojih osebnih 
podatkov. 
 
Strinjam se, da zbornica posreduje moje podatke svojim zunanjim sodelavcem in drugim izvajalcem, ki 
na podlagi posebnih pogodb za zbornico opravljajo posebne storitve v obsegu, ki je nujen, da lahko 
zbornica nemoteno opravlja svojo dejavnost. Seznanjen/a sem, da se bodo ti podatki obravnavali v 
skladu z zakoni in drugimi akti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
Seznanjen/a sem, da bo zbornica moje osebne podatke obdelovala toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se zbrali in obdelovali razen, če niso na podlagi zakona, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave 
jih zbornica izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, kot je to predvideno v zakonu, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov in v internih aktih zbornice s tega področja. 

 
 
 
Kraj in datum: ..................................................                    Podpis: .......................................... 
 
 


