Vloga za vpis

v imenik pooblaŠČenih inŽenirjev
OBR: IZS 01 ES

Podatki o vlagatelju-ici
Ime:	Priimek:	Spol:  moški  ženski
Datum rojstva:	Kraj rojstva:

Država rojstva:

Državljan-ka:

Stalno prebivališče
Ulica:		
Poštna številka:	Pošta:

Začasno prebivališče
Ulica:		
Poštna številka:	Pošta:

Kontakt
Telefon doma ali na delovnem mestu:	GSM:
Telefaks doma ali na delovnem mestu:
Elektronski naslov doma ali na delovnem mestu:

Kariera
Šolska izobrazba:
Strokovni naslov:
Znanstveni naslov:
Kraj in datum opravljenega strokovnega izpita:
Vrsta strokovnega izpita:
Področje:
Zaposlen-a:
Delovno mesto:
Pridobljene delovne izkušnje:
Specialistična znanja:
Podatki o dopolnilnem izobraževanju:
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Želim pridobiti pooblastilo za nastopanje kot:
Označite ustrezno


Odgovorni projektant manj zahtevnih in enostavnih objektov
Pogoji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1):
• univerzitetna izobrazba, najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni
univerzitetni izobrazbi in strokovni izpit za odgovorno projektiranje,
• visoka strokovna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni
visoki strokovni izobrazbi in strokovni izpit za odgovorno projektiranje.



Odgovorni projektant zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov
Pogoji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1):
• univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni
univerzitetni izobrazbi in strokovni izpit za odgovorno projektiranje,
• visoka strokovna izobrazba, najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi in strokovni izpit za odgovorno projektiranje.



Odgovorni vodja del zahtevnih objektov
Pogoji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1):
• univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah in strokovni izpit za odgovorno vodenje del,
• visoka strokovna izobrazba, najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah in strokovni izpit za odgovorno
vodenje del,
• višja strokovna izobrazba, najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah in strokovni izpit za odgovorno vodenje del.



Odgovorni revident
Pogoji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1):
• odgovorni projektant zahtevnih objektov ustrezne stroke in opravljen dopolnilni strokovni izpit za odgovorno
revidiranje.



Odgovorni geodet
Pogoji po Zakonu o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1):
• magistrska izobrazba po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj
na področju geodezije po pridobljeni izobrazbi in opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS,
• univerzitetna izobrazba, najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni univerzitetni
izobrazbi in opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS,
• visoka strokovna izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni visoki
strokovni izobrazbi in opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS,
• višja izobrazba ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni višji izobrazbi in
opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS.

Želim si pridobiti status pooblaščenega inženirja s področja:
Označite ustrezno


Gradbene stroke



Strojne stroke



Elektrotehnične stroke



Geotehnološke in rudarske stroke



Geodetske stroke



Tehnološke stroke in sicer

IZPOLNI SAMO KANDIDAT ZA ODGOVORNEGA GEODETA, v kolikor ima geodetsko izkaznico:
Številka geodetske izkaznice:
Datum izdaje geodetske izkaznice:
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S podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel(-a) v zahtevi in za svojo izjavo prevzemam vso
kazensko in materialno odgovornost. IZS dovoljujem, da pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov preveri vse podatke,
ki sem jih navedel(-a) v zahtevi. Podpisani(-a) soglašam, da se podatki navedeni v vlogi za vpis v imenik, uporabijo in
vodijo za potrebe evidenc Inženirske zbornice Slovenije in izjavljam, da bom poravnal(-a) stroške članarine in stroške
vodenja imenika.
V/na:

Dne:	Podpis vlagatelja:

IZPOLNI SAMO TUJ DRŽAVLJAN:
Podatki o podjetju oziroma naslov zaposlitve v matični državi:
Naziv podjetja:
Ulica:		Poštna številka:	Pošta:
Kontaktni naslov v Republiki Sloveniji:

PRILOGE:
Državljani Republike Slovenije

morajo vlogi za vpis v imenik predložiti naslednja dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazil iz prve in tretje
alineje:
• dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu,
• dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o graditvi objektov,
• dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov oziroma
Zakona o geodetski dejavnosti (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost kandidata za
pooblaščenega inženirja za škodo v skladu z določili ZGO, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost kandidata),
• dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve(ev), zaradi katere(ih) posameznik
vpisuje v imenik zahtevajo s predpisi o graditvi objektov (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja
storitev) in
• dokazilo o plačani vpisnini v višini 275 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki
za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.

Državljani tretjih držav

morajo vlogi za vpis v imenik predložiti spodnja dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazila iz prve alineje
(če so dokazila napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):
• dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,
• dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
• dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik
študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
• potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
• dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik (kot
ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za
opravljanje poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v
državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
• dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov oziroma
Zakona o geodetski dejavnosti (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost kandidata za
pooblaščenega inženirja za škodo v skladu z določili ZGO, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost kandidata),
• dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve(ev), zaradi katere(ih) se posameznik vpisuje v imenik zahtevajo s predpisi o graditvi objektov za slovenske državljane (v dokazilu mora biti navedena
vrsta in čas opravljanja storitev) in
• dokazilo o plačani vpisnini v višini 275 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki
za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
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Državljani tretjih držav se lahko vpišejo v imenik IZS in opravljajo regulirani poklic po Zakonu o graditvi objektov pod
pogojem materialne vzajemnosti le, če so njihove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za
državljane Republike Slovenije.

Državljane držav članic eu ali državljane držav pogodbenic

se v imenik IZS vpiše v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
Članska izkaznica in žig se posamezniku izdata samo na njegovo izrecno zahtevo.

IZPOLNI PRISTOJNA SLUŽBA IZS:
Vloga za vpis je :
Označite ustrezno
 POPOLNA	

 NEPOPOLNA

Opomba:

V Ljubljani, dne:	Za evidenčno službo:
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