VLOGA ZA PRIZNANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE
ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA po splošnem sistemu
1. OSEBNI PODATKI
Ime:
Priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
_________________________________________________________________________________
Osebni dokument:
Kje in kdaj je bil izdan:
Do kdaj velja:
_________________________________________________________________________________
Naslov prebivališča v tujini:
Naslov prebivališča v Sloveniji:
Telefon:
E-mail:
2. ŽELIM, DA ME O POSTOPKU OBVEŠČATE:
Po pošti:
Po faksu:
P elektronski pošti:
3. REGULIRANI POKLIC
Prosim za priznanje poklicne/ih kvalifikacij/e za opravljanje naslednjega reguliranega poklica v
Republiki Sloveniji:

Ali ste v državi članici EU iz katere prihajate kvalificirani za opravljanje zgoraj navedenega
reguliranega poklica (obkrožite)?
DA/NE
Ali je poklic v državi članici iz katere prihajate reguliran (obkrožite)? DA/NE
Ali je za opravljanje zgoraj navedenega poklica v državi članici iz katere prihajate formalno
organizirano izobraževanje, ki vam omogoča opravljanje tega poklica (obkrožite)?
DA/NE
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4. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU
Ime izobraževalne ustanove (v matičnem jeziku):
Naslov izobraževalne ustanove:
Država:
Potrdilo pristojnega organa države članice o izpolnjevanju pogojev za opravljanje reguliranega poklica
(priložite potrdilo).
Pridobljena kvalifikacija / diploma / spričevalo / drugo dokazilo o formalnem izobraževanju (priložite
potrdilo).
Poklicni naziv v matičnem jeziku:
Trajanje izobraževanja in usposabljanja:
Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja- področja in predmeti (priložite):
Dokazila o drugih kvalifikacijah (priložite):
5. POKLICNE IZKUŠNJE
Poklicne izkušnje iz opravljanje zadevnega reguliranega poklica (navedite datume, delovne
organizacije, delovno mesto in priložite ustrezna potrdila):

6. PRILOŽENI DOKUMENTI
Navedite vse dokumente, ki ste jih priložili k prošnji.

Datum:
Podpis kandidata:
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OBVEZNE PRILOGE
•

•
•

•
•
•
•

•
•

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 katerih je navedeno trajanje študijskega
programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk
posameznih predmetov,
dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in
čas opravljanja storitev ter vaša funkcija) ter seznam referenc oz. CV,
potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh
pogojev za opravljanje poklica v tej državi,
dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora
kvalifikacij ni reguliran),
dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a
zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega
oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno
klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju
(za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju
odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to
zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji),
dokazilo, da vam ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
dokazilo o plačanih stroških v višini 50,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228,
SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN
031001000014228.

Vsa dokazila, razen dokazila o državljanstvu, morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki
overjenega prepisa, predložen pa jim mora biti tudi prevod.
Opomba: Obrazec je pripravljen na podlagi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
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