VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL IN VPIS V IMENIK
POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV KOT NADZORNI INŽENIR*
(*Velja le v prehodnem obdobju do 31.11.2018)

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: ____________

Kontaktni podatki:
Telefon doma ali na delovnem mestu: ______________________ GSM: _______________
Elektronski naslov doma: ____________________________
Elektronski naslov na delovnem mestu: ____________________________

Podatki o pridobljeni izobrazbi
Strokovni naslov: ___________________________ Znanstveni naslov: _________________
Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala: ____________________________________
Št. diplome: ______________________ Datum diplomiranja: ___________________

Podatki o strokovnem izpitu
Institucija, ki je potrdilo o strokovnem izpitu izdala: _____________________________
Kraj opravljanja strokovnega izpita: ____________________
Datum opravljanja strokovnega izpita:__________________
Številka strokovnega izpita: __________________________
Vrsta strokovnega izpita: __________________________________________
Področje strokovnega izpita: ________________________________________

Podatki o opravljanju poklica
Poslovni subjekt: _______________________________________________________
Ulica: ________________________ Poštna številka: ____________ Pošta: ____________
Davčna številka: __________________________________________
Delovno mesto: ____________________________________________________
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Poklic opravljam na naslednji način (ustrezno obkroži):
1.
kot samostojni podjetnik posameznik
2.
na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje iz 14.
člena Gradbenega zakona

Poklic
1.
2.
3.
4.
5.
6.

želim opravljati s področja:
gradbeništva
elektrotehnike
strojništva
tehnologije
požarne varnosti
geotehnologije in rudarstva

Želim,
1.
2.
3.
4.

da me o vlogi za vpis v imenik vodij del obveščate:
na stalno prebivališče
na začasno prebivališče
na e-naslov: _____________________________
na naslov poslovnega subjekta

Spodaj podpisani(-a) izjavljam, da mi ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija
izbrisa iz imenika, oziroma je prepoved ali sankcija prenehala.
Spodaj podpisani(-a) materialno in kazensko odgovarjam za resničnost vseh podatkov
navedenih v tej vlogi za vpis v imenika.

Datum: _______________________

Podpis: ______________________

Posamezniki, ki so si poklicno kvalifikacijo pridobili v Republiki Sloveniji:
Obvezne priloge:
- dokazilo o državljanstvu;
- overjeno dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (Če ste si izobrazbo pridobili na
visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, vam ni potrebno prilagati navedenega
dokazila. Predlagamo pa vam, da vlogi predložite overjeno fotokopijo o pridobljeni
izobrazbi, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem
primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz.
izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v
vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne
inštitucije.);
- overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (Če ste strokovni izpit opravili v
Republiki Sloveniji, ni potrebno predložiti navedenega dokazila.);
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah;
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-

-

-

dokazilo o načinu opravljanja poklica (pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1 (Prijava
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju
za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti),
dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili
Gradbenega zakona za vodjo del in ZAID za nadzornega inženirja. V času do 1.6.2019
velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1 s spremembami) oziroma Zakonu o geodetski dejavnosti (ZGeod – 1
s spremembami), pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica
krije tudi odgovornost kandidata. V kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi
odgovornost predlagatelja vloge, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo
odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost kandidata;
dokazilo o plačani vpisnini v oba imenika v višini 2 x 275 EUR (550 EUR) na
transakcijski račun 03100-1000014228; v primeru, da nakazujete iz tujine, so podatki
za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d.
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Državljani tretjih držav
morajo vlogi za vpis v imenik predložiti navedena 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 določili
Gradbenega zakona za vodjo del in ZAID za nadzornega inženirja. V času do 1.6.2019
velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1 s spremembami) oziroma Zakonu o geodetski dejavnosti (ZGeod – 1
s spremembami), pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica
krije tudi odgovornost kandidata. V kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi
odgovornost predlagatelja vloge, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo
odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost kandidata;
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas
opravljanja storitev);
- dokazilo o načinu opravljanja poklica vodja del in nadzorni inženir;
- dokazilo, da mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska
sankcija izbrisa iz imenika, oziroma je prepoved ali sankcija prenehala;
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-

dokazilo o plačani vpisnini v oba imenika v višini 2 x 275 EUR (550 EUR) na
transakcijski račun 03100-1000014228; v primeru, da nakazujete iz tujine, so podatki
za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d.
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Državljani tretjih držav se lahko vpišejo v Imenik vodij del in imenik pooblaščenih inženirjev
kot nadzorni inženir in opravljajo regulirana poklica pod pogojem materialne vzajemnosti le,
če so njihove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane
Republike Slovenije.

IZPOLNI PRISTOJNA SLUŽBA IZS :
Vloga za vpis je (označite ustrezno)
 POPOLNA
 NEPOPOLNA
Opomba:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V Ljubljani, dne: ____________

Za službo za javna pooblastila: ___________________
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