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IZPOLNI UR
RADNA OSEBA

VRSTA USP
POSOBLJEN
NOSTI:
Plačilo upravne takse:

DA

Nadzo
ornik na smu
učišču
PROSTOR ZA
FOTOG
GRAFIJO
PROSILCA

NE

PROSILEC IZPOLNJUJ
JE PREDPIS
SANE POGO
OJE:

DA

NE
E
(3,5 x 4,5 cm)

Številka izka
aznice:

Podpiss uradne ose
ebe:

VLOGA
A
ZA PR
RIDOBITE
EV OZIRO
OMA ZA
AMENJAV
VO SLUŽ
ŽBENE
I
IZKAZNI
CE NADZ
ZORNIKA NA SM
MUČIŠČU
U
IZPOLNI PROSILEC

Podatki o p
prosilcu (vlogo izpolnite z velikimi tiskkanimi črkam
mi)
Priimek in im
me:
EMŠO:
Datum in kra
aj rojstva:
Naslov staln
nega ali zača
asnega
prebivališča
a (občina, nasselje,
ulica, hišna številka z do
odatkom
ter številka sstanovanja, pošta):
p
Državljanstvvo:
Telefon – sttacionarni, prrenosni
(neobvezno):
E-pošta: (ne
eobvezno):
Ime smučiščča, na katere
em
delate ali se
e nameravate
e
zaposliti (ne
eobvezno):
VAR-3
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Podpisani prosilec vlagam zahtevo za:
PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE NADZORNIKA NA SMUČIŠČU
ZAMENJAVO SLUŽBENE IZKAZNICE NADZORNIKA NA SMUČIŠČU (vpišite številko službene
izkaznice) _______________________________

Novo izkaznico potrebujem zaradi:
poškodbe ali obrabe

drugo ________________

pogrešitve ali izgube
tatvine
spremembe osebnega imena

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov in privolitev
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da lahko ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi
ugotavljanja pogojev za opravljanje nalog nadzornika na smučišču o meni pridobi podatke iz uradnih evidenc
skladno z določili zakona, ki ureja varnost na smučiščih, ter skladno z določili zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, o meni pridobi tudi osebne podatke o vpisu v kazenske evidence, ki se vodijo na podlagi zakona, ki
ureja prekrške, in izbrisu iz njih. Podatki, navedeni v vlogi, se uporabljajo za opravljanje nalog, določenih v
zakonu, ki ureja varnost na smučiščih, oziroma za vzpostavitev in vodenje evidenc. Strinjam se, da
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za ugotavljanje identitete, državljanstva ter skladnosti fotografij
pridobi fotokopijo identifikacijskega dokumenta iz 1. a- ali 2. a-točke priloge te vloge, ki se hrani tri leta po
prenehanju veljavnosti ali odvzemu službene izkaznice.

V/na: ___________________

Lastnoročni podpis prosilca:

Dne: ___________________

_______________________

1. Priloge k vlogi za IZDAJO službene izkaznice nadzornika na smučišču

a)

Fotokopija veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki je opremljen s
fotografijo in ga je izdal državni organ, z njega pa je razvidno državljanstvo in
starost

b)

Fotografija, ki kaže pravo podobo prosilca in ni retuširana. Fotografija mora
biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 35 x 45
mm, in sicer v barvni tehniki

c)

č)

DA

NE

DA

NE

Fotokopija zdravniškega potrdila o zdravstveni in psihični sposobnosti za
opravljanje del nadzornika na smučišču, ki ga izda zdravnik specialist
medicine dela in športa in ne sme biti starejše od enega leta

DA

NE

Fotokopija dokazila o zaključenem izobraževalnem programu za pridobitev
najmanj srednje poklicne izobrazbe

DA

NE
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d)

Fotokopija dokazila o usposobljenosti za nadzornika na smučišču oziroma
fotokopija dokazila o obdobnem izpopolnjevanju za nadzornika na smučišču

e)

Dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (fotokopija spričevala o
končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji ali
fotokopija potrdila uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno
opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika po javno
veljavnem izobraževalnem programu osnovne ravni znanja slovenskega
jezika (stopnja B1) v Republiki Sloveniji

DA

NE

DA

NE

DA

NE

2. Priloge k vlogi za ZAMENJAVO službene izkaznice nadzornika na smučišču

a)

Fotokopija veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki je opremljen s
fotografijo in ga je izdal državni organ, z njega pa je razvidno državljanstvo in
starost

3. Drugo
Če ste za zastopanje pooblastili pooblaščenca, morate vlogi skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek, priložiti lastnoročno podpisano pisno pooblastilo za zastopanje.
V skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, nastane taksna obveznost ob vložitvi vloge pri pristojnem
organu. Podrobnejše informacije o načinu plačila upravne takse so razvidne na spletni strani ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/varnost_na_smuciscih/.
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