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VLOGA ZA PODELITEV / PODALJŠANJE 
POOBLASTILA NADZORNIKA SMUČIŠČA 

 
 
POOBLASTILO: (obvezno označite) * 
DA:  
NE:  
 
Če gre za podaljševanje vpišite staro številko izkaznice:      ,* 
 
 

Številka vloge:         

 

 
Opomba:   

 
1. izpolni uradna oseba pri upravnem organu, 

2. številka vloge je identična evidenčni številki  
    izdane službene izkaznice 

 

PROSTOR ZA 
FOTOGRAFIJO 

PROSILCA 
(velikosti 3,5 x 4,5 cm) 

 
 
1. Podatki o prosilcu (vlogo izpolniti z velikimi tiskanimi črkami): * 
 

Osebni podatki (ime in priimek):        

Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj rojstva in EMŠO):        

       

Stalno oziroma začasno prebivališče:        

Državljanstvo:        

Šolska izobrazba:   
 
 
* obvezen podatek 
 
 
2. DOKAZILA 

a) kopija zdravniškega spričevala, ki ne sme biti starejše od 12 mesecev, 

b) potrdilo o preizkusu usposobljenosti za nadzornika smučišč, 

c) potrdilo o primernem teoretičnem in praktičnem znanju smučanja oziroma potrdilo o pridobljeni najmanj II. 
stopnji učitelja smučanja  

 
 

3. DOKAZILO O NEKAZNOVANJU: 
 
V postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev mora upravni organ pred izdajo odločbe ugotoviti, ali je prosilec 
pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali za prekršek zoper javni 
red in mir z elementi nasilja. Ta podatek (izpis iz kazenske evidence in evidence pravnomočnih postopkov zaradi 
prekrškov) lahko stranka pridobi sama pri Ministrstvu za pravosodje – Kazenska evidenca, lahko pa v skladu s 
pravnimi pravili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka z izrecno izjavo (glej spodaj) pooblasti 
upravni organ, da si podatke pridobi sam.  
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4. IZRECNA IZJAVA: 
 

Podpisani/a       , rojen/a       , s stalnim bivališčem

      , v/na       , pošta       

izjavljam, da sme Ministrstvo za notranje zadeve zaradi ugotavljanja neobsojenosti za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja v skladu z določbami zakona, ki ureja 
varnost na smučiščih. Skladno z določbami zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka, sme pridobiti tudi 
osebne podatke o vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške - 
prekrškovne evidence, kot jih določa zakon, ki ureja področje varstvo osebnih podatkov. 

 
5. POOBLASTILO: 
 

PODPISANI:       

POOBLAŠČAM:       

za vse postopke v zvezi z izdajo pooblastila in službene izkaznice kot tudi v primeru prekinitve ali 
umika vloge v postopku izdaje pooblastila in službene izkaznice, v skladu z določili Zakona o varnosti 
na smučiščih (Uradni list RS, 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 52/08 popr.). 

 
 
 

V       , dne        PODPIS PROSILCA 

       
 
 
PRILOGE: * 
 

1. Druge priloge        

 
 
 
 
 
 




