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Priloga III: Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi
Na podlagi 82. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 −
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) vlagam
zahtevo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi
I. Podatki o vlagatelju/vlagateljici
Ime in priimek:
EMŠO:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
Davčna številka:
Sedež opravljanja dejavnosti:
Stopnja izobrazbe:
Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe;
strokovni oziroma znanstveni naslov:
Podatki o stalnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:
Podatki o začasnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:

Kraj:

Kraj:

Telefon (GSM):
E-naslov:
II. Podatki o specializiranih poklicih oziroma specializiranih deficitarnih poklicih
Specializiran poklic, za katerega želim biti vpisan/vpisana v razvid:
1.
2.
3.
s polnim delovnim časom
s polovičnim delovnim časom
drugo:
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III. Izjave vlagatelja/vlagateljice
Izjavljam, da ne prejemam pokojnine v smislu prve alinee prvega odstavka 2. člena Uredbe o
samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12 in 28/14).
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, dovoljujem, da vse podatke,
navedene v zahtevi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Samozaposleni mora sporočiti vsako spremembo podatkov, ki vpliva na vpis v razvid samozaposlenih
v kulturi, v 15 dneh po njenem nastanku.

Datum:

Podpis:

Priloge:
1. dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v tujini,
2. življenjepis, bibliografija (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma po letih ločen seznam del
ali umetniških dosežkov ter kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem triletnem
obdobju (če obstajajo),
3. obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register Slovenije (PRS-1).
Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):
1. dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v Republiki Sloveniji,
2. potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (zadostuje fotokopija osebnega
dokumenta),
3. potrdilo o državljanstvu (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
4. veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji (za tujca).

