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Priloga 3

VLOGA ZA IZDAJO LICENCE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA ZA
IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC
1. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA/VLAGATELJICE:

2. DATUM IN KRAJ ROJSTVA:

3. DRŽAVLJANSTVO:

4. EMŠO:

5. STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE:

6. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA:

7. DATUM USPEŠNO OPRAVLJENEGA PREIZKUSA ZNANJA:

8. NAZIV IN NASLOV PODJETJA, KJER JE VLAGATELJ (-ica) ZAPOSLEN (-a):

9. DELOVNO MESTO (kratek opis delovnih nalog):
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10. PRIDOBLJENE DELOVNE IZKUŠNJE (kratek opis delovnih izkušenj po posameznih obdobjih):

Delovne izkušnje po
navedenih obdobjih

Skupno število
mesecev po
posameznem
obdobju

Opis delovnih izkušenj skladno z zahtevami EZ-1,
(s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v
stavbah). V kolikor je mogoče z navedbo konkretnih referenc
projektov.

Z navedenimi delovnimi izkušnjami v zgornji tabeli kandidat izjavlja, da izpolnjuje zahteve iz
341. člena EZ-1, da ima ustrezne delovne izkušnje od pridobitve ustrezne izobrazbe na
področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah.

11. KONTAKTNI PODATKI (telefon, telefaks, elektronski naslov idr.):

Podpisani (-a)
1. Vlagam vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih
izkaznic.
2. S podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel (-a) v vlogi.
Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost ter soglašam in
dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri obdelavi podatkov, vodenju registra
licenc neodvisnih strokovnjakov in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za
energijo, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Datum:

Fotografija (prilepiti):

Podpis kandidata (-ke):

Podpis:
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PRILOGE:
1. Fotokopijo potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi
2. Fotokopijo delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno
listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj 2 let delovnih izkušenj na
svojem strokovnem področju
3. Fotografija (30 x 24 mm)
Obe dokazili je potrebno predložiti v overjenem prepisu, če dokazila niso bila pridobljena
v Republiki Sloveniji.

