VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE
IN DETEKTIVSKE IZKAZNICE

IZPOLNI URADNA OSEBA PRISTOJNEGA ORGANA
Številka licence:

____________________________________

Številka detektivske izkaznice in značke: ___________________

PROSTOR ZA
FOTOGRAFIJO
PROSILCA
(velikosti 3,5 x 2,5 cm)

1. Podatki o prosilcu (vlogo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami) *
Priimek in ime:
Datum in kraj
rojstva:
EMŠO:
Naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča
(ulica, hišna številka in kraj):
Državljanstvo:
Šifra dejavnosti v skladu s
Standardno klasifikacijo dejavnosti:
Telefon: ______________________ E-mail:
2. Soglasje
S svojim podpisom soglašam, da sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja pogojev za
opravljanje detektivske dejavnosti pridobiti podatke iz uradnih evidenc skladno z določili zakona, ki ureja
detektivsko dejavnost.
Ugotovitve ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o varnostnih zadržkih:

3. Varnostni zadržki - vprašalnik za varnostno preverjanje*
Ali ste bili v postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, prekršek
a) zoper javni red in mir z elementi nasilja ali po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in
promet s prepovedanimi drogami?
Če ste na a) odgovorili pritrdilno navedite vrsto dejanja in organ, ki vas je
b)
obravnaval:
Ali zoper vas še vedno poteka postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
c) dolžnosti ali prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja ali po predpisih, ki
urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami?
Če ste na c) odgovorili pritrdilno navedite organ pri katerem teče postopek:
d)
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5. Pooblastilo (vpišite naziv in sedež pravne osebe ali ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega ali

začasnega prebivališča fizične osebe, če želite, da v vašem imenu ureja vse postopke v zvezi z vlogo):

POOBLAŠČAM:
za vse postopke v zvezi z izdajo licence in detektivske izkaznice, kot tudi v primeru prekinitve postopka ali umika
vloge v postopku izdaje licence in detektivske izkaznice.
6. Priloge:*
a)

Dokazilo o izobrazbi pridobljeni najmanj po visokošolskem strokovnem programu prve
stopnje ali enakovredna izobrazba pridobljena v tujini (overjena kopija diplome).

b) Fotografija prosilca (2 x).
c) Dokazilo o opravljenem detektivskem izpitu.
Dokazilo, da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne
d) osebe v Slovensko obveščevalno – varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni
službi ministrstva, pristojnega za obrambo.
Dokazilo o plačilu stroškov za pridobitev certifikata o licenci, detektivske izkaznice in
e) značke 650,00 EUR, z nakazilom na TRR -SI56 6100 0001 6714 126, odprt pri
Delavski hranilnici d.d., KODA NAMENA: SUPP, REFERENCA: SIOO
Dokazilo o plačilu up ravne takse po tarifi št. 1 in 24 Zakona o upravnih taksah
f) (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 ter 32/16) v skupnem znesku 44,50 EUR, z
nakazilom na TRR: SI56 0110 0100 0315 637, SKLIC: 11 90050-7111002-…
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* obvezen podatek
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PODPIS PROSILCA

