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V L O G A   Z A   I Z D A J O   L I C E N C E 

 
 
Ime, priimek in naziv:___________________________________ 
 
Datum in kraj rojstva:___________________________________ 
 
Naslov bivališča: ______________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov:_____________________________________ 
 
Domači telefon in gsm:__________________________________ 
 
Zaposlitev (naziv ustanove ali zasebne ordinacije):__________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Datum zaposlitve: ____________ Službeni telefon: ____________ 

 
Področje dejavnosti za izdajo licence: _______________________ 

 
Kraj in datum: ______________  Podpis: ___________________ 
 
Obvezne priloge k vlogi: 

o podpisana pristopna izjava za članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije; 
o odločba o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljena v 

postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu, s prilogami, na podlagi katerih 
je bila ta odločba izdana, v originalu na vpogled (izdaja odločbe v pristojnosti Ministrstva 
za zdravje Republike Slovenije); 

o sodno overjeni prevod* dokazila o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev 
od datuma izdaje (izda pristojno Ministrstvo za pravosodje v državi stalnega 
prebivališča oziroma pristojno sodišče stalnega prebivališča); 

o sodno overjeni prevod* potrdila o dobrem imenu in ugledu, ki ne sme biti starejše od treh 
mesecev od datuma izdaje (izda pristojna zdravniška zbornica oziroma drug pristojen 
organ); 

o življenjepis z opisom strokovnega dela in bibiliografija v slovenskem jeziku; 
o potrdilo o plačilu upravne takse; 21,02 EUR. Ob vložitvi vloge mora biti v skladu z določili 

Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07 in 88/10) plačana 
upravna taksa v vrednosti 4,21 EUR (tarifna št. 1) za vložitev vloge in 16,81 EUR (tarifna 
št. 3) za izdajo odločbe, kar znaša skupaj 21,02 EUR. Navedeni znesek poravnate s 
plačilom na TR št.: 01100-1000315637, sklic 11 27111-7111002-719504, upravičenec: 
Ministrstvo za zdravje. 
 

*Sodno overjenemu prevodu dokazila je obvezno priložena fotokopija originalnega dokumenta, na 
podlagi katerega je bil opravljen prevod.  
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