Vloga za vpis v seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo
arhitekturno in inženirsko dejavnost
Naziv in naslov podjetja (gospodarske družbe / samostojnega podjetnika)
Podjetje (uradni naziv): _______________________________________________
Naslov: ________________________________________________
Pošta: ________________ Kraj: ___________________________
Osnovni podatki
Matična številka PRS (Poslovnega registra RS ): _________________________
Poslovalnica: _________________________
Davčna številka:_________________________
Telefon: _________________________ Telefax: _____________________
E-mail: __________________________ Internet naslov:_________________
Podjetje ustanovljeno:___________________________
Šifra standardne klasifikacije dejavnosti (SKD ) (Glavna dejavnost): _____________
Ostale SKD iz vpisa v sodni register so razvidne v prilogi (priloga – Izpis iz sodnega
registra okrožnega sodišča)_________________________
Pravno-organizacijska oblika (d.d., d.o.o., s.p., d.n.o., …): ___________________
Odgovorna oseba:___________________ Kontaktna oseba: ___________________
Letni promet: ___________________ ISO 9000: _______________________
Posebna dovoljenja oziroma posebne licence: ___________________
Število zaposlenih na dan vloge: _____________________
Delovni čas:_______________________________
Skupno število zaposlenih:
• redno delovno razmerje ______________________
• delovno razmerje za določen čas __________________
• delovno razmerje s skrajšanim delovnim časom: ________________
• dopolnilno delo
Skupno število zaposlenih, ki delajo na področju projektiranja, tehničnega svetovanja
in urbanističnega načrtovanja: _____________________________________
Skupno število Pooblaščenih inženirjev:_______________________________

Podpisani/a odgovorna oseba poslovnega subjekta soglašam, da se podatki, ki so
navedeni v vlogi za vpis v seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno
in inženirsko dejavnost, uporabijo in vodijo za potrebe evidenc Inženirske zbornice
Slovenije.
V/na: ______________ Dne: ________________________
Podpis in žig: __________________________
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Obvezne priloge
• dokazilo, da lahko pravna oseba opravlja dejavnost projektiranja in z njim povezanega
tehničnega svetovanja ali dejavnost geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja oziroma
ima samostojni podjetnik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi (pravna
oseba izpolnjevanje pogojev dokazuje z izpiskom iz sodnega registra oz. svojim statutom oz.
družbeno pogodbo oz. zapisnikom skupščine, samostojni podjetnik pa s priglasitvenim
listom),
• dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog (pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1 (Prijava
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za
starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti),
• dokazilo o urejenem zavarovanju dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v
skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000
EUR; (Opomba: v času do 1.6.2019 velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v
skladu z ZGO-1 oziroma ZGeoD – 1)
• dokazilo, da je na transakcijski račun IZS vplačana vpisnina in letna pristojbina po določbah
pravilnika o plačevanju članarine in drugih prispevkov:
- letna pristojbina za vodenje evidence podjetij za tekoče leto 72,00 EUR
- vpisnina 100,00 EUR.

Cena vključuje DDV

V Ljubljani, _______________
Za službo za javna pooblastila:

dne: _______________________
Opombe:
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