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: ___________________________
Matična številka PRS (Poslovnega registra RS): _______________________________
Davčna številka: _________________________

Prosimo obkrožite:
Vrsta podjetja:

•
•

Projektivno podjetje
Geodetsko podjetje

V/na: ______________ Dne: ________________________
Podpis in žig: __________________________
Obvezne priloge
•

Dokazilo, da lahko pravna oseba opravlja vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja
standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje,
tehnično preizkušanje in analiziranje (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),

•

pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1 pooblaščenega inženirja ali nadzornega inženirja (Prijava
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za
starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) ali *arhitekta
*v kolikor ima podjetje zaposlenega pooblaščenega arhitekta vas prosimo, da pošljete kopijo
potrdila Zbornice za arhitekturo Slovenije

•

dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a
zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega
oz. nadzornega inženirja ali pooblaščenega arhitekta, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora
polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz.
nadzorne inženirje in/ali pooblaščene arhitekte v podjetju,

•

dokazilo, da je na transakcijski račun IZS vplačana vpisnina in letna pristojbina po določbah
pravilnika o plačevanju članarine in drugih prispevkov (cena vključuje DDV):
letna pristojbina za vodenje evidence podjetij za tekoče leto 72,00 EUR
vpisnina 100,00 EUR.

Transakcijski račun IZS: 03100-1000014228; v primeru, da nakazujete iz tujine, so podatki za
nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana.
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SOGLASJE ZA OBJAVO DODATNIH PODATKOV V SEZNAMU GOSPODARSKIH
SUBJEKTOV, KI OPRAVLJAJO ARHITEKTURNO IN INŽENIRSKO DEJAVNOST,
KI GA VODI INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vrsta podjetja:

□ projektivno podjetje

□ geodetsko podjetje

Uradni naziv podjetja:

____________________________________________________
____________________________________________________

Skrajšani naziv podjetja:
Organizacijska oblika:

□ d.d.

□ d.o.o.

□ s.p.

□ drugo: ____

Naslov:
Pošta

□ pošta

□ kraj

Občina:
Upravna enota:
Telefon:
Faks:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
*Ime in priimek odgovorne osebe podjetja:
*Ime in priimek kontaktne osebe podjetja:
Šifra in opis glavne dejavnosti podjetja:
Področje dejavnosti:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Konstrukcije inženirskih gradenj
Konstrukcije visokogradenj
Vodnogospodarstvo, odpadne vode, odpadki
Geotehnika
Predori
Podzemni objekti
Gradbena fizika
Tehnološka oprema
Strojne inštalacije in oprema
Elektro inštalacije in oprema
Geodezija, geoinformatika
Prostorsko načrtovanje
Arhitektura
Krajinska arhitektura

□
□
□
□

Projektiranje
Nadzor
Izvajanje gradbenih del/gradbeno podjetje
Vodenje projektov in objektov
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Reference
(pet
referenc
iz zadnjih
treh let):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

Kraj in datum ________________________

žig

Podpis odgovorne osebe podjetja:
____________________________________
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SOGLASJE
za objavo podatkov na spletni strani IZS

Podjetje:
Ime in priimek odgovorne osebe podjetja:
S podpisom soglasja dovoljujem, da se podatek o odgovorni osebi objavi v seznamu gospodarskih
subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.
Kraj in datum ________________________

podpis odgovorne osebe
____________________________________

4/5

SOGLASJE
za objavo podatkov na spletni strani IZS

Podjetje:
Ime in priimek kontaktne osebe podjetja:
S podpisom soglasja dovoljujem, da se podatek o kontaktni osebi objavi v seznamu gospodarskih
subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.
Kraj in datum ________________________

podpis kontaktne osebe
____________________________________
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