
USTANOVITEV IN SPREMEMBE
PODATKOV O DRUŽBI

Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
(D. O. O.) 

Ustanovitev enostavne d. o. o.
in druge navedene storitve

AJPES so brezplačne!

Vabljeni na izpostave AJPES!

Na izpostavah AJPES vam bomo odgovorili še na mnoga druga 
vprašanja.

Izpostava Ljubljana, 
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana 01/583 33 00
Izpostava Celje, 
Gubčeva 2, 3000 Celje 03/426 73 02
Izpostava Koper, 
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper      

 
05/612 10 00

Izpostava Kranj,
Slovenski trg 2, 4000 Kranj         04/281 09 40
Izpostava Krško, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško         07/488 29 40
Izpostava Maribor, 
Svetozarevska ulica 9, 2000 Maribor 02/235 25 00
Izpostava Murska Sobota, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota  02/530 09 80
Izpostava Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica   05/338 62 00
Izpostava Novo mesto, 
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto           07/391 34 00
Izpostava Postojna, 
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna 05/700 07 40
Izpostava Trbovlje, 
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 03/562 58 00
Izpostava Velenje, 
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje 03/898 75 00

Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti 
na naslov info@ajpes.si.

Kdo lahko vloži predlog in kaj mora vlagatelj imeti s seboj?

Predlog lahko vloži zastopnik matične družbe. S seboj mora imeti vel-
javni osebni dokument.

Storitve, ki jih lahko še opravite na izpostavi AJPES

Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spre-
membi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove)

Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV

Prijava zaposlenih in družbenikov v obvezna socialna zavarovanja 
in odjava iz njih ter prijava sprememb njihovih podatkov 

Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje in 
odjava iz njih ter prijava sprememb njihovih podatkov 

Prijava prostega delovnega mesta

Oddaja vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja

Pooblaščanje tretjih oseb za opravljanje postopkov v sistemu
e-VEM
Zastopnik družbe lahko na izpostavi AJPES pooblasti tretjo osebo 
(računovodjo, kadrovika ipd.) za opravljanje postopkov VEM, kot so 
oddaja obrazcev za prijavo v obvezna socialna zavarovanja, prijava 
sprememb podatkov, odjava iz obveznih socialnih zavarovanj, prijave 
potreb po delavcih itd. Pooblastilo lahko zastopnik časovno omeji in 
tudi prekliče.
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Želite ustanoviti d. o. o.?
Želite vpisati spremembe

podatkov o d. o. o.?

Vse to lahko storite na izpostavi AJPES kot eni izmed točk sistema 
VEM, prek katerega je v Sloveniji urejena registracija poslovnih sub-
jektov, ki se registrirajo z vpisom v sodni register.

AJPES kot osrednja registrska organizacija v državi vodi poslovni reg-
ister Slovenije (PRS) in upravlja sodni register kot njegov sestavni del. 

Na izpostavi AJPES vam uslužbenci pomagajo pri sestavi (enostavnih) 
predlogov za vpis v sodni register, pri sestavi listin, ki so obvezne pri-
loge tem predlogom, pri odpiranju vaše elektronske knjige sklepov in 
pri vpisovanju sklepov v to knjigo. Predloge za vpis v sodni register 
uslužbenci AJPES tudi posredujejo v odločanje registrskim sodiščem.

Z vpisom d. o. o. v sodni register je d. o. o. vpisan tudi v PRS; s skle-
pom o vpisu d. o. o. v sodni register je družbi avtomatsko dodeljena 
matična številka in tudi davčna številka.

Postopek vpisa d. o. o. v sodni register
 
Predlog za vpis d. o. o. lahko vložite na izpostavi AJPES, če:

• celotni osnovni kapital (najmanj 7.500 EUR) vplačate v denarju;
• akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo sklenete na obrazcu VEM 

(obrazec je predpisan in vsebuje samo obvezne sestavine);
• za enoosebno d. o. o. vodite elektronsko knjigo sklepov.

Kdo lahko vloži predlog za vpis d. o. o.?

• Predlog za vpis enoosebne d. o. o. vloži družbenik.
• Predlog za vpis več-osebne d. o. o. vložijo vsi družbeniki in zas-

topniki skupaj.
• Če je družbenik pravna oseba, vloži predlog zastopnik pravne 

osebe (pravna oseba mora biti vpisana v PRS).

Kaj morate imeti s seboj?

• Veljavni osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali drugo 
veljavno listino za ugotovitev istovetnosti)

• Tujec (fizična ali pravna oseba) tudi davčno številko
• Pooblaščenec overjeno pooblastilo za opravljanje postopka
• Potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala

Kako vplačate osnovni kapital?

Na banki odprete začasni transakcijski račun in vplačate osnovni kapi-
tal. Potrdilo  o  vplačilu  je  obvezna  priloga  predloga  za vpis d. o. o.
Začasni transakcijski račun lahko odprete tudi prek spleta – siste-
ma e-TRR. V tem primeru izpostava AJPES sama pridobi potrdilo o 
vplačanem kapitalu iz sistema e-TRR. 

Vpis nameravane firme

Nameravana firma se na predlog (bodočih) družbenikov vpiše v sodni 
register. S tem se »rezervira ime« za družbo, ki jo družbeniki namer-
avajo ustanoviti pozneje. Nameravana firma velja eno leto od vpisa v 
sodni register.

Kdaj je d. o. o. vpisan v sodni register?

D. o. o. je vpisan, ko o vpisu v sodni register odloči sodišče s sklepom. 
Sklep vam sodišče pošlje po pošti ali po elektronski pošti v varni elek-
tronski predal (odvisno od vaše izbire).

Vpis spremembe podatkov o d. o. o. v sodni register

Predlog za vpis spremembe podatkov o d. o. o. lahko vložite na 
izpostavi AJPES, če:

• spreminjate firmo ali skrajšano firmo, sedež ali dejavnost družbe 
in imate akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo v obliki VEM;

• spreminjate podatke o zastopnikih ali o poslovnem naslovu ter 
ti podatki niso vpisani v aktu o ustanovitvi ali družbeni pogodbi;

• pri enoosebni d. o. o. vodite elektronsko knjigo sklepov.

Kdo lahko vloži predlog za spremembo podatkov o d. o. o.? 

Za enoosebno d. o. o.:
• zastopnik, če gre za spremembo poslovnega naslova;
• družbenik v vseh drugih primerih.

Za večosebno d. o. o.:
• vsi družbeniki in novi zastopniki, če gre za spremembe o zas-

topnikih; 
• zastopnik v vseh drugih primerih.

Če je družbenik pravna oseba, vloži predlog zastopnik pravne osebe.

Kaj morate imeti s seboj?

• Veljavni osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali drugo 
veljavno listino za ugotovitev istovetnosti)

• Tujec (fizična ali pravna oseba) tudi davčno številko
• Pooblaščenec overjeno pooblastilo za opravljanje postopka

Ustanovitev podružnice in poslovne enote d. o. o.

Podružnice so deli d. o. o., ki so krajevno ločeni od sedeža družbe. 
Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih 
opravlja družba. Podružnice se vpišejo v sodni register; o vpisu odloča 
sodišče. 

Poslovne enote so deli d. o. o., ki opravljajo na istem ali drugem 
naslovu različno ali isto dejavnost kot matična družba. Poslovne enote 
ne morejo samostojno opravljati poslov. Poslovne enote se vpišejo v 
PRS; o vpisu odloča AJPES.

Na izpostavi AJPES lahko vložite:

• predlog za ustanovitev podružnice ali poslovne enote
• predlog za spremembo podatkov o podružnici ali poslovni enoti 
• predlog za izbris podružnice ali poslovne enote

Kje preverite, ali je ime, s katerim želite poimenovati vašo 
družbo, že vpisano v sodni register?

Ime preverite v aplikaciji za kontrolo fantazijskega imena na 
spletni strani AJPES http://www.ajpes.si/prs/fant_default.asp.


