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1. Uvodna pojasnila 

1.1. Izhodišča za izdelavo dokumenta 

Izhodišče za izdelavo tega dokumenta so dokumenti prikazani v preglednici 1.1: 

Preglednica 1.1: Izhodiščni dokumenti 

 ime dokumenta datum avtor vsebina 

1 
Funkcionalnosti aplikacije eVEM-GD – 

postopki (ver 5) 
27. 11. 2009 N: Plavšak 

Opis funkcionalnosti pri oddaji predlogov na 

portalu eVEM. V razdelku 1.2 je izvleček v obliki 

preglednic. 

2 
Funkcionalnosti aplikacije AJPES Srg 

(ver 6) 
13. 12. 2016 

N. Plavšak 

AJPES 

Opis funkcionalnosti v sedanjem sistemu PRS-

GD 

3 
Spremembe Funkcionalnosti aplikacije 

AJPES Srg (ver 6) 
ni vpisan AJPES 

Popis izvedenih sprememb, ki niso bile vključene 

v dokument pod 2 

4 
Zbirnik predlogov – prenova aplikacije 

PRS-GD 
11. 5. 2020 VS 

V razdelku 1.3 so prikazani vsi predlogi iz 

dokumenta z ustreznim pojasnilom, kako so 

upoštevani v teh FZ oziroma zakaj jih ni mogoče 

upoštevati 

Ker bo z naslednjo novelo ZFPPIPP (predvidoma junij 2021) zelo verjetno črtano 7. poglavje (izbris iz sodnega registra 

brez likvidacije), funkcionalnosti za ta postopek niso dopolnjene in so razdelki, ki jih opisuje označeni vijolično. To 

pomeni, da se te funkcionalnosti v novi aplikaciji ne implementirajo. Če 7. poglavje ne bo izbrisano, bodo funkcionalnosti 

ustrezno dopolnjene v naslednji verziji tega dokumenta. 
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1.2. Atributi predlogov eVEM 

Funkcionalnosti so za vsako vrsto predloga za vpis shematsko prikazane v Preglednicah atributov predlogov. 

V preglednici so funkcionalne zahteve za vsako vrsto predloga opredeljene tako, da so navedene v treh kolonah: 

– tip vnosa 

– A (atribut) 

– R (relacija). 

Pomen vpisov v koloni »tip vnosa« 

vpis v koloni »tip vnosa« pomen − pojasnilo 

* če besedilo vnos podatka je obvezen, če izpolnjen pogoj, ki je naveden − praviloma, če je v določenem polju 

(naveden s številko) izbrana določena šifra 

šifrant vnos se opravi z uporabo šifranta; vsebina šifrantov je določena v tem dokumentu 

DATUM datumsko polje; kontrola: datum ne sme biti kasnejši od tekočega 

A: besedilo v polje se avtomatično vpiše navedeno besedilo in vpisa ni dovoljeno spreminjati 

Pomen vpisov v koloni »A (atribut)« 

vpis v koloni A pomen − pojasnilo 

* Vnos podatka je obvezen. Če je vnos podatka obvezen samo ob določenem pogoju, je v polju − koloni »tip 

vnosa« vpisana oznaka * in pogoj (če), pri katerem je vnos obvezen 

P Podatek se prikaže na obrazcu (prenese iz PRS), vendar ga ni dovoljeno spreminjati. 

X Podatka ni dovoljeno spreminjati in se na obrazcu za vnos elektronskega predloga ne prikaže. 

A V polje se vpiše avtomatično besedilo, navedeno v polju − koloni »tip podatka«, in podatka ni dovoljeno 

spreminjati. 

 

polje na zelenem ozadju se bo začelo polniti, ko bo izvedena ustrezna nadgradnja eVEM (glej razdelek 20.1). 

 

 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

stran 12/220 

Preglednica 1.2: Atributi predlogov – SRG subjekt (1) 

št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

1 
podatki za spremljanje 

dok. 
    1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

3 
Datum in ura nastanka 

dokumenta 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

5 eVEM ID     1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

6 
številka zadeve (e-VEM 

številka) 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

7 
zaporedna številka 

zahtevka 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

9 oznaka dokumenta    * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

10 XML verzija sheme   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

11 testiranje / produkcija   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

13 podatki o vnašalcu vloge     1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

14 Ime in priimek     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

15 Telefonska številka     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

16 Elektronska pošta     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

17 Vstopna točka   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

18 Šifra vstopne točke   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

20 
podatki o referentu 

AJPES 
    0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

21 Ime in priimek referenta                               

22 
Telefonska številka 

referenta 
                              

23 Elektronska pošta                               

24 Izpostava referenta                               

25 Šifra izpostave                               

27 
podatki o referentu 

sodišča 
    0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

28 Ime in priimek referenta                               

29 
Telefonska številka 

referenta 
                              

30 Elektronska pošta                               

31 Izpostava referenta                               

32 Šifra izpostave                               

35 
1. SKLOP: Splošni 

podatki 
                              

36 
Identifikacijski in drugi 

podatki 
    0:0     0:0     0:0     1:1     1:1 

37 Okrožno sodišče 
določi 

AJPES 
X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 določi AJPES X 1:1 določi AJPES X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 

38 Matična številka 
določi 

AJPES 
X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 določi AJPES X 1:1 je že določeno P 1:1 

je že 

določeno 
P 1:1 

39 SRG številka 
določi 

AJPES 
X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 določi AJPES X 1:1 določi AJPES X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

40 Davčna številka 
določi 

DURS 
X 1:1 

določi 

DURS 
X 1:1 določi DURS X 1:1 je že določeno P 1:1 

je že 

določeno 
P 1:1 

41 Vložna številka 
določi 

AJPES 
X 1:1 

določi 

AJPES 
X 1:1 določi AJPES X 1:1 je že določeno P 1:1 

je že 

določeno 
P 1:1 

43 Vsebina predloga     1:1     1:1     1:1     1:1       

44 Vrsta predloga 
A: vpis 

ustanovitve 
A 1:1 

A: vpis 

ustanovitve 
A 1:1 

A: vpis 

ustanovitve 
A 1:1 Š [44] * 1:1 

A: vpis 

spremembe 
A   

46 Predlagatelj   * 1:n   * 1:n   * 1:n   * 1:n   * 1:n 

47 Vrsta predlagatelja Š [47-1] *   Š [47-1] *   Š [47-1] *   Š [47-2] *   Š [47-2] *   

48 Ime predlagatelja 
* če 47 = 

FO 
  0:1 

* če 47 = 

FO 
  0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

* če 47 = 

FO 
  0:1 

49 Priimek predlagatelja 
* če 47 = 

FO 
  0:1 

* če 47 = 

FO 
  0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

* če 47 = 

FO 
  0:1 

50 Firma predlagatelja 
* če 47 = 

PO 
  0:1 

* če 47 = 

PO 
  0:1 * če 47 = PO   0:1 

* če 47 = PO; 

če 47 = SV 

prenos iz 101 

  0:1 

* če 47 = 
PO; če 47 = 

SV prenos 

iz 101 

  0:1 

67 
Pooblaščenec 

predlagatelja 
    0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

68 Vrsta pooblaščenca (šifra) Š [68] * 1:1   X 0:0 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 

69 Ime pooblaščenca 
* če 68 = 

FO 
  0:1       * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

* če 68 = 

FO 
  0:1 

70 Priimek pooblaščenca 
* če 68 = 

FO 
  0:1       * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

* če 68 = 

FO 
  0:1 

71 Firma pooblaščenca 
* če 68 = 

PO 
  0:1       * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 

* če 68 = 

PO 
  0:1 

73 
Podatki za pošiljanje 

pošiljke 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

74 Način prejema Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 

75 
Naslov varnega poštnega 

predala 
                         

76 Naslovnik                          

77 
Naslov za pošiljanje 

pošiljke 
   0:n    0:n    0:n    0:n    0:n 

78 občina                               

79 občina ID                               

80 naselje                               

81 naselje ID                               

82 ulica                               

83 ulica ID                               

84 hišna številka                               

85 dodatek hišni številki                               

86 HS_MID                               

87 poštna številka                               

88 poštni kraj                               

89 država                               

90 država ID                               
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

91 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

93 2. SKLOP: Listine     0:n     0:n     0:n     0:n     0:n 

94 Vrsta listine Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 

95 Jezik listine Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 

96 Datum listine DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 

97 CEH št. listine   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

99 
3. SKLOP: Podatki o 

družbi 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

100 Datum ustanovitve DATUM * 1:1 DATUM * 1:1 DATUM * 1:1   X 1:1   X 1:1 

101 Firma   * 1:1   * 1:1   * 1:1     1:1     1:1 

102 Prevod firme                               

103 Jezik                               

104 Prevod                               

105 Skrajšana firma     0:1                         

106 Prevod skrajšane firme                               

107 Jezik                               

108 Prevod                               

109 Sedež 
prenos iz 

114 
* 1:1 

prenos iz 

114 
* 1:1 prenos iz 114 * 1:1 prenos iz 114 * 1:1 

prenos iz 

114 
* 1:1 

111 Poslovni naslov   * 1:1   * 1:1   * 1:1     1:1     1:1 

112 občina                               

113 občina ID                               

114 naselje                               

115 naselje ID                               

116 ulica                               

117 ulica ID                               

118 hišna številka                               

119 dodatek hišni številki                               

120 HS_MID                               

121 poštna številka                               

122 poštni kraj                               

123 država Slovenija     Slovenija     Slovenija     Slovenija     Slovenija     

124 država ID 705     705     705     705     705     

125 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

126 Elektronski naslov  * 1:1  * 1:1  * 1:1  * 1:1  * 1:1 

127 
Pravnoorganizacijska 

oblika 
A: d.o.o. A 1:1 A: d.o.o. A 1:1 Š [127-1] * 1:1 Š [127-1] * 1:1   X 1:1 

128 Dodatna oblika Š [128]   0:1   X 0:0 Š [128]   0:1 Š [128]       X   

129 Tip kapitala 
A: osnovni 

kapital 
A 1:1 

A: osnovni 

kapital 
A 1:1 Š [129] * 1:1 Š [129] * 1:1   X   
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

130 Kapital - valuta EUR * 1:1   * 1:1     0:1     0:1   X   

131 Kapital - znesek   * 1:1   * 1:1     0:1     0:1   X   

132 Število delnic   X 0:0   X 0:0     0:1     0:1   X   

133 Vrsta organa nadzora Š [133] * 1:1 A: nima A   Š [133]     Š [133] * 1:1   X   

134 
4. SKLOP: Podatki o 

družbenikih 
F: nov * 1:n F: nov * 1:1 

F: nov 

glede na [127] 
  

1:n 

0:0 

1:1 

F: nov / izbris 

glede na [127] 
  

1:n 

0:0 

1:1 

  X 0:n 

135 Zaporedna. št. družbenika dodeli sist. *   dodeli sist. *   dodeli sist. *   * če F: nov *         

137 
Vrsta identifikacijske 

številke 
Š [137] *   A: EMŠO A   Š [137] *   

* če F: nov Š 

[137] 
*         

138 Identifikacijska številka   *     *     *     *         

139 Firma družbenika 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   * če F: nov P         

141 Ime družbenika 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   * če F: nov P         

142 Priimek družbenika 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   * če F: nov P         

145 
(Stalni) naslov 

družbenika 

prenos iz 

ME 
P 1:1 

prenos iz 

ME 
P 1:1 prenos iz ME P 1:1 * če F: nov P 1:1       

146 občina                               

147 občina ID                               

148 naselje                               

149 naselje ID                               

150 ulica                               

151 ulica ID                               

152 hišna številka                               

153 dodatek hišni številki                               

154 HS_MID                               

155 poštna številka                               

156 poštni kraj                               

157 država                               

158 država ID                               

159 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1       

176 
Vrsta odgovornosti za 

obveznosti družbe 

A: ne 

odgovarja 
A 1:1 

A: ne 

odgovarja 
A 1:1 Š [176-1] * 1:1 

* če F: nov 

Š [176-1] 
* 1:1       

177 Obseg odgovornosti   X 0:1   X 0:1     0:1 * če F: nov   0:1       

178 Datum vstopa 
prenos iz 

100 
* 1:1 

prenos iz 

100 
* 1:1 DATUM * 1:1 * če F: nov * 1:1       

179 Datum izstopa   X 0:0   X 0:0   X 0:0 
*če F: izbris 

DATUM 
*         

181 
5. SKLOP: Podatki o 

poslovnih deležih 
F: nov * 1:n F: nov * 1:1   X 0:0 

F: nov / izbris / 

sprem. 
  0:n   X   
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

182a tip spremembe A: nov A 1:1 A: nov A 1:1       Š [182a] A 1:1       

182 Zaporedna št. deleža  X 1:1  X 1:1       * če F: sprem. P 1:1       

183 Vrsta spremembe 
A: 

ustanovitev 
* 1:1 

A: 

ustanovitev 
* 1:1       Š [183] * 1:1       

184 Vložek - valuta EUR * 1:1 EUR * 1:1       
* če F: nov / 

sprem. 
* 1:1       

185 Vložek - znesek   * 1:1   * 1:1       
* če F: nov / 

sprem. 
* 1:1       

186 
Delež v odstotku ali 

ulomku 
  * 1:1 A: 100 % A 1:1       

* če F: nov / 

sprem. 
* 1:1       

187 Povezava   X 0:0   X 0:0       
* če F: nov / 

sprem. 
* 0:1       

188 Obremenitve   X 0:0   X 0:0      F: nova / izbris * 0:n       

188a vsebina obremenitve  X 0.0  X 0.0    * če F: nov  1:1    

188b razlog izbrisa  X 0:0  X 0:0    * če F: izbris  1:1  X 0:0 

189 Imetniki   * 1:n   * 1:1   X 0:0 
* če F: nov / 

sprem. 
* 1:n       

190 Zaporedna št. družbenika   * 1:n   *           * 1:n       

192 
6. SKLOP: Podatki o 

zastopnikih 
F: nov * 1:n F: nov * 1:1 F: nov * 1:n F: nov / izbris    1:n 

F: nov / 

izbris  
  1:n 

193 Zaporedna št. zastopnika dodeli sist. * 1:1  dodeli sist. * 1:1  dodeli sist. * 1:1 
* če F: nov –  

dodeli sist 
* 1:1   * 1:1 

195 Tip zastopnika Š [195-1] * 1:1 
A: 

poslovodja 
A 1:1 Š [195-1] * 1:1 

* če F: nov 

Š [195-1] 
* 1:1 

* če F: nov 

Š [195-1] 
* 1:1 

196 
Vrsta identifikacijske 

številke 
Š [137] * 1:1 A: EMŠO A 1:1 Š [137] * 1:1 

* če F: nov 

Š [137] 
* 1:1 * če F: nov * 1:1 

197 Identifikacijska številka   * 1:1 
prenos iz 

138 
A 1:1   * 1:1 * če F: nov * 1:1 * če F: nov * 1:1 

198 Ime zastopnika 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P   

* če F: nov 

– prenos iz 

ME 

P   

199 Priimek zastopnika 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P   

* če F: nov 

– prenos iz 

ME 

P   

201 Firma 
prenos iz 

ME 
P   

prenos iz 

ME 
P   prenos iz ME P   

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P   

* če F: nov 

– prenos iz 

ME 
P   

205 (Stalni) naslov zastopnika 
prenos iz 

ME 
P 1:1 

prenos iz 

ME 
* 1:1 prenos iz ME * 1:1 

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P 1:1 

* če F: nov 
– prenos iz 

ME 
P 1:1 

206 občina                               

207 občina ID                               

208 naselje                               

209 naselje ID                               

210 ulica                               

211 ulica ID                               

212 hišna številka                               
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

213 dodatek hišni številki                               

214 HS_MID                               

215 poštna številka                               

216 poštni kraj                               

217 država                               

218 država ID                               

219 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

236 Datum pooblastila DATUM * 1:1 DATUM * 1:1 DATUM * 1:1 
* če F: nov –  

DATUM 
* 1:1 

* če F: nov 

–  

DATUM 

* 1:1 

237 
Datum prenehanja 

pooblastila 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0 

če F: izbris – 

DATUM 
* 1:1 

če F: izbris 

– DATUM 
* 1:1 

238 Način zastopanja Š [238] * 1:1 
A: 

samostojno 
A 1:1 Š [238] * 1:1 

* če F: nov 

Š [238] 
* 1:1 

* če F: nov 

Š [238] 
* 1:1 

239 Omejitve                   * če F: nov   1:1 * če F: nov   1:1 

241 
7. SKLOP: Podatki o 

članih organa nadzora 
F: nov   0:n   X 0:0 F: nov   0:n F: nov / izbris   0:n   X 0:0 

242 Zaporedna št. člana 
dodeli 

sistemsko 
* 1:1       

dodeli 

sistemsko 
* 1:1 

* če F: nov –  

dodeli sist 
* 1:1       

244 
Vrsta identifikacijske 

številke 
Š [137] * 1:1       Š [137] * 1:1 

* če F: nov –  

Š [137] 
* 1:1       

245 Identifikacijska številka   * 1:1         * 1:1 * če F: nov * 1:1       

246 Tip člana organa nadzora Š [246] * 1:1       Š [246] * 1:1 
* če F: nov –  

Š [246] 
* 1:1       

247 Ime člana 
prenos iz 

ME 
P 1:1       prenos iz ME P 1:1 

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P 1:1       

248 Priimek člana 
prenos iz 

ME 
P 1:1       prenos iz ME P 1:1 

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P 1:1       

252 
Datum izvolitve ali 

imenovanja 
DATUM * 1:1       DATUM * 1:1 

če F: nov – 

DATUM 
* 1:1       

253 Datum prenehanja   X 0:0         X 0:0 
če F: izbris – 

DATUM 
* 1:1       

254 (Stalni) naslov člana 
prenos iz 

ME 
P 1:1       prenos iz ME P 1:1 

* če F: nov – 

prenos iz ME 
P 1:1   X 0:0 

255 občina                               

256 občina ID                               

257 naselje                               

258 naselje ID                               

259 ulica                               

260 ulica ID                               

261 hišna številka                               

262 dodatek hišni številki                               

263 HS_MID                               

264 poštna številka                               

265 poštni kraj                               
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št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

266 država                               

267 država ID                               

268 podatek iz RPE   * 1:1         * 1:1   * 1:1       

285 
8. SKLOP: Druge 

statistične dejavnosti 
F: nova   0:n F: nova   0:n F: nova   0:n F: nova / izbris * 0:n       

287 Šifra podrazreda po SKD Š [287] * 1:1 Š [287] * 1:1 Š [287] * 1:1 
* če F: nov –  

Š [287] 
* 1:1       

288 Naziv podrazreda po SKD prenos iz Š A 1:1 prenos iz Š A 1:1 prenos iz Š A 1:1 
* če F: nov –  

prenos iz Š 
A 1:1       

292 
9. SKLOP: Glavna 

statistična dejavnost 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1     1:1       

293 Šifra podrazreda po SKD Š [287] * 1:1 Š [287] * 1:1 Š [287] * 1:1 
* če F: nov –  

Š [287] 
* 1:1       

294 Naziv podrazreda po SKD prenos iz Ša A 1:1 prenos iz Ša A 1:1 prenos iz Ša A 1:1 
* če F: nov –  

prenos iz Š 
A 1:1       

296 
10. SKLOP: Skupščinski 

sklepi 
F: nov   0:n   X 0:0 F: nov   0:n F: nov / izbris   0:n     0:n 

298 Datum skupščine DATUM * 1:1 DATUM * 1:1 DATUM * 1:1 če nov * 1:1 DATUM * 1:1 

299 Vsebina sklepa   * 1:1   * 1:1   * 1:1 če nov * 1:1   * 1:1 

300 
Izpodbijanje ali ničnost 

sklepa 
  X     X     X   če izbris. * 1:1   X   

302 11. SKLOP: Razno F: nov   0:n   X 0:0 F: nov   0:n F: nov / izbris   0:n       

305 Razlog izbrisa   X 0:0   X 0:0   X 0:0 *če F: izbris * 1:1       

307 Vsebina   * 1:1   * 1:1   * 1:1 *če F: nov * 1:1       

309 
12. SKLOP: Sprememba 

družbene pogodbe 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0     0:n     0:n 

311 Datum sklepa o spremembi                   DATUM   0:1 DATUM   0:1 

313 
13. SKLOP: Podatki za 

zvezo 
    0:n     0:n     0:n     0:n     0:n 

314 Tip                               

315 Zveza                               
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Preglednica 1.3: Atributi predlogov – SRG subjekt (2) 

št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

1 
podatki za spremljanje 

dok. 
    1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

3 
Datum in ura nastanka 

dokumenta 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

5 eVEM ID     1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

6 
številka zadeve (e-VEM 

številka) 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

7 
zaporedna številka 

zahtevka 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

9 oznaka dokumenta    * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

10 XML verzija sheme   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

11 testiranje / produkcija   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

13 podatki o vnašalcu vloge     1:1     1:1     1:1     1:1     1:1 

14 Ime in priimek     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

15 Telefonska številka     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

16 Elektronska pošta     0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

17 Vstopna točka   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

18 Šifra vstopne točke   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

20 
podatki o referentu 

AJPES 
    0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

21 Ime in priimek referenta                               

22 
Telefonska številka 

referenta 
                              

23 Elektronska pošta                               

24 Izpostava referenta                               

25 Šifra izpostave                               

27 
podatki o referentu 

sodišča 
    0:1     0:1     0:1     0:1     0:1 

28 Ime in priimek referenta                               

29 
Telefonska številka 

referenta 
                              

30 Elektronska pošta                               

31 Izpostava referenta                               

32 Šifra izpostave                               

35 
1. SKLOP: Splošni 

podatki 
                              

36 
Identifikacijski in drugi 

podatki 
    1:1     1:1     0:0     1:1     1:1 

37 Okrožno sodišče je že določeno X 1:1 je že določeno X 1:1 določi AJPES   1:1 določi AJPES X 1:1 je že določeno X 1:1 

38 Matična številka je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 se ne določi   1:1 je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 

39 SRG številka določi AJPES X 1:1 določi AJPES X 1:1 določi AJPES   1:1 določi AJPES X 1:1 določi AJPES X 1:1 

40 Davčna številka je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 se ne določi   1:1 je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

41 Vložna številka je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 se ne določi   1:1 je že določeno P 1:1 je že določeno P 1:1 

43 Vsebina predloga     1:1     1:1     1:1           1:1 

44 Vrsta predloga 
A: izbris 

subjekta 
A 1:1 

A:predložitev 

listine 
A 1:1 

A: vpis 

nameravane 

firme 

A 1:1 
A: vpis 

spremembe 
A   Š [44[ A 1:1 

46 Predlagatelj   * 1:n   * 1:n   * 1:n   * 1:n   * 1:n 

47 Vrsta predlagatelja Š [47-2] *   Š [47-2] *   Š [47-1] *   Š [47-2] *   Š [47-1] *   

48 Ime predlagatelja * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

49 Priimek predlagatelja * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

50 Firma predlagatelja 

* če 47 = PO; 

če 47 = SV 

prenos iz 101 

  0:1 

* če 47 = PO; 

če 47 = SV 

prenos iz 101 

  0:1 * če 47 = PO   0:1 

* če 47 = PO; 

če 47 = SV 

prenos iz 101 

  0:1 * če 47 = PO   0:1 

67 
Pooblaščenec 

predlagatelja 
    0:1           0:1     0:1     0:1 

68 Vrsta pooblaščenca (šifra) Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 

69 Ime pooblaščenca * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

70 Priimek pooblaščenca * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

71 Firma pooblaščenca * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 

73 
Podatki za pošiljanje 

pošiljke 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

74 Način prejema Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 

75 
Naslov varnega poštnega 

predala 
                         

76 Naslovnik                          

77 
Naslov za pošiljanje 

pošiljke 
   0:n    0:n    0:n    0:n    0:n 

78 občina                               

79 občina ID                               

80 naselje                               

81 naselje ID                               

82 ulica                               

83 ulica ID                               

84 hišna številka                               

85 dodatek hišni številki                               

86 HS_MID                               

87 poštna številka                               

88 poštni kraj                               

89 država                               

90 država ID                               

91 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

93 2. SKLOP: Listine     0:n     1:n   X 0:0   X 0:0     0:n 

94 Vrsta listine Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1             Š [94] * 1:1 
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

95 Jezik listine Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1             Š [95] * 1:1 

96 Datum listine DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1             DATUM  * 1:1 

97 CEH št. listine   * 1:1   * 1:1               * 1:1 

99 
3. SKLOP: Podatki o 

družbi 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

100 Datum ustanovitve   X 1:1   X 1:1   X 0:0   X 1:1   X 1:1 

101 Firma   P 1:1   P 1:1   * 1:1   P 1:1   P 1:1 

102 Prevod firme   X     X     X 0:0   X     X   

103 Jezik                               

104 Prevod                               

105 Skrajšana firma   X     X       0:1   X     X   

106 Prevod skrajšane firme   X     X     X 0:0   X     X   

107 Jezik                               

108 Prevod                               

109 Sedež   X 1:1   X 1:1   X 0:0  X 1:1   X 1:1 

111 Poslovni naslov   X 1:1   X 1:1   X 0:0   X 1:1   X 1:1 

112 občina                               

113 občina ID                               

114 naselje                               

115 naselje ID                               

116 ulica                               

117 ulica ID                               

118 hišna številka                               

119 dodatek hišni številki                               

120 HS_MID                               

121 poštna številka                               

122 poštni kraj                               

123 država                              

124 država ID                              

125 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1         * 1:1   * 1:1 

126 Elektronski naslov  X   X   X   X   X  

127 
Pravnoorganizacijska 

oblika 
  X 1:1   X 1:1   X 0:0   X 1:1   X 1:1 

128 Dodatna oblika               X 0:0   X         

129 Tip kapitala   X     X     X 0:0   X     X   

130 Kapital - valuta   X     X     X 0:0   X     X   
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

131 Kapital - znesek   X     X     X 0:0   X     X   

132 Število delnic   X     X     X 0:0   X     X   

133 Vrsta organa nadzora   X     X     X 0:0   X     X   

134 
4. SKLOP: Podatki o 

družbenikih 
  X 0:n   X 0:n F: nov * 1:n   X 0:n   X 0:n 

135 Zaporedna. št. družbenika             dodeli sist.                 

137 
Vrsta identifikacijske 

številke 
            Š [137]                 

138 Identifikacijska številka                               

139 Firma družbenika             prenos iz ME P               

141 Ime družbenika             prenos iz ME P               

142 Priimek družbenika             prenos iz ME P               

145 
(Stalni) naslov 

družbenika 
  X 1:1   X 1:1 prenos iz ME P 1:1   X 1:1   X 1:1 

146 občina                               

147 občina ID                               

148 naselje                               

149 naselje ID                               

150 ulica                               

151 ulica ID                               

152 hišna številka                               

153 dodatek hišni številki                               

154 HS_MID                               

155 poštna številka                               

156 poštni kraj                               

157 država                               

158 država ID                               

159 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1         * 1:1 

176 
Vrsta odgovornosti za 

obveznosti družbe 
  * 1:1   * 1:1   X           * 1:1 

177 Obseg odgovornosti     0:1     0:1   X             0:1 

178 Datum vstopa   * 1:1   * 1:1   X           * 1:1 

179 Datum izstopa               X               

181 
5. SKLOP: Podatki o 

poslovnih deležih 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0   X 0:n   X 0:n 

182a tip spremembe                               

182 Zaporedna št. deleža   *     *                 *   

183 Vrsta spremembe   *     *                 *   
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

184 Vložek - valuta   * 1:1   * 1:1               * 1:1 

185 Vložek - znesek   * 1:1   * 1:1               * 1:1 

186 
Delež v odstotku ali 

ulomku 
  *     *                 *   

187 Povezava                               

188 Obremenitve                               

188a vsebina obremenitve                

188b razlog izbrisa  X   X   X   X   X  

189 Imetniki   X 1:n   X 1:n         X 1:n   X 1:n 

190 Zaporedna št. družbenika   * 1:n   * 1:n         * 1:n   * 1:n 

192 
6. SKLOP: Podatki o 

zastopnikih 
  X 1:n   X 1:n   X 0:0  X 1:n   X 1:n 

193 Zaporedna št. zastopnika   X 1:1   X 1:1       X 1:1   X 1:1 

195 Tip zastopnika   X 1:1   X 1:1       X 1:1   X 1:1 

196 
Vrsta identifikacijske 

številke 
  X 1:1   X 1:1       X 1:1   X 1:1 

197 Identifikacijska številka   X 1:1   X 1:1       X 1:1   X 1:1 

198 Ime zastopnika                             

199 Priimek zastopnika                             

201 Firma                             

205 
(Stalni) naslov 

zastopnika 
  X 1:1   X 1:1       X 1:1   X 1:1 

206 občina                               

207 občina ID                               

208 naselje                               

209 naselje ID                               

210 ulica                               

211 ulica ID                               

212 hišna številka                               

213 dodatek hišni številki                               

214 HS_MID                               

215 poštna številka                               

216 poštni kraj                               

217 država                               

218 država ID                               

219 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1         * 1:1   * 1:1 

236 Datum pooblastila   *     *           *     *   

237 
Datum prenehanja 

pooblastila 
                              

238 Način zastopanja   *     *           *     *   

239 Omejitve                               
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

241 
7. SKLOP: Podatki o 

članih organa nadzora 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0   X 0:n   X 0:n 

242 Zaporedna št. člana                               

244 
Vrsta identifikacijske 

številke 
                              

245 Identifikacijska številka                               

246 Tip člana organa nadzora                               

247 Ime člana                               

248 Priimek člana                               

252 
Datum izvolitve ali 

imenovanja 
                              

253 Datum prenehanja                               

254 (Stalni) naslov člana   X 1:1   X 1:1   X 0:0   X 1:1   X 1:1 

255 občina                               

256 občina ID                               

257 naselje                               

258 naselje ID                               

259 ulica                               

260 ulica ID                               

261 hišna številka                               

262 dodatek hišni številki                               

263 HS_MID                               

264 poštna številka                               

265 poštni kraj                               

266 država                               

267 država ID                               

268 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1               * 1:1 

285 
8. SKLOP: Druge 

statistične dejavnosti 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0 

F: nova / 

izbris 
 0:n   X 0:n 

287 Šifra podrazreda po SKD   X 1:1   X 1:1       
* če F: nov –  

Š [287] 
  1:1   X 1:1 

288 Naziv podrazreda po SKD   X 1:1   X 1:1       
* če F: nov –  

prenos iz Š 
  1:1   X 1:1 

292 
9. SKLOP: Glavna 

statistična dejavnost 
  X 1:1   X 1:1   X 0:0 

F: nova / 

izbris 
* 1:1   X 1:1 

293 Šifra podrazreda po SKD   X 1:1   X 1:1       
* če F: nov –  

Š [287] 
* 1:1   X 1:1 

294 Naziv podrazreda po SKD   X 1:1   X 1:1       
* če F: nov –  

prenos iz Š 
* 1:1   X 1:1 

296 
10. SKLOP: Skupščinski 

sklepi 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0   X 0:n   X 0:n 

298 Datum skupščine   X 1:1   X 1:1        X 1:1   X 1:1 
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št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis nameravane 

firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

299 Vsebina sklepa   X 1:1   X 1:1         X 1:1   X 1:1 

300 
Izpodbijanje ali ničnost 

sklepa 
                    X         

302 11. SKLOP: Razno F: vpis * 1:n   X 0:0   X 0:0   X 0:n F: vpis * 1:n 

305 Razlog izbrisa   X 0:0   X 0:0               X 0:0 

307 Vsebina   * 1:1   * 1:1               * 1:1 

309 
12. SKLOP: Sprememba 

družbene pogodbe 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0   X 0:n   X 0:n 

311 
Datum sklepa o 

spremembi 
                     0:1       

313 
13. SKLOP: Podatki za 

zvezo 
  X 0:n   X 0:n   X 0:0     0:n   X 0:n 

314 Tip                               

315 Zveza                               
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Preglednica 1.4:  Atributi predlogov – poslovne enote 

št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

1 
podatki za spremljanje 

dok. 
    1:1     1:1     1:1 

3 
Datum in ura nastanka 

dokumenta 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1 

5 eVEM ID     1:1     1:1     1:1 

6 
številka zadeve (e-VEM 

številka) 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1 

7 
zaporedna številka 

zahtevka 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1 

9 oznaka dokumenta    * 1:1   * 1:1   * 1:1 

10 XML verzija sheme   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

11 testiranje / produkcija   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

13 podatki o vnašalcu vloge     1:1     1:1     1:1 

14 Ime in priimek     0:1     0:1     0:1 

15 Telefonska številka     0:1     0:1     0:1 

16 Elektronska pošta     0:1     0:1     0:1 

17 Vstopna točka   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

18 Šifra vstopne točke   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

20 
podatki o referentu 

AJPES 
    0:1     0:1     0:1 

21 Ime in priimek referenta                   

22 
Telefonska številka 

referenta 
                  

23 Elektronska pošta                   

24 Izpostava referenta                   

25 Šifra izpostave                   

27 
podatki o referentu 

sodišča 
    0:1     0:1     0:1 

28 Ime in priimek referenta                   

29 
Telefonska številka 

referenta 
                  

30 Elektronska pošta                   

31 Izpostava referenta                   

32 Šifra izpostave                   

35 
1. SKLOP: Splošni 

podatki 
                  

36 
Identifikacijski in drugi 

podatki 
    0:0     0:0     0:0 

37 Okrožno sodišče  X 0:0  X 0:0  X 0:0 

38 Matična številka  X 0:0  X 0:0  X 0:0 

39 SRG številka  X 0:0  X 0:0  X 0:0 

40 Davčna številka  X 0:0  X 0:0  X 0:0 
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

41 Vložna številka  X 0:0  X 0:0  X 0:0 

43 Vsebina predloga     1:1           1:1 

44 Vrsta predloga A: vpis ustanovitve A 1:1 A: vpis spremembe A   A: izbris subjekta A 1:1 

46 Predlagatelj   * 1:n   * 1:n   * 1:n 

47 Vrsta predlagatelja Š [47-1] *   Š [47-2] *   Š [47-2] *   

48 Ime predlagatelja * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

49 Priimek predlagatelja * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 * če 47 = FO   0:1 

50 Firma predlagatelja * če 47 = PO   0:1 
* če 47 = PO; če 47 = 

SV prenos iz 101 
  0:1 

* če 47 = PO; če 47 = 

SV prenos iz 101 
  0:1 

67 
Pooblaščenec 

predlagatelja 
    0:1     0:1     0:1 

68 Vrsta pooblaščenca (šifra)   X 0:0 Š [68] * 1:1 Š [68] * 1:1 

69 Ime pooblaščenca       * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

70 Priimek pooblaščenca       * če 68 = FO   0:1 * če 68 = FO   0:1 

71 Firma pooblaščenca       * če 68 = PO   0:1 * če 68 = PO   0:1 

73 
Podatki za pošiljanje 

pošiljke 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1 

74 Način prejema Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 Š [74] * 1:1 

75 
Naslov varnega poštnega 

predala 
               

76 Naslovnik                

77 
Naslov za pošiljanje 

pošiljke 
   0:n    0:n    0:n 

78 občina                   

79 občina ID                   

80 naselje                   

81 naselje ID                   

82 ulica                   

83 ulica ID                   

84 hišna številka                   

85 dodatek hišni številki                   

86 HS_MID                   

87 poštna številka                   

88 poštni kraj                   

89 država                   

90 država ID                   

91 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1   * 1:1 

93 2. SKLOP: Listine     0:n     0:n     0:n 

94 Vrsta listine Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 Š [94] * 1:1 

95 Jezik listine Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 Š [95] * 1:1 

96 Datum listine DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 DATUM  * 1:1 

97 CEH št. listine   * 1:1   * 1:1   * 1:1 
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

99 
3. SKLOP: Podatki o 

družbi 
  * 1:1   * 1:1   * 1:1 

100 Datum ustanovitve DATUM * 1:1   X 1:1   X 1:1 

101 Firma   * 1:1     1:1   P 1:1 

102 Prevod firme               X   

103 Jezik                   

104 Prevod                   

105 Skrajšana firma               X   

106 Prevod skrajšane firme               X   

107 Jezik                   

108 Prevod                   

109 Sedež prenos iz 114 * 1:1 prenos iz 114 * 1:1   X 1:1 

111 Poslovni naslov   * 1:1     1:1   X 1:1 

112 občina                   

113 občina ID                   

114 naselje                   

115 naselje ID                   

116 ulica                   

117 ulica ID                   

118 hišna številka                   

119 dodatek hišni številki                   

120 HS_MID                   

121 poštna številka                   

122 poštni kraj                   

123 država Slovenija     Slovenija           

124 država ID 705     705           

125 podatek iz RPE * brez hišne številke * 1:1 * brez hišne številke * 1:1 * brez hišne številke * 1:1 

127 
Pravnoorganizacijska 

oblika 
A: poslovna enota A 1:1   X 1:1   X 1:1 

128 Dodatna oblika   X 0:0   X         

129 Tip kapitala A: nima kapitala A 1:1   X         

130 Kapital - valuta   X 0:0   X         

131 Kapital - znesek   X 0:0   X         

132 Število delnic   X 0:0   X         

133 Vrsta organa nadzora A: nima A 1:1   X     X   

134 
4. SKLOP: Podatki o 

družbenikih 
F: nov * 1:1   X 1:1   X 1:1 

135 Zaporedna. št. družbenika dodeli sist. *               

137 
Vrsta identifikacijske 

številke 

A: matična številka 

(PO) 
A               

138 Identifikacijska številka   *               
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

139 Firma družbenika prenos iz ME P               

141 Ime družbenika prenos iz ME P               

142 Priimek družbenika prenos iz ME P               

145 
(Stalni) naslov 

družbenika 
prenos iz ME P 1:1   X 1:1   X 1:1 

146 občina                   

147 občina ID                   

148 naselje                   

149 naselje ID                   

150 ulica                   

151 ulica ID                   

152 hišna številka                   

153 dodatek hišni številki                   

154 HS_MID                   

155 poštna številka                   

156 poštni kraj                   

157 država                   

158 država ID                   

159 podatek iz RPE   * 1:1         * 1:1 

176 
Vrsta odgovornosti za 

obveznosti družbe 

A: ustanovitelj dela 

subjekta 
A 1:1         * 1:1 

177 Obseg odgovornosti   X 0:1           0:1 

178 Datum vstopa prenos iz 100 * 1:1         * 1:1 

179 Datum izstopa   X 0:0             

181 
5. SKLOP: Podatki o 

poslovnih deležih 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0 

182a tip spremembe             

182 Zaporedna št. deleža             

183 Vrsta spremembe             

184 Vložek - valuta             

185 Vložek - znesek             

186 
Delež v odstotku ali 

ulomku 
            

187 Povezava             

188 Obremenitve             

189 Imetniki             

190 Zaporedna št. družbenika             

192 
6. SKLOP: Podatki o 

zastopnikih 
F: nov * 0:n F: nov / izbris    0:n   X 0:0 

193 Zaporedna št. zastopnika dodeli sist. * 1:1 
* če F: nov –  

dodeli sist 
* 1:1     
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

195 Tip zastopnika 
A: vodja poslovne 

enote 
A 1:1 

* če F: nov 

A: vodja poslovne 

enote 

* 1:1     

196 
Vrsta identifikacijske 

številke 
  * 1:1 * če F: nov * 1:1     

197 Identifikacijska številka   * 1:1 * če F: nov * 1:1     

198 Ime zastopnika prenos iz ME P   
* če F: nov  

– prenos iz ME 
P       

199 Priimek zastopnika prenos iz ME P   
* če F: nov  

– prenos iz ME 
P       

201 Firma prenos iz ME P   
* če F: nov  

– prenos iz ME 
P       

205 
(Stalni) naslov 

zastopnika 
prenos iz ME P 1:1 

* če F: nov  

– prenos iz ME 
P 1:1     

206 občina                 

207 občina ID                 

208 naselje                   

209 naselje ID                   

210 ulica                   

211 ulica ID                   

212 hišna številka                   

213 dodatek hišni številki                   

214 HS_MID                   

215 poštna številka                   

216 poštni kraj                   

217 država                   

218 država ID                   

219 podatek iz RPE   * 1:1   * 1:1    

236 Datum pooblastila DATUM * 1:1 * če F: nov – DATUM * 1:1    

237 
Datum prenehanja 

pooblastila 
  X 0:0 če F: izbris – DATUM * 1:1    

238 Način zastopanja Š [238] * 1:1 * če F: nov – Š [238] * 1:1    

239 Omejitve       * če F: nov   1:1    

241 
7. SKLOP: Podatki o 

članih organa nadzora 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0 

242 Zaporedna št. člana                   

244 
Vrsta identifikacijske 

številke 
                  

245 Identifikacijska številka                   

246 Tip člana organa nadzora                   

247 Ime člana                   

248 Priimek člana                   
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

252 
Datum izvolitve ali 

imenovanja 
                  

253 Datum prenehanja                   

254 (Stalni) naslov člana   X 0:0   X 0:0   X 0:0 

255 občina                   

256 občina ID                   

257 naselje                   

258 naselje ID                   

259 ulica                   

260 ulica ID                   

261 hišna številka                   

262 dodatek hišni številki                   

263 HS_MID                   

264 poštna številka                   

265 poštni kraj                   

266 država                   

267 država ID                   

268 podatek iz RPE               * 1:1 

285 
8. SKLOP: Druge 

statistične dejavnosti 
F: nova   0:n F: nova / izbris * 0:n   X 0:n 

287 Šifra podrazreda po SKD Š [287] * 1:1 * če F: nov – Š [287] * 1:1   X 1:1 

288 Naziv podrazreda po SKD prenos iz Š A 1:1 
* če F: nov –  

prenos iz Š 
A 1:1   X 1:1 

292 
9. SKLOP: Glavna 

statistična dejavnost 
  * 1:1     1:1   X 1:1 

293 Šifra podrazreda po SKD Š [287] * 1:1 * če F: nov – Š [287] * 1:1   X 1:1 

294 Naziv podrazreda po SKD prenos iz Š A 1:1 
* če F: nov –  

prenos iz Š 
A 1:1   X 1:1 

296 
10. SKLOP: Skupščinski 

sklepi 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0 

298 Datum skupščine          

299 Vsebina sklepa          

300 
Izpodbijanje ali ničnost 

sklepa 
         

302 11. SKLOP: Razno   X 0:0   X 0:0  X 0:0 

305 Razlog izbrisa          

307 Vsebina          

309 
12. SKLOP: Sprememba 

družbene pogodbe 
  X 0:0   X 0:0   X 0:0 

311 
Datum sklepa o 

spremembi 
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št. 
vrsta predloga  

P za vpis ustanovitve 

poslovne enote 

P za vpis spremembe pri 

poslovni enoti 
P za izbris poslovne enote 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

313 
13. SKLOP: Podatki za 

zvezo 
    0:n     0:n   X 0:n 

314 Tip                   

315 Zveza                   
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1.3. Predlogi sodišč 

V preglednici 1.5 so prikazani vsi predlogi iz dokumenta Zbirnik predlogov – prenova aplikacije PRS-GD, z dne 

11. 5. 2020, ki ga je posredovala projektna skupina i-SRG pri VS RS. V drugem stolpcu (komentar Nina) so 

pojasnila, kako so bili posamezni predlogu upoštevani, oziroma zakaj v tem dokumentu niso upoštevani. 

Barvne oznake pomenijo: 

modro polje –  številka: Upoštevano v tem dokumentu. 

sivo polje – številka: Upoštevati bo treba pri drugih funkcionalnostih, ki jih mora opredeliti: 

–  AJPES (Indoc, Zbirka listin in podobno) oziroma 

– VS RS (projektna skupina i-SRG) 

zeleno polje: Ni mogoče upoštevati brez spremembe funkcionalnosti eVem 

črno polje – številka:  Ni mogoče upoštevati zaradi drugih razlogov, navedenih v komentarju 

vijolično polje: Nanaša se na 5. poglavje ZFPPIPP, ki bo verjetno črtano  (glej razdelek 1.1) 
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Preglednica 1.5: Predlogi sodišč s pojasnili 

št. PRS-GD komentar Nina E-VEM 

1 

NOVA SKLEPA - BREZ PREDNASTAVLJENIH POLJ 

vzpostaviti na postopke vpisa sprememb pri subjektih vpisa  novi šifri sklepov: 

a) pri izbiri VPIS DOVOLJEN, se poleg, že obstoječega sklepa glede na izbiro 

postopka, doda pozitiven sklep, ki povzroči vpis podatkov v register; ta sklep 

se objavi, prav tako se objavijo priložene listine; sklep gre v zbirko listin 

(sklep izberemo tudi za razveljavitev predhodnega sklepa, kjer je pomembno, 

da se sklep objavi) Ni mogoče upoštevati v celoti. 

Vsak tip sklepa, s katerimi se postopek konča, je 

glede na tip vpisa in tip postopka povezan z 

dodatnimi funkcionalnostmi (glej razdelek 3.4.2 

in razdelek 10).  

Upoštevno delno (razdelek 3.7). 

◼ 

2 
b) vzpostaviti novo možnost izbire negativnega sklepa pri izbiri ostalih 

negativnih opcij, ki se ne objavi, niti se ne objavijo listine 
◼ 

3 

c) za oba sklepa veljajo pravila drugih pozitivnih ali negativnih sklepov: 

 - se zapišeta v INDOC s priloženimi listinami, z njima se zaključi postopek in 

gre informacija o tem na eVem 

- iz rubrike IZPIS LISTIN se umakne splošni sklep 

- oba sklepa naj bosta prazna, z izjemo navedbe opravilne številke Srg, firme 

družbe in podpisa, sodnik ali sodniški pomočnik navede naslov sklepa, izrek 

sklepa, obrazložitev in pravni pouk 

◼ 

4 

NOV SKLEP V POSTOPKU IZBRISA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU - 

USTAVITEV POSTOPKA 

a) dodati nov sklep v postopku izbrisa po skrajšanem postopku: 

v primeru odločitve družbenikov o razveljavitvi skupščinskega sklepa o 

začetku postopka izbrisa , trenutno ne ustreza noben od obstoječih sklepov (ne 

gre za ustavitev postopka izbrisa na predlog na predlog upnika, zato naj se 

doda novo šifro sklepa s pravilnim tekstom) 

 Nov tip sklepa ni potreben. 

 Če skupščina družbe sama razveljavi sklep o 

prenehanju po skrajšanem postopku, odločanje 

sodišča ni potrebno. To pomeni, da se 2. faza ne 

izvede, ampak sodišče v 3. fazi (splošni predlog 

za vpis spremembe) odloči o izbrisu sklepa o 

prenehanju po skrajšanem postopku, in kot razlog 

(Izpodbojnost ničnost) navede: » Sklep o 

prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil 

razveljavljen s sklepom skupščine z dne < … > » 

◼ 

5 

POPRAVNI SKLEP - IZBRISANA DRUŽBA 

a) dodati možnost izdelave popravnega sklepa pri izbrisani družbi brez 

aktiviranja subjekta. 

b) vzpostaviti objavo popravnega sklepa in izvedbo prenosa v ZBIRKO 

LISTIN in v INDOC 

Upoštevno (razdelek 3.7) ◼ 
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št. PRS-GD komentar Nina E-VEM 

6 
NAMERAVANA FIRMA - IZBRIS 

- dodati sklep za izbris nameravane firme 

 Na eVem portalu se uporabi splošni predlog za 

izbris. V Srg vpisniku se kot tip postopka izbere 

09- izbris nameravane firme (razdelek 2.3.2).  

Sklep (razdelek 4.7). 

IZBRIS NAMERAVANE FIRME 

- dodati predlog za izbris nameravane firme 

7 

SKLEP O ZAVRŽENJU / SKLEP O ZAVRNITVI 

a) dodati: podatke o firmi: 

obstoječa sklepa ne vsebujeta vseh podatkov 

(podatek se prenese iz vpisane firme tudi v primeru, če je bila predlagana 

sprememba firme) 

 Upoštevano (razdelek 5.2.4, 5.3.2, 5.4.1 – glej 

pojasnilo v razdelku 5.2.1) 
◼ 

8 

UMIK SKLEPOV PO ZPPOD 

-če so sklepi še v sistemu, se jih ne prenese v novi sistem, saj se sklepi več ne 

izdajajo 

Upoštevano (ni več v FZ) ◼ 

9 

SKLEP II. FAZA ZFPPIPP 

a) vzpostaviti pozitiven sklep- sklep o ustavitvi postopka izbrisa  - označen je 

kot negativen sklep 

b) vzpostaviti objavo sklepa - posledica BRIS notifikacija 

c) vzpostaviti obvezen zapis  na zgodovinski izpis med pregled Srg sklepov 

  

10 

SKLEP SKRAJŠANI POSTOPEK II. FAZA 

a) sklep zapisati na zgodovinski izpis v pregled Srg (trenutno sklep o 

nadaljevanju postopka nima podatka, ki se prenese v PRS) 

  

11 

VPIS IN IZBIS OBREMENITVE 

a) dodati polje za izbris vsake posamezne obremenitve z možnostjo vnosa 

razloga izbrisa (kot rubrika RAZNO) 

b) izvesti prenos teksta izbrisa na predlog in sklep (enako, kot pri rubriki 

RAZNO) 

c) enako tudi za e-naslov družbe (spremenjeni 47. člen ZGD-1 – novela ZGD-

1K) 

 Polja se dodajo v bazi (razdelek 20.1). Vpisi 

bodo mogoči, ko bo dopolnitev izvedena tudi na 

eVEM portalu. 

Ustrezno je dopolnjena tudi vsebina sklepov in 

izpisov  

 Atributi v zvezi z dopolnitvijo na eVEM so 

opredlejeni v razdelku 20.2.1 

VPIS IN IZBRIS OBREMENITEV 

na predlog za vpis sprememb se doda polje za 

izbris vsake posamezne obremenitve z možnostjo 

vnosa razloga izbrisa (kor rubrika RAZNO) 

12 

VPIS POVEZAVE NA POSLOVNIH DELEŽIH 

a) vzpostaviti zapis podatka na zgodovinskem izpisu 

( 6. tč. 2. odst. 5. čl. ZSReg – podatka naj ne vsebuje redni izpis, ampak le 

zgodovinski izpis družbe) 

 Upoštevano (razdelek 11.1.4).  

 Pojasnilo: tudi v sedanjih FZ ni bilo zahteve za 

izpis povezave na poslovnem deležu na rednih 

izpisih. 

EVEM predlog za vpis sprememb ima polje za 

vpis povezave na poslovnem deležu – polje mora 

biti na začetku predloga vedno prazno in se 

zapolni le, če predlagatelj vpiše povezavo (če bo 

podatek le v zgodovini, potem tega podatka 

eVem avtomatično ne bo povzel v predlog) 
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št. PRS-GD komentar Nina E-VEM 

13 

VPIS OSEBNIH STANJ 

a) vzpostaviti možnost vpisa zaznambe osebnih stanj 

- dogovoriti glede na vrsto subjekta vpisa, določiti polje za vpis... 

 Osebna stanja (postavitev pod skrbništvo) se 

vpisujejo v matični evidenci (CRP). Ker je ista 

oseba lahko vpisana (z različnimi položaji pri 

različnih subjektih PRS), je najbolj konsistenta 

rešitev (za katero ni potrebna nadgradnja eVEM), 

da se ta podatek prevzema iz CRP v postopku 

usklajevanja podatkov (AJPES) 

Ustrezno pravno podlago je treba zagotoviti v 

ZSreg. 

◼ 

14 

USKLADITEV PODATKOV EMŠO – DŠ 

a) vzpostaviti samodejno uskladitev 

- zagotovi se pravna podlaga in programska možnost, da se podatek samodejno 

uskladi tudi v primeru, ko je fizična oseba vpisana najprej z DŠ in potem z 

EMŠO ali obratno 

 AJPES 

Zagotoviti je treba ustrezno pravno podlago v 

ZSReg. 

  

◼ 

15 

VPIS SPREMEMEB - ŽE VPISANI DRUŽBENIKI, ZASTOPNIKI IN 

NADZORNIKI 

a) vzpostaviti možnost vpisa spremembe podatka: 

(če je oseba vpisana s pravilnim identifikatorjem) 

- sprememba omejitev, 

- sprememba načina zastopanja, 

- vpis in izbris osebnega stanja, 

- pri nadzornikih menjava med funkcijo. predsednik, namestnik in član 

- pri delniški družbi: možnost izbire načina upravljanja: dvotirni sistem 

upravljanja družbe z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem 

upravljanja družbe z upravnim odborom (253. čl. ZGD-1). 

(Sedaj člane upravnega odbora vpišemo pod ČLANI ORGANA NADZORA) 

b) vzpostaviti razširitev nabora šifrantov pri: tip zastopnika:direktor/ izvršni 

direktor / vršilec dolžnosti direktorja (zavod) 

Dodatna pojasnila – pod a) ni mogoče 

upoštevati: 

– sprememba atributov pri zastopniku (omejitev 

ali načina zastopanja) kot samostojna sprememba 

ni mogoča zaradi konsistentnosti zgodovinskih 

podatkov. 

– enako velja za spremembo funkcij pri NS. 

– sistem upravljanja se vpisuje kot »Vrsta organa 

nadzora«. Če izbran Upravni odbor to pomeni, da 

ima družba enotirni sistem upravljanja, če pa je 

izbran NS, pomeni da ima družba dvotirni sistem 

upravljanja. 

pod b): šifranti se ustrezno dopolnijo (razdelek 

20.2.2). Uporabljati se lahko začnejo, ko bo 

sprememba implementirana na eVEM 

 

Sprememba mora biti na eVem 

16 
STEČAJNI UPRAVITELJI 

a) omogočiti vpis upravitelja: fizična/ pravna oseba 

Ni mogoče brez spremembe kontrole na eVem. 

Kontrolo je treba popraviti tako, kot je razloženo 

v razdelku 20.2.3  

V PRS-GD zaradi implementacije ni treba 

popravljati ničesar 

Sprememba mora biti na eVem 
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17 

VPIS PODATKOV - TUJE PODRUŽNICE 

a) vpis BRIS podatkov velja le za tuje podružnice kapitalskih družb iz EU/ pri 

vseh ostalih mora biti možnost, da se podatkov ne izpolni 

b) vzpostaviti možnost vpogleda v vnešene podatke o tuji družbi 

c) zagotoviti možnost poprave podatka 

d) PREVZEM EUID – prevzem brez prave povezanosti EU registrov najbrž ni 

mogoč 

Vse funkcionalnosti povezane z BRIS bodo 

opredeljene v posebnem dokumentu, ki ga bo 

pripravilo VS RS. 

◼ 

18 

IZDELAVA SKLEPA 

a) velikost okna: pri vpisu besedila v izrek in obrazložitev mora biti dovolj 

veliko okno (preglednost). 

b) možnost oblikovanja teksta: če je mogoče, naj ima vključeno kontrolo 

črkovanja 

c) zagotoviti neomejeno število znakov za obrazložitev 

 a) To mora biti upoštevano pri UI 

 b) Kontrola črkovanja ni mogoča. 

 c) Neomejeno število znakov ni mogoče 

◼ 

19 

POPRAVKI NA SKLEPU 

a) vzpostaviti možnost poprave napak v aplikaciji PRS-GD: 

podatke, ki so vnešeni preko eVem, in se ob generiranju sklepa zazna napaka, 

je sedaj možno popraviti le na eVem z izdajo odredbe 

b) statusna preoblikovanja - možnost vnosa v tekste RAZNO (MŠ, firma, drug 

tekst): 

polja, v katera se prenesejo podatki iz eVem so v PRS-GD zaklenjena – 

odklenjena polja bi omogočila vpis statusnega preoblikovanja z dodajanjem 

teksta v rubriko RAZNO (predvsem firme in matične številke) in izdaja 

odredbe ni več potrebna 

c) shranjevanje obeh predlogov 

predloga, ki ga sodišče prejme od eVem in tistega, ki se ga izdela sodišče z 

izvedbo novih vpisov oz. popravkov 

Dodatno pojasnilo: zaradi konsistentnosti morajo 

biti vsi podatki, ki se vpišejo v PRS, zajeti prek 

eVEM. 

Dovoljeno je samo popravljanje v polju razno. 

Upoštevno razdelek 3.4.3. 

◼ 

20 

OPOZORILA IN KONTROLE NA EKRANU 

a)spremeniti opozorila: 

opozorila, ki se pojavljajo na ekranu ob izdelavi odredbe ali sklepa / odveč so 

opozorila, ki se pojavljajo avtomatično na vseh sklepih,  povzročijo le dodaten 

klik 

 Taka opozorila že v osnovnih funkcionalnostih 

niso bila zahtevana (glej razdelek 3.4). AJPES 

mora to ustrezno upoštevati pri oblikovanju UI. 

◼ 
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21 

KOLEDAR ZA VEČFAZNE POSTOPKE 

a) vzpostaviti koledar: 

vzpostaviti možnost v posamezni zadevi za sodnika in sodniškega pomočnika, 

da izbere datum naslednje faze postopka 

b) vzpostaviti možnost  pregleda po zadevah/po subjektih vpisa/po izbranih 

datumih za sodnika in sodniškega pomočnika 

 a) upoštevano kot možnost več koledarjev pri 

zadevi (razdelek 2.10.2) in s filtriranjem po 

razlogu koledarja (razdelek 13.3.3) 

b) upoštevano (razdelek 13.3.3) 

◼ 

22 

EVIP in VNOS VEČ NASLOVNIKOV 

a) prenos oz. prevzem naslova za vročanje iz eVem 

b) vzpostaviti možnost vnosa dodatnih naslovov in strank postopka za 

posamezno zadevo 

c) vzpostaviti povezava z eVIP za vročanje 

VS RS mora definirati: 

– strukturo podatkov in 

– druge funkcionalnosti za izmenjavo podatkov s 

sitemom eVIP  

(razdelek 2.2.12 in 16) 

◼ 

23 

POLJE ZA OPOMBE 

a) vzpostaviti možnost polja za vnos opomb za vsako zadevo 

b) zagotoviti možnost vnosa opomb tudi po končanem postopku 

 Upoštevano (razdelek 2.10.4) ◼ 

24 

POLJE ZA UGOVOR IN PRITOŽBO 

a) vzpostaviti možnost polja za vpis ene/ več pritožb in enega/ več ugovorov 

na posamezno zadevo 

b) dopolniti šifrant odločitev višjega sodišča (ponovno odločanje, ...) 

c) vzpostaviti opozorilo za primer obstoja nerešene pritožbe na eni zadevi  za 

sodnika oz. sodniškega pomočnika   

d) vzpostaviti šifrant odločitev vrhovnega sodišča 

 a) Upoštevano (razdelki 2.7 do 2.10 in razdelek 

3.6) 

 b) ponovno odločanje = šifra 59 (sklep 

razveljavljen) 

 c) zadeva bo v stanju Pritožba vložena ali 

Pritožba predložena VS 

d) Upoštevano (razdelki 2.7 do 2.10 in razdelek 

3.6) 

◼ 

25 
POVEZOVANJE APLIKACIJ GLEDE PREGLEDNOSTI 

a) omogočiti povezovanje pregleda listin v INDOC in v Zbirki listin 
  ◼ 
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26 

ZBIRKA LISTIN V PRS 

a) Zbirka listin mora vsebovati vse pozitivne sklepe sodišča od od 1. 2. 2008 

dalje 

b) vzpostaviti vlaganje vseh listin v Zbirko listin (prevzete iz eVem in vložene 

s strani sodišča - z izjemo rubrik, ki so določene, da se prenašajo le v INDOC) 

c) vzpostaviti preglednost Zbirke listin (zagotovi tako, da se pri posameznem 

subjektu vpisa navede sklep sodišča, skupaj z listinami, ki so podlaga za vpis) 

d) omogočiti možnost umika listin iz Zbirke listin na zahtevo višjega sodišča 

ob razveljavitvi sklepa vzpostaviti možnost umika listin iz Zbirke listin, ki so 

bile priložene k razveljavljenemu sklepu 

e) vzpostaviti možnost umika listine na zahtevo sodišča v Zbirki listin 

omogočiti zamenjavo listine, ki vsebuje nedovoljen osebni podatek- vložen 

zahtevek na AJPES  s priloženo listino, kjer je nedovoljen podatek prekrit - 

AJPES listino nadomesti brez ponovne objave v Zbirki listin, kot na objavah, 

če objava še ni potekla  (sistem dovoli nadomeščanje listine z beleženjem 

podatka o razlogu nadomeščanja - podatek o izvedbi nadomeščanja se tudi 

lahko beleži) 

 AJPES ◼ 

27 

INDOC 

a)  prevzemajo se vse listine, ki so pripete kot zadnja verzija, brez zgodovine, 

skupaj  s tistimi, ki jih sodišče pripne na že rešene zadeve 

b) prevzemajo se negativen sklep in listine, ki so bile podlaga temu sklepu z 

oznako, da so neveljavne 

c) vzpostaviti možnost za prvostopno sodišče / za višje sodišče, da  v primeru 

razveljavitve sklepa, listinske priloge k razveljavljenemu sklepu dobijo oznako 

neveljavno 

d) sistem naj označevanje neveljavnosti omogoči avtomatično in na zahtevo 

prvostopenjskega in višjega sodišča 

 AJPES ◼ 

28 

RUBRIKE, KI NE GREDO V ZBIRKO LISTIN ampak le v INDOC 

- PREDLOG EVEM (brez popravkov sodišča) 

- OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

- POTRDILO IZ CKE, IPRS, FURS, ki ga sodišče potrebuje zaradi 

ugotavljanja izpolnjenih pogojev pri odločanju in ne postanejo javna listina 

- OBVESTILO SODIŠČU O REZULTATIH PREVERJANJA PO 10.a čl. 

ZGD-1 

- DOKAZILA GLEDE 10a. čl. ZGD-1 

- LISTINA SODIŠČA 

 AJPES ◼ 
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29 

LISTINA SODIŠČA- PRS-GD 

a) vzpostaviti novo listino, ki je dodana le v PRS-GD namen: vpis sklepov o 

osebnih stanjih in morebitnim drugim listinam, predloženim po uradni 

dolžnosti, ki niso/ne morejo postati javne listine 

Upoštevano. V Preglednici 12.1 (razdelek 

12.10.1) dodana nova šifra: 

 34 – Druga nejavna listina 

 

30 
DOKAZILA PO 10a. členu ZGD-1 

- novo ime rubrike POTRDILO ALI DRUGO DOKAZILO 

Gre za spremembo šifranta na eVEM, ki ne vpliva 

na PRS-GD. 

RUBRIKA POTRDILO ALI DRUGO 

DOKAZILO SE PREIMENUJE v DOKAZILO 

GLEDE 10a. čl. ZGD-1 

31  
Gre za spremembo na eVEM, ki ne vpliva na 

PRS-GD. 

RUBRIKA ZAPISNIK SKUPŠČINE 

se umakne iz predlogov za vpis sprememb in iz 

predloga za izbris in se pusti le pri 

PREDLOŽITVI LISTIN 

32   

PREDLOG ZFPPIPP 

- na predlogu je treba izbrati, ali gre za I. ali II. 

fazo ZFPPIPP – po izboru se mora podatek 

shraniti – sedaj si predlog podatka “ne zapomni”, 

če predloga ne zaključimo takoj (se premakne 

vedno na I. fazo) 

33  

Ne. Obrazec eVEM je prilagojen samo za 

enostavne d.o.o, ker ga uporabljajo referentu na 

točkah SPOT, ki niso pravniki. 

AKT O USTANOVITVI, DRUŽBENA 

POGODBA NA OBRAZCU 

- zagotoviti dodatne možnosti glede več vpisanih 

poslovnih deležev enega družbenika 

- zagotoviti čistopise brez navedbe, da je kapital 

vplačan v denarju (s spremembo objavljenega 

obrazca) 
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34 

SPREMEMBA FIRME 

a) avtomatizirati prevzem navedbe firme 

če se spremeni vnos spremembe firme na eVem, mora biti sprememba pravilno 

prenešena v PRS-GD 

 

b) popraviti kontrolo firme z izločitvijo atributa IN, & 

 AJPES 

SPREMEMBA FIRME 

- predlog za vpis spremembe in predlog za vpis 

enostavne spremembe  morata imeti dve polji za 

firmo – na obrazcu se mora videti obstoječa firma 

in v primeru spremembe se sprememba vpiše v 

novo polje; enako velja za skrajšano firmo 

- listine morajo pravilno prevzeti firmo iz pravega 

okna – sklepi na vrhu morajo vsebovati staro 

firmo (velja za vse sklepe, tudi za knjigo 

sklepov), v sklepu o spremembi firme se nov vpis 

prenese v sklep o spremembi, ne pa v glavo 

sklepa; v čistopise aktov in družbenih pogodb se 

v primeru, da je polje z novo firmo izpolnjeno, 

prenese nova firma; navodilo referentom v tem 

primeru : s spremembo firme ali skrajšane firme 

je potrebno vpisati spremembo v obe rubriki, tudi 

kadar se spreminja samo ena – možno je tudi 

programsko zahtevati vpis obeh polj, če se v 

primeru, da skrajšane firme ni, namesto tega 

vnese nek znak 

35 

PREDLOG ZA VPIS USTANOVITVE – KRAJEVNA PRISTOJNOST 

a) vzpostavitev krajevne pristojnosti po sedežu subjekta vpisa v predlogu: 

ko je izdana odredba, se mora dopolnitev vrniti sodišču, ki je odredbo izdalo 

(ne glede na krajevno pristojnost po sedežu v predlogu) 

 Upoštevano (razdelek 17.3). 

Pojasnilo: taka funkcionalnost je bila zahtevana že 

od začetka in je bila očitno napačno 

implementirana. 

◼ 

36 

PREGLED DELA - SODNIKI / SODNIŠKI POMOČNIKI 

a) dodati pregled rešenih zadev v določenem obdobju po posameznemu 

sodniku ali sodniškemu pomočniku (tudi dnevno) 

b) dodati pregled odprtih ugovorov in pritožb po sodniku ali sodniškemu 

pomočniku 

c) dodati pregled rešenih ugovorov in pritožb v določenem časovnem obdobju 

po sodniku ali sodniškemu pomočniku 

 a) Upoštevano (razdelek 13.3.7) 

 b) Upoštevano za pritožbe (razdelek 13.3.8) 

 c) Upoštevano za pritožbe (razdelek 13.3.9) 

 O ugovorih se odloča v večfaznih postopkih 

(prenehanje po skrajšanem ali ZFPPIPP) in se 

ugovor ne vpisuje kot pravno sredstvo. Zato 

smiselno enakega pregleda ni mogoče izdelati. 

◼ 

37 

REGISTRSKI ORGAN 

a) v PRS zagotoviti pravilno navajanje registrskega organa takoj po vpisu 

spremembe sedeža 

 To je treba pravilno implementirati pri 

izvrševanju vpisov v PRS 
◼ 
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38 

GOSPODARSKE ZBORNICE 

a) zagotoviti izbris vseh vpisanih članov zbornice v PRS: 

po zakonu se članov ne vpisuje (podobno kot je bilo že izvedeno pri delniških 

družbah) 

Potrebno je ustrezno popraviti kontrolo na eVEM 

(razdelek 20.2.4) 

To ne vpliva na PRS-GD. 

GOSPODARSKE ZBORNICE 

enako kot pri d. d. se članov zbornice ne vpisuje – 

predlog sedaj zahteva vpis enega člana in 

moramo uporabljati fiktivno matično številko 

39 

GLEDE DEJAVNOSTI 

a) v aplikacijo eVem se dejavnosti vpisujejo le v obsegu glavne dejavnosti in 

največ 4 statistično pomembne dejavnosti. Ostale dejavnosti se vnesejo le za 

generiranje listin. Na sodišče zapis dejavnosti prispe le kot zapis v listini – 

aktu ali družbeni pogodbi – o listinah pa sodniki in sodniški pomočniki 

odločajo. Ni smiselno, da bi glede vsebine listin obstajale programske omejitve 

in kontrole. Hkrati tudi niso mogoče, saj je program namenjen vsem vrstam 

družb in subjektov in ni mogoče vnesti vseh različnih možnih kontrol, kaj za 

koga ni dovoljeno. 

OPOMBA: to se ne tiče dela sodišča 

EVEM aplikacija naj omeji vpis dejavnosti na 

eno glavno in največ štiri statistično pomembne 

dejavnosti (ali le na glavno) na vseh predlogih, - 

več dejavnosti naj se dovoli šele na koraku 

IZDELAVA LISTIN 

40 

GLAVNA DEJAVNOST 

a) vpiše se glavna dejavnost: 

če je za AJPES pomembno, da se ob spremembi akta preveri, če je v aktu 

navedena izbrana glavna dejavnost 

b) generiranje obvestila o spremembi glavne dejavnosti - omejeno na vpise 

ustanovitve in na tiste vpise, kjer se hkrati spremeni glavna dejavnost 

a) to za AJPES ni pomembno, ker tega ne preverja 

b) to je treba ustrezno upoštevati v poslovnih 

zahtevah postopkov AJPES 

OPOMBA: to se ne tiče dela sodišča 

◼ 

41 ◼ Se ne tiče PRS-GD 

PODPISOVANJE LISTIN Z EL. PODPISOM 

na listine, ki jih pri enostavni ustanovitvi d. o. o. 

od doma podpiše stranka, bi se moral zapisati 

elektronski podpis 
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42 ◼ Se ne tiče PRS-GD 

KNJIGA SKLEPOV 

elektronska  knjiga sklepov ne deluje pravilno 

- glede tega, kdo ima dostop do vpisovanja 

sklepov, kadar sklepe vpisuje družbenik sam 

- vpis je namreč omogočen direktorjem družb in 

ne družbenikom 

- če je družbenik pravna oseba knjiga sklepov 

nima nobenega podatka o zastopniku družbenika, 

ki bi smel sklepe vpisovati v knjigo 

- kadar sklepe vpisujejo v okviru predloga na 

SPOT ali pri notarju, je referent ali notar 

odgovoren, da vpis predlaga prava oseba, podatek 

o tem pa ne pride do sodišča, saj se sklep priloži 

brez tiskanja, podpisovanja in skeniranja 

- rešitev:na sklep se samodejno zapiše podatek o 

osebi, ki je sklep vpisala iz digitalnega potrdila, 

kadar vpisuje družbenik sam 

- kadar sklep vpisuje SPOT ali notar, bi morali 

dodati polje, kjer se navede ime družbenika ali 

zastopnika družbenika, ki je pravna oseba - 

podatek bi se prenesel na sklep - sodišče bi si 

zagotovilo preverjen podatek o tem, ali je sklep 

vpisala prava oseba, knjiga sklepov pa omogoča 

sledljivost, kateri družbenik je vpisal posamezen 

sklep 

- težava/rešitev: v primeru menjave el. knjigo 

sklepov za pisno – knjiga mora postati le 

neaktivna in ob morebitni ponovni menjavi se 

isto el. knjigo sklepov reaktivira in nadaljuje 

vpise 

43 

ZGODOVINSKI IZPISI 

a) zagotovit možnost izbire rubrik, ki jih želimo pridobiti iz zgodovinskega 

izpisa 

b)zagotoviti preglednost zgodovinskih izpisov 

 Upoštevano (razdelek 11.3.1)  ◼ 
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44 

VPOGLED V  LISTINE Z ZAŠČITENIM VPOGLEDOM 

a) vzpostaviti možnost enkratne prijava oz. navedbe pravne podlage v isti 

registrski zadevi za isti subjekt vpisa: 

vpogled v listine pri isti družbi bi sistem sam beležil podatke za več listin 

  ◼ 

45 

VPISNIK PRITOŽB/IZREDNIH PR. SREDSTEV 

a) vzpostaviti vpisnik v el. obliki višje sodišče: 

vpisnik se vodi od 1. februarja 2008 še vedno ročno 

b) vzpostaviti vpisnik v el. obliki vrhovno sodišče 

 a) Upoštevano (razdelek 18) 

 b) Upoštevano (razdelek 19) 
◼ 

46 

PREGLED DELA - SODNIŠKI POMOČNIKI 

a) vzpostaviti možnost zagotoviti pregled dela za poljubno časovno obdobje 

obstoji le možnost pridobiti mesečne statistične podatke in podatke o 

trenutnem stanju zadev v reševanju 

 Že pod št. 36 ◼ 

47 

MOŽNOST VNOSA VEČ PREDLOGOV HKRATI 

a) vzpostaviti možnost vlaganja več predlogov hkrati za isti subjekt vpisa po 

uradni dolžnosti 

 Ni mogoče brez obširne spremembe 

funkcionalnosti eVem 
◼ 
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2. Podatki o posamezni Srg zadevi in njihovi atributi (značilnosti) 

2.1. Pomen podatkov in faze postopka 

Zaradi spremljanja zadeve so ob upoštevanju poteka postopka (poslovnega krogotoka) pri odločanju o predlogu 

za vpis v sodni register potrebni tudi nekateri dodatni podatki (poleg podatkov, ki jih vsebuje predlog), ki jih določi 

sodišče glede na fazo postopka, v kateri je posamezna zadeva.  

Dodatni podatki so (glede na vrsto podatka) pomembni tudi za 

– izbiro vrste sklepa o vpisu in objave o vpisu (če je vpis dovoljen), 

– izdelavo različnih statistik in pregledov o stanju zadev. 

Ti podatki skupaj tvorijo Srg-vpisnik za posamezno zadevo. Splošne funkcionalne zahteve za Srg-vpisnik so 

podrobneje opredeljene v 12. poglavju tega dokumenta. Postopek odločanja v posamezni zadevi poteka v več 

fazah, pri katerih je treba omogočiti vpis posameznega podatka in druge funkcionalnosti, ki so prikazane v 

preglednici 2.1 in podrobneje razložene v nadaljnjih razdelkih 2. poglavja. 
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Pojasnila k Preglednici 2.1 

kolona pojasnilo − funkcionalna zahteva 

faza 
podatek v koloni ni pomemben za določitev funkcionalnih zadev in označuje procesno fazo 

postopka 

podatek (ime polja) ime polja na ekranu Srg-vpisnik 

tip polja vrsta polja za vnos podatka v polje 

vnos − način 

Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

kratica pomen 

R ročni vnos atributa brez šifranta 

R + Š ročni vnos z izbiro vrednosti glede na šifrant 

S sistemsko / aplikacijsko določena vrednost atributa – sprememba ni dovoljena 

P podatek, pridobljen iz eVEM in ga ni dovoljeno spreminjati 

vnos − kdo vnese 

Določa katera oseba (uporabnik) prvič vnese podatek (v polje, ki je prej prazno). Uporabljene 

kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP vpisničarka 

RE referent 

OO odgovorna oseba 

sprememba − 

dovoljenost 

Določa, ali je vneseni podatek dovoljeno spreminjati. Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

NE podatka ni dovoljeno ročno spreminjati 

DA podatek je dovoljeno kadarkoli ročno popraviti 

DA do K 
podatek je dovoljeno ročno popraviti do konca postopka, to je do trenutka 

elektronskega podpisa končnega sklepa 

sprememba − kdo 

spremeni 

Določa, katera oseba (uporabnik) lahko spremeni (popravi) vpisani podatek. Uporabljene kratice v 

tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP vpisničarka 

RE referent 

OO odgovorna oseba 

PS pritožbeni sodnik 

zveza razdelek tega dokumenta s podrobnejšim opisom funkcionalnih zahtev 
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Preglednica 2.1: Podatki o posamezni zadevi v Srg-vpisniku 

faza  podatek (ime polja) tip polja 
vnos sprememba 

zveza 
način  kdo vnese dovoljenost kdo sprem. 

splošni 

podatki 

Srg [39]  S / NE / 2.2.2. 

matična št. [38]  S  / NE / 2.2.3. 

VEM [6]  S (P) / NE / 2.2.4. 

predlog vnesel ŠIFRANT S / NE / 2.2.4. 

Firma [101]  P / NE / 2.2.6. 

pravnoorganizacijska 

oblika [127] 
 P / NE / 2.2.8 

Poslovni naslov [111]  P / NE / 2.2.7. 

Elektronski naslov [126]  P / NE / 

Vrsta predloga [44]  P / NE / 2.2.9. 

Datum vložitve predloga 

[3] 

DATUM P / NE / 2.2.10. 

Datum prejema predloga DATUM P / NE / 2.2.11. 

Podatki za pošiljanje 

predlagatelju [sklop 73] 

1:1 P / DA VP, RE ali OO 

2.2.12 
Podatki za pošiljanje 

udeležencu 

0:n R VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 

prejem 

zadeve 

tip postopka ŠIFRANT R + Š VP, RE ali OO DA do K VP, RE ali OO 2.3.2. 

tip vpisa ŠIFRANT R + Š VP, RE ali OO DA do K VP, RE ali OO 2.3.3. 

kategorija zadeve ŠIFRANT R + Š VP, RE ali OO DA do K VP, RE ali OO 2.3.4. 

tip odgovorne osebe ŠIFRANT R + Š VP DA do K VP 2.3.5. 

ime odgovorne osebe ŠIFRANT  R + Š VP DA do K VP 2.3.6. 

ime referenta ŠIFRANT  R + Š VP DA do K VP 2.3.7. 

dopolnitev 

predloga 

datum izdaje odredbe DATUM S / NE / 2.4.2. 

datum odprave odredbe DATUM S / / / 2.4.3. 

datum dopolnitve DATUM S RE ali OO DA do K RE ali OO 2.4.4. 

datum vročitve odredbe 

(el) 
DATUM S / NE / 

2.4.5. 
datum vročitve odredbe 

(po pošti) 
DATUM R VP, RE ali OO DA do K VP, RE ali OO 

odločitev 

o predlogu 

na prvi 

stopnji 

tip odločitve ŠIFRANT  S  RE ali OO  DA do K1 RE ali OO 2.5.2. 

datum sklepa DATUM  S / NE / 2.5.3. 

datum vpisa DATUM  S  / NE / 2.5.4. 

datum objave DATUM  S  / NE / 2.5.8. 

                                                      
1
  Spreminjanje podatka je omogočeno samo v začetnih statusih obravnave (501 in 502). Omogočena je tudi funkcionalnost vračanja v ta 

status do podpisa končnega sklepa (gumb: Na začetek). 
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faza  podatek (ime polja) tip polja 
vnos sprememba 

zveza 
način  kdo vnese dovoljenost kdo sprem. 

datum odprave sklepa DATUM S / NE / 2.5.5. 

datum vročitve sklepa (el) DATUM S / NE / 

2.5.6. datum vročitve sklepa (po 

pošti) 
DATUM R VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 

povezava 

postopkov 

prejšnji postopek − Srg 
izbira iz 

seznama 
R VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.6.1. 

prejšnji postopek − datum 

sklepa 
DATUM S / NE / 2.6.2. 

naslednji postopek − Srg  S / NE / 2.6.3. 

pravna 

sredstva 

skupno 

tip pravnega sredstva (PS) ŠIFRANT R + Š RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.7.1. 

tip pritožnika ŠIFRANT R + Š RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.7.2. 

firma / ime pritožnika TEKST S / R RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.7.3. 

naslov pritožnika TEKST S / R RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.7.4. 

datum vložitve PS DATUM R RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.7.5. 

pritožba 1 

ali 3 

pritožbeni sodnik ŠIFRANT  R + Š VP DA do K VP 2.8.1 

tip odločitve o pritožbi 1 ŠIFRANT R + Š PS DA PS 2.8.2. 

datum odločitve o 

pritožbi 1 ali 3 

DATUM R PS DA PS 
2.8.3. 

pritožba 2 

ali 4 

datum odprave na VS DATUM S / NE / 2.9.1. 

Csrg opr. št. ŠIFRANT S / NE / 2.9.2. 

tip odločitve o pritožbi 

2 ali 4 

DATUM R RE ali OO DA VP, RE ali OO 
2.9.3 

datum odločitve o pritožbi 

2 ali 4 
DATUM S / NE / 2.9.4. 

datum prejema od VS DATUM S / NE / 2.9.5. 

IPS 

datum odprave na VS RS DATUM S / NE / 2.10.1. 

IPSsr opr. št. ŠIFRANT S / NE / 2.10.2. 

tip odločitve o IPS DATUM R RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.10.3 

datum odločitve o IPS DATUM S / NE / 2.10.4. 

drugi 

podatki 

datum prejema od VS DATUM S / NE / 

2.11.2. Koledar razlog ŠIFRANT R + Š VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 

Koledar opomba TEKST R RE ali OO DA VP, RE ali OO 

kje je spis ŠIFRANT R + Š VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.11.3. 

opomba TEKST R VP, RE ali OO DA VP, RE ali OO 2.11.4. 

stanje ŠIFRANT S / NE / 2.11.5. 
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2.2. Splošni podatki 

2.2.1. Splošno 

Osnovni podatki imajo te značilnosti: 

1.  Podatki, pri katerih je v Preglednici 2 način vnosa P, se prenesejo iz vsebine predloga in jih ni dovoljeno 

spreminjati, razen če se izvede sprememba predloga (v takem se prenesejo podatki iz spremenjenega 

predloga. Izjema velja za Podatke za pošiljanje pošiljke (glej razdelek 2.2.12.). 

2.  Podatki, pri katerih je v Preglednici 2 način vnosa S, se določijo sistemsko in jih ni dovoljeno spreminjati, 

kot je podrobneje opisano pri posameznem podatku. 

2.2.2. Srg 

Določi sistemsko po algoritmu (za vsako sodišče posebej): naslednja prosta številka / letnica (na primer 

1287/2007). 

Polje v aplikaciji eVEM [39] 

2.2.3. Matična številka 

Glede na Vrsto predloga: 

– če predlog za vpis ustanovitve ali nameravane firme je polje ob vnosu prazno in se pri ustanovitvi napolni, 

ko številko dodeli AJPES 

– če predlog za vpis spremembe ali izbris se polje napolni s podatkom iz predloga. 

Polje v aplikaciji eVEM [38] 

2.2.4. VEM 

VEM številka se določi sistemsko (aplikacija eVEM). 

Polje v aplikaciji eVEM [6] 

2.2.5. Predlog vnesel 

Določi se sistemsko po šifrantu glede na vrsto vstopne točke [17], ki se določi po šifri vstopne točke [18] in vrsti 

predlagatelja [47]: 

Šifrant: Predlog vnesel 

šifra vrsta predlagatelja [47] vrsta vstopne točke [18] 

VEM ≠ UD točka VEM 

notar  ≠ UD notar 

pisni predlog ≠ UD sodišče 

po uradni dolžnosti = UD sodišče ali AJPES 

2.2.6. Firma 

Glede na Vrsto predloga: 
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– če predlog za vpis ustanovitve ali nameravane firme je polje ob vnosu prazno in se pri ustanovitvi napolni, 

ko številko dodeli AJPES: Polje se napolni s podatkom iz predloga. Polje v aplikaciji eVEM [127] 

– če predlog za vpis spremembe ali izbris se polje napolni s podatkom iz predloga: Polje se napolni s podatkom 

iz PRS. 

2.2.7. Pravnoorganizacijska oblika 

Glede na Vrsto predloga: 

– če predlog za vpis ustanovitve ali nameravane firme je polje ob vnosu prazno in se pri ustanovitvi napolni, 

ko številko dodeli AJPES: Polje se napolni s podatkom iz predloga. Polje v aplikaciji eVEM [127] 

– če predlog za vpis spremembe ali izbris se polje napolni s podatkom iz predloga: Polje se napolni s podatkom 

iz PRS. 

2.2.8. Poslovni naslov in elektronski naslov 

Glede na Vrsto predloga: 

– če predlog za vpis ustanovitve ali nameravane firme je polje ob vnosu prazno in se pri ustanovitvi napolni, 

ko številko dodeli AJPES: Polje se napolni s podatkom iz predloga. Polje v aplikaciji eVEM [111] (poslovni 

naslov) oziroma [126] (elektronski naslov) 

– če predlog za vpis spremembe ali izbris se polje napolni s podatkom iz predloga: Polje se napolni s podatkom 

iz PRS. 

Opozorilo: podatek elektronski naslov se bo začel vpisovati, ko bo izvedena ustrezna nadgradnja eVem (glej 

razdelek 20.2.1). 

2.2.9. Vrsta predloga 

Polje se napolni s podatkom iz predloga. Polje v aplikaciji eVEM [44] 

2.2.10. Datum vložitve predloga 

Polje se napolni s podatkom iz predloga. Datum vložitve predloga ni enak datumu prejema predloga (glej 

naslednji razdelek) temveč je to datum nastanka dokumenta v aplikaciji eVEM [3] 

2.2.11. Datum prejema predloga 

Prejem predloga označuje časovno točko, ko AJPES prek sistema (aplikacije PRS-GD) sodišču posreduje novo 

zadevo. Določi se sistemsko kot dan, na kateri je AJPES prek aplikacije PRS-GD predlog posredovala sodišču. To 

je takrat, ko zadeva preide v stanje: Predano sodišču. 
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2.2.12. Podatki za pošiljanje (poseben zavihek) 

Na ekranu so v eni vrstici prikazani nizi podatkov za pošiljanje. 

Podatki za pošiljanje predlagatelju (niz 1:1) se prevzamejo iz portala [74] – [91]. Sprememba je dovoljena.  

Podatki za pošiljanje drugemu udeležencu (niz 0:n). Mogoče mora biti dodajanje poljubnega števila nizov 

podatkov z izbiro gumba Dodaj udeleženca. 

74 Način prejema ŠIFRANT 

75 Naslov varnega poštnega predala  

75a Elektronski naslov  

76 Naslovnik  

77 Naslov za pošiljanje pošiljke (sklop 78 do 91)  

78 občina   

79 občina ID   

80 naselje   

81 naselje ID   

82 ulica   

83 ulica ID   

84 hišna številka   

85 dodatek hišni številki   

86 HS_MID   

87 poštna številka   

88 poštni kraj   

89 država   

90 država ID   

91 podatek iz RPE   

Šifrant: Način prejema [74] 

šifra naziv (ime) šifre pojasnilo 

01 v varni elektronski predal Če je izbrana ta šifra, je obvezen vnos v polje [75]. 

02 po pošti 

Če je izbrana ta šifra, je obvezen vnos v ta polja: 

– [76] (vpiše se osebno ime oziroma firma) 

– [77] podatki o naslovu (78-91) se prevzamejo iz RPE. 

03 po elektronski pošti Če je izbrana ta šifra, je obvezen vnos v polje [75a]. 

 

Sprememba podatkov iz posameznega niza se izvede se tako, da se izbere gumb Spremeni ob tem nizu. 

2.3. Podatki, ki se vpišejo ob prejemu zadeve 

2.3.1. Splošno 

V tej fazi mora delavec sodišča (vpisničar): 
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1.  določiti podatke (lastnosti zadeve), ki so pomembni za izbiro vrste sklepa in objave, ki se sistemsko generira 

ter izdelave statistik in pregledov, tako da določi (vpiše): 

– tip postopka 

– tip vpisa 

– kategorija zadeve. 

2. dodeliti zadevo odgovorni osebi (sodniku ali samostojnemu referentu) v odločanje tako, da določi (vpiše): 

– tip odgovorne osebe 

– ime odgovorne osebe 

– ime referenta. 

Ko vpisničar vpiše vse navedene podatke zadeva iz stanja Predano sodišču preide v stanje: V reševanju sodišče. 

2.3.2. Tip postopka 

Tip postopka je potreben za statistično spremljanje. Določi se po šifrantu. Tip postopka je atribut, ki v kombinaciji 

z atributom Tip vpisa enoznačno določi te značilnosti (funkcionalnosti): 

– uporabo šifranta Tip odločitve (glej razdelek 2.4.2.), 

– dinamične gumbe, ki se prikažejo na ekranu pri posamezni Srg-zadevi, in vrsto odredbe ali končnega sklepa, 

ki se generira (glej razdelek 3.3. in 3.4.), 

– zadeve, pri katerih se izvede vpis v PRS in pri katerih se izvede objava (glej razdelek 3.4.) 

Tip postopka določi vpisničar (ob dodelitvi zadeve). Odgovorna oseba ali referent ga lahko spremeni kadarkoli do 

končanja zadeve. 

KONTROLA: po šifrantu. 

Šifrant: Tip postopka 

šifra ime šifre 

001 splošni 

002 odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku  

003 odločanje o izbrisnem razlogu 

004 predložitev listine 

005 odločanje o pritožbi 

006 vpis po sklepu 2. stopnje 

007 izbris nameravane firme 

2.3.3. Tip vpisa 

Tip vpisa (šifrant) je povezan  

– z vrsto predloga [44] tako, da je z določeno vrsto predloga povezana (dovoljena) izbira enega tipa ali več 

tipov vpisa in 

– z izbiro pri »tip postopka« tako, da je izbira določenega tipa vpisa dovoljena samo pri določenem tipu 

postopka. 

Povezave so prikazane v preglednici 2.2. 
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Šifrant: Tip vpisa 

šifra ime šifre 

100 vpis nameravane firme 

200 vpis ustanovitve subjekta vpisa 

201 vpis spojitve 

202 vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

203 vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

300 splošni vpis spremembe 

301 vpis rednega zmanjšanja OK 

302 vpis sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku 

304 izbris 2. faza – ZFPPIPP 

305 odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku 

400 vpis pripojitve 

401 vpis razdelitve s prevzemom 

402 vpis oddelitve s prevzemom 

403 drugo statusno preoblikovanje 

501 izbris 1. faza – ZFPPIPP 

600 splošni izbris subjekta 

601 izbris zaradi statusnega preoblikovanja 

602 izbris po ZFPPIPP brez likvidacije 

603 izbris nameravane firme 

700 predložitev listine 

800 umik predloga 

Šifrant: Vrsta predloga (VEM) 

šifra ime šifre 

01 vpis nameravane firme 

02 vpis ustanovitve 

03 vpis spremembe 

04 statusno preoblikovanje 

05 obvestilo o izbrisnem razlogu 

06 izbris subjekta 

07 predložitev listine 

08 umik predloga 
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Pojasnila k preglednici 2.2. 

skupina stolpcev stolpec pojasnilo 

eVEM portal 

predlog 
šifra in vrsta (forma) predloga, s katero je bil predlog poslan 

prek eVEM portala 

vrsta predloga 
šifra vrste predloga izbrana pri vnosu predloga prek eVEM 

portala 

aplikacija 

AJPES 

tip postopka, ki ga je mogoče izbrati 

Posamezne oznake v poljih pomenijo: 

oznak

a 
pomen 

✓ 
DEFAULT– ta tip postopka bo določen 

avtomatično ob predaji zadeve sodišču. 

✓ 
Ta tip postopka je mogoče izbrati – spremeniti 

DEFAULT določeni tip. 

◼ tega tipa postopka ni mogoče izbrati 

tip vpisa – šifra 

Tip vpisa, ki ga je mogoče izbrati glede na vrsto predloga. 

Tip vpisa, označen sivo, je DEFAULT – ta tip vpisa bo 

določen avtomatično ob predaji zadeve sodišču. 

Pri vseh predlogih za izbris je default šifra 699 – ni podatka. Če sodišče tipa vpisa ne popravi, se pojavi opozorilno 

okno, da se mora pred nadaljevanjem postopka popraviti tip vpisa. Kontrole na tip vpisa ni pri odredbi, zavrnitvi 

in zavrženju. 
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Preglednica 2.2: Povezava eVEM portal (vrsta predloga) – aplikacija AJPES (tip postopka in tip vpisa) 

eVEM portal aplikacija AJPES 

predlog 
vrsta 

predloga 

tip postopka, ki ga je mogoče izbrati 

tip vpisa − šifra 

splošni 
odločanje 

o pritožbi 

odločanje o 

izbrisnem 

razlogu 

prenehanje po 

skrajšanem 

postopku 

vpis po 

sklepu 2. 

stopnje 

predložitev 

listine 

izbris 

nameravane 

firme 

Predlog za 

vpis 

nameravane 

firme 

01 

vpis 

namerava

ne firme 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ vpis nameravane firme 

Splošni 

predlog za 

vpis 

ustanovitve 

d.o.o. in 

Predlog za 

vpis drugega 

subjekta 

02 

vpis 

ustanovit

ve 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ 

vpis ustanovitve subjekta vpisa 

vpis spojitve 

vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

Predlog za 

vpis 

enostavne 

spremembe 

pri d.o.o. 

03 

vpis 

spremem

be 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ splošni vpis spremembe 

Splošni 

predlog za 

vpis 

spremembe  

03 

vpis 

spremem

be 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ 

splošni vpis spremembe 

vpis rednega zmanjšanja OK 

vpis sklepa o prenehanju po skrajšanem 

postopku 

◼ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ ◼ odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku 

04 

statusno 

preobliko

vanje 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ◼ 

vpis pripojitve 

vpis razdelitve s prevzemom 

vpis oddelitve s prevzemom 

drugo statusno preoblikovanje 
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eVEM portal aplikacija AJPES 

predlog 
vrsta 

predloga 

tip postopka, ki ga je mogoče izbrati 

tip vpisa − šifra 

splošni 
odločanje 

o pritožbi 

odločanje o 

izbrisnem 

razlogu 

prenehanje po 

skrajšanem 

postopku 

vpis po 

sklepu 2. 

stopnje 

predložitev 

listine 

izbris 

nameravane 

firme 

Predlog za 

izbris 

06 

izbris 

subjekta 

✓ ✓ ◼ ◼ ✓ ◼ ✓ 

splošni izbris subjekta 

izbris zaradi statusnega preoblikovanja 

izbris nameravane firme 

izbris po ZFPPIPP brez likvidacije 

Predložitev 

listin 

07 

predložite

v listine 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ✓ ◼ predložitev listine 

Predlog po 

ZFPPIPP 

09 

ZFPPIPP 

– 1. faza 

✓ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ izbris 1. faza – ZFPPIPP 

10 

ZFPPIPP 

– 2. faza 

◼ ◼ ✓ ◼ ◼ ◼ ◼ izbris 2. faza – ZFPPIPP 
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2.3.4. Kategorija zadeve 

Kategorija zadeve je pomembna za izdelavo storilnostnih statistik. Določi se po šifrantu. 

Šifrant: Kategorija zadeve 

šifra ime šifre 

01 zadeve 1. kategorija 

02 zadeve 2. kategorija 

03 zadeve 3. kategorija 

2.3.5. Tip odgovorne osebe 

Podatek o tipu odgovorne osebe je pomemben za izbiro odgovorne osebe (glej naslednji razdelek) in za izdelavo 

statistik. Določi se po šifrantu. 

Šifrant: Tip odgovorne osebe 

šifra ime šifre funkcionalne zahteve 

41 sodnik DEFAULT če tip postopka = odločanje o pritožbi 

51 sodniški pomočnik  

71 referent dovoljeno samo pri tip referenta 

2.3.6. Ime odgovorne osebe 

Ime odgovorne osebe se določi z izbiro iz seznama (ločen seznam za sodnike in za samostojne referente). 

Aplikacija mora omogočati prednastavitev seznama po tipu odgovorne osebe za vsako sodišče s temi podatki za 

vsako odgovorno osebo: 

Preglednica 2.3: Podatki v seznamu odgovorna oseba 

tip podatka pojasnilo − kdaj se uporabi funkcionalne zahteve 

naziv na primer: 

− okrožna sodnica svetnica 

− samostojni sodniški pomočnik 

uporabi se samo pri generiranju sklepov in odredb 

osebno ime ime in priimek samo ta podatek se prenese v vpisnik 

Samo odgovorna oseba, ki je vnesena pri posamezni zadevi lahko s svojim elektronskim podpisom izdaja odredbe 

o dopolnitvi in končne sklepe. 

2.3.7. Ime referenta 

Referent mora imeti pooblastila za vnos in spreminjanje podatkov, ki se vpisujejo v Srg-vpisnik in za pripravo 

osnutkov odredb o dopolnitvi in sklepov. V polje tip referenta in ime referenta se po vnosu podatkov o odgovorni 

osebi samodejno prenesejo podatki o odgovorni osebi. Vsebino polja je mogoče spremeniti. 
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2.4. Podatki v zvezi z dopolnitvijo predloga 

2.4.1. Splošno 

Faza ni obvezna. Izvede se samo, če je predlog nepopoln. 

2.4.2. Datum izdaje odredbe 

Datum izdaje odredbe se vnese avtomatično kot sistemski datum odredbe = datum elektronskega podpisa odredbe 

(6. korak − razdelek 3.3.). 

2.4.3. Datum odprave odredbe 

Vpiše se sistemski datum odprave v sistem eVIP (6. korak − razdelek 3.3.), 

2.4.4. Datum dopolnitve 

Datum dopolnitve se vpiše sistemsko kot datum nastanka dokumenta (v tem primeru spremembe predloga) v 

aplikaciji eVEM [3]. 

2.4.5. Datum vročitve odredbe 

Vpis v polja (el) ali (po pošti) je odvisen od šifre, vpisani pri nizu »Podatki za pošiljanje predlagatelju« v polju 

Način prejema [74]: 

– če Način prejema = 01 (v varni elektronski predal) ali 03 (po elektronski pošti) se v polje Datum vročitve 

odredbe (el) vpiše datum, ki ga posreduje sistem eVIP (glej razdelek 16). 

– če Način prejema = 02 (po pošti) se v polje Datum vročitve odredbe (po pošti) podatek vpiše ročno. 

2.5. Odločitev o predlogu na prvi stopnji 

2.5.1. Splošno 

Z odločitvijo je postopek na prvi stopnji končan. Časovna točka končanja je enaka datumu sklepa, to je datum 

elektronskega podpisa sklepa (glej razdelek 2.5.3.). Od časovne točke končanja umik predloga ali sprememba 

predloga nista več mogoči. 
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2.5.2. Tip odločitve 

Določi se po šifrantu, ki je odvisen od tipa postopka. Tip odločitve se vpiše sistemsko glede na izbrani dinamični 

gumb. Glej tudi razdelek 3.4. 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 001 – splošni) in (tip postopka: 007 – izbris nameravane firme) 

šifra ime šifre gumb 

011 vpis dovoljen vpis dovoljen 

012 predlog zavrnjen v celoti zavrnjen v celoti 

013 predlog delno zavrnjen delno zavrnjen 

014 predlog zavržen predlog zavržen 

015 predlog umaknjen predlog umaknjen 

016 na drug način drug način 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 002– odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku) 

šifra ime šifre gumb 

021 ugovor ni vložen ugovor ni vložen 

022 ugovor zavrnjen ugovor zavrnjen 

023 ugovor zavržen ugovor zavržen 

024 sklep razveljavljen sklep razveljavljen 

025 na drug način drug način 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 003 – odločanje o izbrisnem razlogu) 

šifra ime šifre gumb 

031 ugovor ni vložen ugovor ni vložen 

032 ugovor zavrnjen ugovor zavrnjen 

033 ugovor zavržen ugovor zavržen 

034 postopek ustavljen postopek ustavljen 

035 na drug način drug način 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 005 – odločanje o pritožbi) 

šifra ime šifre gumb 

051 vpis dovoljen vpis dovoljen 

052 izbris opravljenih vpisov izbris vpisov 

053 pritožba zavrnjena zavrnjena 

054 pritožba zavržena zavržena 

055 pritožba umaknjena umaknjena 

056 na drug način drug način 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 60 / 220 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 006 – vpis po sklepu 2. stopnje) 

šifra ime šifre gumb 

061 vpis dovoljen vpis dovoljen 

062 izbris opravljenih vpisov izbris vpisov 

063 na drug način drug način 

Šifrant: Tip odločitve (tip postopka: 004 – predložitev listine) 

šifra ime šifre gumb 

041 se objavi objavi 

042 objava zavrnjena zavrni objavo 

2.5.3. Datum sklepa 

Datum sklepa se vpiše sistemsko kot datum, ko je odgovorna oseba z elektronskim podpisom podpisala (izdala) 

sklep in je izpolnjen pogoj, da je davčna številka dodeljena (5. korak − razdelek 3.4.) . Sistemsko vpisanega datuma 

ni dovoljeno popravljati. 

2.5.4. Datum vpisa 

Datum vpisa je enak datumu sklepa, na podlagi katerega se izvede vpis v PRS. Podatek priskrbi procedura za vpis 

v PRS. Ali se vpis v PRS izvede je odvisno od tipa odločitve glede na tip postopka kot je prikazano v preglednicah 

v razdelku 3.4. 

2.5.5. Datum odprave sklepa  

Vpiše se sistemski datum odprave v sistem eVIP (5. korak − razdelek 3.4.), 

2.5.6. Datum vročitve sklepa 

Vpis v polja (el) ali (po pošti) je odvisen od šifre, vpisani pri nizu »Podatki za pošiljanje predlagatelju« v polju 

Način prejema [74]: 

– če Način prejema = 01 (v varni elektronski predal) ali 03 (po elektronski pošti) se v polje Datum vročitve 

sklepa (el) vpiše datum, ki ga posreduje sistem eVIP (glej razdelek 16). 

– če Način prejema = 02 (po pošti) se v polje Datum vročitve sklepa (po pošti) podatek vpiše ročno. 

2.5.7. Datum objave 

Datum objave se vpiše sistemsko kot datum, ko je bilo objavljeno, da je bil vpis izveden ali ko je bil objavljen 

sklep. Vpiše se samo takrat, kadar se vpis ali sklep objavi. Podatke priskrbi sistem za objavo. 

2.6. Povezava postopkov 

2.6.1. Prejšnji postopek − Srg 

Vnos podatka je dovoljen in obvezen, če tip postopka: 

– 005 (odločanje o pritožbi) ali 
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– 006 (vpis po sklepu 2. stopnje) 

Če je izbran tip postopka 005 (odločanje o pritožbi). Ob polju je gumb Izberi postopek Izbira povzroči, da se 

prikaže seznam vseh Srg zadev, ki ustrezajo tem pogojem (1 in 2): 

1. enaka < matična številka > kot pri trenutni Srg zadevi, 

2. pri povezani zadevi je v polju < tip pritožbe > izbrana šifra 01 (pritožba 1) 

Če je izbran tip postopka 006 (vpis po sklepu 2. stopnje). Ob polju je gumb Izberi postopek Izbira povzroči, da 

se prikaže seznam vseh Srg zadev, ki ustrezajo tem pogojem (1 in 2): 

1. enaka < matična številka > kot pri trenutni Srg zadevi, 

2. pri povezani zadevi je v polju < tip pritožbe > izbrana šifra 02 (pritožba 2). 

Kontrola obveznosti vnosa podatka se zagotovi tako, da ob izbiri gumba Končanje postopka aplikacija prikaže 

opozorilo »Vnos podatka o prejšnjem postopku je obvezen« 

Pri drugih tipih postopka je vpis podatka dovoljen in ni obvezen. Ob polju je gumb Izberi postopek Izbira 

povzroči, da se prikaže seznam vseh Srg zadev, ki ustrezajo tem pogojem (1 in 2): 

1. enaka < matična številka > kot pri trenutni Srg zadevi, 

2. pri povezani zadevi je v polju < Datum sklepa > vpisan podatek (polje ni prazno). 

Seznam Srg zadev za vpis v polje je razvrščen padajoče po datumu v polju < Datum sklepa > (najkasnejša zadeva 

na vrhu – samo zadnjih 10 zadev). Vpis se izvede z izbiro iz seznama. Zadeve, ki ni na seznamu ni dovoljeno 

izbrati / vpisati. 

2.6.2. Prejšnji postopek − datum sklepa 

Podatek se kopira iz Srg zadeve, vpisane v polju < Prejšnji postopek – Srg >. 

2.6.3. Naslednji postopek − Srg 

Podatek se vpiše sistemsko, če je izveden vpis trenutne Srg zadeve v polje < Prejšnji postopek – Srg > pri drugi 

zadevi. Vpiše se številka te druge zadeve. 

Ročni vnos ni dovoljen. 

2.7. Postopek s pravni sredstvom (PS) – splošne značilnosti in skupni podatki 

V posamezni Srg zadevi je proti sklepu o vpisu dovoljeno poljubno število pritožb (0:n). Zato mora sistem 

omogočati več nizov podatkov o vloženih pritožbah  – Dodaj pravno sredstvo 

Pri vsaki pritožbi je lahko eden ali več pritožnikov (1:n) – Dodaj pritožnika 

Pri vseh tipih pritožb se vpišejo podatki, navedeni v podrazdelkih tega razdelka 2.7. 
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2.7.1. Tip pravnega sredstva (PS) 

Podatek se vpiše ročno z izbiro šifre v šifrantu. Določi se po šifrantu. 

Šifrant: Tip pravnega sredstva (PS) 

šifra ime šifre kontrola – pogoji, da je izbira šifre dovoljena 

01 
pritožba 1 – proti sklepu sodniškega 

pomočnika o vpisu 

1. tip odgovorne osebe = 51 (sodniški pomočnik) 

2. stanje zadeve = Postopek končan {511} ali Postopek končan 

– negativno {611} 

02 pritožba 2 – proti sklepu sodnika o vpisu 

1. tip odgovorne osebe = 41 (sodnik) 

2. stanje zadeve = Postopek končan {511} ali Postopek končan 

– negativno {611} ali sodnik odločil o pritožbi{802} 

03 
pritožba 3 – proti drugemu sklepu sodniškega 

pomočnika 

1. tip odgovorne osebe = 51 (sodniški pomočnik) 

2. stanje zadeve ≠ Postopek končan {511} ali Postopek končan 

– negativno {611} ali sodnik odločil o pritožbi{802} ali VS 

odločilo o pritožbi {804} 

04 pritožba 4 – proti drugemu sklepu sodnika 

1. tip odgovorne osebe = 41 (sodnik) 

2. stanje zadeve ≠ Postopek končan {511} ali Postopek končan 

– negativno {611} ali VS odločilo o pritožbi {804} 

05 IPS 
stanje zadeve = Postopek končan {511} ali Postopek končan – 

negativno {611} ali VS odločilo o pritožbi {804} 

2.7.2. Tip pritožnika 

Podatek se vpiše ročno z izbiro šifre v šifrantu. Določi se po šifrantu. 

Šifrant: Tip pritožnika 

šifra ime šifre 

01 subjekt vpisa 

02 druga oseba 

2.7.3. Firma / ime pritožnika 

Glede na Tip pritožnika: 

– če tip pritožnika = 01: v polje se kopirajo podatki iz polja < Firma> 

– če tip pritožnika = 02: podatek se vpiše ročno 

2.7.4. Naslov pritožnika 

Glede na Tip pritožnika: 

– če tip pritožnika = 01: v polje se kopirajo podatki iz polja < Poslovni naslov> 

– če tip pritožnika = 02: podatek se vpiše ročno 

2.7.5. Datum vložitve pritožbe 

Podatek se vpiše ročno. 
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2.8. Dodatni podatki, če tip PS = pritožba 1 ali 3 

Če Tip pritožbe = pritožba 1 ali 3, se prikaže gumb Predloži sodniku , ko so vpisani vsi podatki o pritožbi iz 

razdelka 2.7 = ko zadeva preide v stanje Vložena pritožba [800].  

2.8.1. Pritožbeni sodnik 

Vpisuje se podatek o prvostopnem sodniku, ki bo odločal o pritožbi proti sklepu samostojnega pomočnika. 

Vpisničar vnese ime sodnika z uporabo šifranta sodnikov za okrožno sodišče (enako kot vnos odgovorne osebe v 

razdelku 2.3.6). 

2.8.2. Tip odločitve o pritožbi 1 ali 3 

Podatek se vpiše z izbiro iz šifranta. 

Šifrant: Tip odločitve o pritožbi 1 ali 3 

šifra ime šifre 

57 sklep spremenjen − nove listine 

58 sklep spremenjen − drugo 

59 sklep razveljavljen  

53 pritožba zavrnjena 

54 pritožba zavržena 

55 pritožba umaknjena 

2.8.3. Datum odločitve o pritožbi 1 ali 3 

Podatek se vpiše ročno. 

2.9. Dodatne zahteve, če tip PS = pritožba 2 ali 4 

Če Tip pritožbe = pritožba 2 ali 4, se prikaže gumb Predloži VS , ko so vpisani vsi podatki o pritožbi iz razdelka 

2.7 = ko zadeva preide v stanje Vložena pritožba [800]. Izbira povzroči, da se v Csrg vpisnik vpiše nova Csrg 

zadeva = povezana Csrg zadeva (glej razdelek 18.1) 

2.9.1. Datum odprave na VS 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Predloži VS. 

2.9.2. Csrg opr. št. 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Predloži VS.  

Iz Csrg vpisnika se kopira se številka iz polja < Csrg > pri povezani Csrg zadevi  

2.9.3. Tip odločitve o pritožbi 2 ali 4 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Iz Csrg vpisnika se kopira šifra iz  iz polja < Tip odločitve o pritožbi 2 > pri povezani Csrg zadevi. 
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Dokler zadeva ne preide v stanje »Pritožba predložena VS [802]« je dovoljen vnos iz šifranta. Dovoljena je samo 

izbira šifre 55 (pritožba umaknjena). 

2.9.4. Datum odločitve o pritožbi 2 ali 4 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Iz Csrg vpisnika se kopira šifra iz  polja < Tip odločitve o pritožbi 2 > pri povezani Csrg zadevi. 

Dokler zadeva ne preide v stanje »Pritožba predložena VS [802]« je dovoljen (in obvezen) ročni vnos, če je 

opravljen vnos v polju < Tip odločitve o pritožbi 2 ali 4 > . 

2.9.5. Datum prejema od VS 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Vpiše se sistemski datum (čas), ko je akcija izvedena. 

Zadeva preide v  stanje – glede na tip pritožbe: 

– če tip pritožbe = pritožba 2: VS odločilo o pritožbi {803} 

– če tip pritožbe = pritožba 4: V reševanje – sodišče [502] 

2.10. Dodatne zahteve, če tip pritožbe = IPS 

Če Tip pritožbe = IPS, se prikaže gumb Predloži VS RS , ko so vpisani vsi podatki o PS iz razdelka 2.7 = ko 

zadeva preide v stanje Vložena pritožba / IPS [800]. Izbira povzroči, da se v IPSrg vpisnik vpiše nova IPSrg zadeva 

= povezana IPSrg zadeva (glej razdelek 19.1) 

2.10.1. Datum odprave na VS RS 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Predloži VS RS. 

2.10.2. IPSrg opr. št. 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Predloži VS.  

Iz IPSrg vpisnika se kopira se številka iz polja < IPSrg > pri povezani IPSrg zadevi  

2.10.3. Tip odločitve o IPS 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani IPSrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Iz Csrg vpisnika se kopira šifra iz  iz polja < Tip odločitve o IPS > pri povezani IPSrg zadevi. 

Dokler zadeva ne preide v stanje »Pritožba predložena VS [802]« je dovoljen vnos iz šifranta. Dovoljena je samo 

izbira šifre 55 (pritožba umaknjena). 

2.10.4. Datum odločitve o pritožbi 2 ali 4 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Iz IPSrg vpisnika se kopira šifra iz  polja < Tip odločitve o IPS > pri povezani IPSrg zadevi. 

Dokler zadeva ne preide v stanje »Pritožba predložena VS [802]« je dovoljen (in obvezen) ročni vnos, če je 

opravljen vnos v polju < Tip odločitve o pritožbi 2 ali 4 > . 
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2.10.5. Datum prejema od VS 

Podatek se vpiše sistemsko, ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču.  

Vpiše se sistemski datum (čas), ko je akcija izvedena. 

Zadeva preide v  stanje – glede na tip pritožbe: 

– če tip pritožbe = pritožba 2: VS odločilo o pritožbi {803} 

– če tip pritožbe = pritožba 4: V reševanje – sodišče [502] 

2.11. Drugi podatki 

2.11.1. Splošno 

Ti podatki se vpisujejo ali spreminjajo (poljubno mnogokrat) v katerikoli fazi postopka. Vpisujejo se ročno. 

2.11.2. Koledar 

V polje < Koledar čas > se vpiše DATUM (ni kontrole − praviloma bo poznejši od trenutnega). Podatek je 

pomembne za izdelavo seznama koledarja na določen dan ali za določeno obdobje. 

V polje < Koledar razlog > se vpis izvede z izbiro iz šifranta 

Šifrant: Koledar razlog 

< šifrant naj določi sodišče (VS) glede na to, kako želijo sortirati koledar > 

V polje < Koledar opomba > se vpiše besedilo (200 znakov). 

Aplikacija mora omogočati dodajanje enega ali več nizov Koledar. 

2.11.3. Kje je spis 

Določi se po šifrantu. 

Šifrant: Kje je spis 

šifra ime šifre 

01 tu – spis pri vpisničarki 

02 spis pri odgovorni osebi 

03 spis pri referent 

04 spis predložen višjemu sodišču 

05 drugo – opombe kje je spis 

06 vrnjeno prvostopnemu sodišču v dopolnitev 

2.11.4. Opomba 

Aplikacija mora omogočati dodajanje ene ali več opomb. Vsebina opombe je poljubno besedilo − dolžina 500 

znakov. Praviloma bo vpisana največ ena opomba. 

Dodajanje opomb mora biti omogočeno tudi po končanem postopku. 
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2.11.5. Stanje 

V polje se sistemsko vpiše podatek o stanju (statusu), ki ga ima zadeva. 

Šifrant: Stanje zadeve 

šifra ime šifre 

000 Inicialna vrednost 

200 Izvedena kontrola naziva firme 

201 V reševanje AJPES 

202 Postopek vpisa samo v PRS (brez sodišča) 

203 Končanje postopka- pozitivno 

204 Čaka na podpis odločitve o K.P- pozitivno 

205 Sklep podpisan- pozitivno 

207 Priprava končnega sklepa - pozitivno 

208 Izveden vpis v register 

210 Odločitev o K.P. podpisana 

211 Postopek končan 

213 Sklep podpisan- pozitivno (izbris) 

220 Predlog dopolnjen 

221 Zahtevan popravek vnosa 

222 Zahteva poslana na portal 

223 Vrnjeno s sodišča 

224 Vrnjeno s portala po teh. dopolnitvi 

251 Prispela zahteva za umik 

274 Napaka- Odločitev o K.P. podpisana- pozitivno 

276 Napaka- Izveden vpis v PRS 

277 Napaka- Generiranje končnega dokumenta 

303 Končanje postopka- negativno 

304 Čaka na podpis odločitve o K.P.- negativno 

305 Sklep podpisan- negativo 

307 Priprava končnega sklepa - negativno 

310 Odločitev o K.P. podpisana- negativno 

311 Postopek končan- negativno 

374 Napaka- Odločitev o K.P. podpisana- negativno 

375 Napaka- Generiranje končnega dokumenta- negativno 

501 Predano sodišču 

502 V reševanje-sodišče 
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šifra ime šifre 

503 Končanje postopka- pozitivno 

504 Čaka na podpis odločitve o K.P- pozitivno 

505 Končni sklep podpisan 

506 Davčna številka dodeljena 

507 Priprava končnega sklepa - pozitivno 

508 Izveden vpis v register 

509 Vpisano v register 

510 Izpis dokumenta 

511 Postopek končan 

512 Odločitev o K.P. podpisana- pozitivno 

513 Odločitev o K.P. podpisana- pozitivno 

514 Odločitev o K.P. podpisana- pozitivno 

551 Predano sodišču - umik 

552 V reševanju sodišče - umik 

553 Končanje postopka- pozitivno, umik 

554 Čaka na podpis odločitve o K.P- pozitivno, umik 

574 Napaka- Odločitev o K.P. podpisana- pozitivno 

575 Napaka- Davčna številka 

576 Napaka- Izveden vpis v PRS 

577 Napaka- Izveden vpis v PRS 

578 Napaka- Objava 

603 Končanje postopka- negativno 

604 Čaka na podpis odločitve o K.P.- negativno 

605 Sklep podpisan- negativno 

607 Priprava končnega sklepa - negativno 

609 Objavljeno 

610 Odločitev o K.P. podpisana- negativno 

611 Postopek končan- negativno 

633 Končanje postopka- umik 

637 Priprava končnega sklepa - umik 

644 Čaka na podpis odločitve o K.P.- umik 

653 Končanje postopka- negativno, umik 

654 Čaka na podpis odločitve o K.P.- negativno, umik 

673 Končanje postopka- brez portala 

674 Čaka na podpis odločitve o K.P.- brez portala 
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šifra ime šifre 

675 Napaka- Generiranje končnega dokumenta- negativno 

677 Priprava končnega sklepa - brez portala 

703 Odredba za dopolnitev 

704 Čaka podpis odredbe 

707 Priprava končnega sklepa - odredba 

710 Odredba izdana 

711 Odredba odpravljena 

720 Predlog dopolnjen 

751 Odredba odpravljena - umik 

752 Predlog dopolnjen - umik 

800 Vložena pritožba / IPS 

801 Pritožba dodeljena sodniku 

802 Sodnik odločil o pritožbi 

803 Pritožba predložena VS 

804 VS odločilo o pritožbi 

850 Vloženo IPS 

851 IPS predloženo VS 

852 VS odločilo o IPS 

900 Csrg – predložena pritožba 

901 Csrg – zadeva dodeljena 

902 Csrg – vrnjeno v dopolnitev 

903 Csrg – odločeno o pritožbi 

904 Csrg – postopek končan 

950 IPSrg – predloženo IPS 

951 IPSrg – zadeva dodeljena 

952 IPSrg – vrnjeno v dopolnitev 

953 IPSrg – odločeno o IPS 

954 IPSrg – postopek končan 

999 Negativni reply 

3. Izdaja odredb in sklepov ter končanje postopka 

3.1. Pojmi, povezani z izdajo in izpisom odredb in sklepov 

Končni sklep pomeni sklep, s katerim se postopek konča. Končni sklepi so vsi sklepi, ki se izdelajo glede na tip 

postopka, tip vpisa in izbrani gumb za tip odločitve, in so prikazani v preglednicah v naslednjem razdelku. 
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Gumb »Končanje postopka« ni ime aktivne gumba, ki se prikaža na ekranu, temveč je uporabljen kot skupni 

pojem za gumbe o tipu odločitve, ki se prikažejo na ekranu pri posamezni Srg-zadevi glede na tip postopka (glej 

preglednice v razdelku 2.5.2.). 

Glede izpisov je treba ločiti dve vrsti, in sicer: 

– izpisi odpravka izvirnikov, ki se generirajo in podpišejo z elektronskim podpisom, ter zajamejo prek 

aplikacije AJPES-Srg kot »odhodni dokument« in 

– drugi izpisi. 

Gumb »Odh. priloge« pomeni aktivni gumb (na ekranu Srg-vpisnik), z izbiro katerega se izvede izpis elektronsko 

podpisanega izvirnika odredba ali končnega sklepa. 

Gumb »Izpis« se uporabi za izdelavo drugih izpisov, ki se ne shranjujejo (glej razdelek 12.2.) 

Podatki, ki se vstavijo v posamezno odredbo ali sklep so prikazani tako, da je: 

– če naj se vstavi podatek iz predloga, v oglatem oklepaju navedena [številka], ki je vpisana v koloni »oznaka 

ver 06« Preglednice atributov (glej razdelek 1.2. tega dokumenta), 

– če naj se vstavi sistemski datum (datum, ki ga določi sistem glede na vrsto dogodka), v zavitem oklepaju 

naveden {datum}, ki naj se vstavi, 

– če naj se vstavi podatek, ki se določi v Srg-vpisniku (glej razdelek 2. tega dokumenta), da je v ostrem 

oklepaju navedeno <ime polja>, v katerem se podatek vpiše v Srg-vpisniku, 

– če naj se vstavi <POLJUBNO BESEDILO>, mora aplikacija omogočati vnos tega besedila, ki se vstavi na 

označeno mesto. 

Pri poljubnih besedilih je (glede na vrsto poljubnega besedila), potrebno omogočiti eno od teh dolžni: 

<POLJUBNO BESEDILO − KRATKO>: do 1 stran 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> do 10 strani 
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3.2. Postopki pred stanjem »v reševanju sodišče« 

3.2.1. Avtomatsko generiranje seznama podobnih firm  

Če je treba oblikovati seznam podobnih firm (to je pri predlogu za vpis ustanovitve in pri predlogu za vpis 

spremembe, če se z njim spreminja firma), se mora, ko agencija prejme zadevo z eVEM portala, avtomatsko (brez 

izbire posebnega gumba) kot dokument v PDF obliki generirati seznam podobnih firm. Pri tem se dokumentu 

sistemsko dodelijo ti atributi: 

– vrsta dokumenta: seznam podobnih firm 

– datum dokumenta: datum vložitve predloga [3] 

3.2.2. generiranje vsebine (pretvorjenega) predloga 

ko agencija prejme zadevo z eVEM portala, z izbiro gumba Izpis predloga se kot dokument v PDF obliki 

generira vsebina elektronskega predloga za vpis. Pri tem se dokumentu sistemsko dodelijo ti atributi: 

– vrsta dokumenta: elektronski predlog 

– datum dokumenta: datum vložitve predloga [3] 

Zahteva ne velja, če je vrsta predloga [44] »predložitev listine«. 

Vrsta dokumenta z vsebino pretvorjenega elektronskega predloga je odvisna od vrste predloga [44]: 

Preglednica 3.1: Vrsta pretvorjenega elektronskega predloga glede na vrsto predloga 

vrsta predloga [44] vsebina pretvorjenega elektronskega predloga razdelek 

vpis nameravane firme Izpis predlog za vpis nameravane firme 3.2.3. 

vpis ustanovitve Izpis predloga za vpis ustanovitve 3.2.4. 

vpis spremembe Izpis predloga za vpis spremembe 3.2.5. 

statusno preoblikovanje Izpis predloga za vpis spremembe 3.2.5. 

 predlog po ZFPPIPP Izpis predloga za vpis spremembe 3.2.5. 

Vsebina predloga je enaka izreku ustreznega sklepa o dovolitvi vpisa. Zaradi boljše preglednosti je prikazana 

celotna vsebina. 
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3.2.3. Izpis predloga za vpis nameravane firme 

Srg [39] 

Okrožno sodišče [34] 

IZPIS PREDLOGA 

za vpis nameravane firme 

Predlagatelj: 

=> sklop podatkov [46] iz predloga 

 

Datum vložitve predloga: [3] 

 

VSEBINA PREDLOGA: 

 

V sodni register se vpiše nameravana firma s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

(* če podatek o skrajšani firmi v predlogu ni vpisan se tudi v sklepu ne izpiše) 

 

PRIJAVITELJ NAMERAVANE FIRME: 

[135] − [158] 
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3.2.4. Izpis predloga za vpis ustanovitve 

Srg [39] 

 

Okrožno sodišče [34] 

 

IZPIS PREDLOGA 

za vpis ustanovitve 

 

Predlagatelj: 

=> sklop podatkov [46] iz predloga 

 

Datum vložitve predloga: [3] 

 

VSEBINA PREDLOGA: 

 

V sodni register se vpiše nov subjekt s temi podatki: 

 

 

DATUM USTANOVITVE: [100] 

 

FIRMA: [101] 

 

PREVOD FIRME 

− jezik: [103] 

− prevod: [104] 

 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

 

PREVOD SKRAJŠANE FIRME 

− jezik: [107] 

− prevod: [108] 

 

SEDEŽ: [109] 

 

POSLOVNI NASLOV: [111] 
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ELEKTRONSKI NASLOV: [126] 

 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: [127] 

 

DODATNA OBLIKA: [129] 

 

OSNOVNI KAPITAL / NAMENSKO PREMOŽENJE*: [131] [130] 

 

ŠTEVILO DELNIC: [132] 

 

VRSTA ORGANA NADZORA: [133] 

 

DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji): (*za vsakega družbenika) 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] 

datum vstopa: [178] 

 

 

POSLOVNI DELEŽI: (*za vsak poslovni delež) 

zap. št. deleža:»Bo dodeljena ob vpisu v PRS« 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

 

imetniki: [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitve:  

vsebina obremenitve: [188] 

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE: (*za vsakega zastopnika) 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

naslov: [205] 
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datum podelitve pooblastila: [237] 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239] 

 

ČLANI ORGANA NADZORA: (*za vsakega člana) 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

naslov: [254] 

datum izvolitve ali imenovanja: [252] 

 

 

SKUPŠČINSKI SKLEPI: 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

 

RAZNO: 

vsebina vpisa: [307] 
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3.2.5. Izpis predloga za vpis spremembe 

Srg [39] 

 

Okrožno sodišče [34] 

 

IZPIS PREDLOGA 

za vpis spremembe 

 

Predlagatelj: 

=> sklop podatkov [46] iz predloga 

 

Datum vložitve predloga: [3] 

 

VSEBINA PREDLOGA: 

 

Pri subjektu vpisa [101], matična številka [38] se v sodni register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:* 

 

1FIRMA: [101] 

  [101] 

 

1PREVOD FIRME 

− jezik:   [103] 

   [103] 

− prevod:  [104] 

  [104] 

(*če prej prevod še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 2) 

 

1SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

    [105] 

(*če prej skrajšana firma še ni bila vpisana, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1PREVOD SKRAJŠANE FIRME 

− jezik:  [107] 

                                                      
*
  Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka. 
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  [107] 

− prevod: [108] 

  [108] 

(*če prej prevod še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1SEDEŽ: [109] 

  [109] 

 

1POSLOVNI NASLOV: [111] 

    [111] 

(*vedno se navede celoten niz podatkov o poslovnem naslovu, tudi če se niso spremenili vsi; na primer kraj je ostal enak) 

 

1 ELEKTRONSKI NASLOV: [126] 

    [126] 

 

1PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: [127] 

      [127] 

 

1DODATNA OBLIKA:  [129] 

    [129] 

(*če prej dodatna oblika še ni bila vpisana, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

 

1OSNOVNI KAPITAL / NAMENSKO PREMOŽENJE:   [131] [130] 

        *[131] [130] 

(* valuta se izpiše vedno, tudi če se je spremenil samo znesek kapitala) 

(*če prej kapital še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1ŠTEVILO DELNIC: [132] 

   [132] 

(*če prej število delnic še ni bio vpisano, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1VRSTA ORGANA NADZORA: [133] 

     [133] 
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DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji):  

 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [134] 

2(*če F: nov) 

nov družbenik: 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] 

datum vstopa: [178] 

 

3(*če F: izbris) 

izbris družbenika: 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

datum izstopa: [179] 

 

POSLOVNI DELEŽI:  

*glede na vrsto spremembe = funkcija [181] ali funkcija [188] – obremenitve 

 

2(*če F: nov poslovni delež): 

nov poslovni delež  

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: :»Bo dodeljena ob vpisu v PRS« 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

1(*če F: sprememba vložka, deleža ali imetnika) 

sprememba poslovnega deleža 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

#osnovni vložek: [185] [184] 

   [185] [184] 
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#delež v odstotku ali ulomku: [186] 

    [186] 

povezava: [187] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan ali spremenjen) 

#imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

  zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

# spremeni se lahko tudi samo eden od podatkov, označenih z #, v takem primeru se 

– če se osnovni vložek ni spremenil: navede samo staro (nepremenjeno) stanje, 

– če se delež v odstotku ali ulomki ni spremenil: navede samo staro (nepremenjeno) stanje, 

– če se imetniki niso spremenili: navede staro stanje in v zgornji vrstici (nespremenjeno novo stanje 

 

3(*če F: izbris poslovnega deleža) 

izbris poslovnega deleža 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

4(*če F: vpis obremenitve pri  poslovnem deležu = šifra 13 v šifrantu [183]) 

vpis obremenitve pri poslovnem deležu 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitev: 

vsebina obremenitve: [188a] 

 

5(*če F: izbris obremenitve pri  poslovnem deležu = šifra 14 v šifrantu [183]) 

izbris obremenitve pri poslovnem deležu 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 
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obremenitev: 

vsebina obremenitve: [188a] 

razlog izbrisa [188b] 

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:  

*glede na vrsto spremembe = funkcija [192] 

 

2(*če F: nov) 

nov zastopnik 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

naslov: [205] 

datum podelitve pooblastila: [237] 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239] 

 

3(*če F: izbris) 

izbris zastopnika 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

datum prenehanja pooblastila: [237] 

 

ČLANI ORGANA NADZORA: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [241] 

 

2(*če F: nov) 

nov član organa nadzora 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

naslov: [254] 

datum izvolitve ali imenovanja: [254] 
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3(*če F: izbris) 

izbris člana organa nadzora 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

datum razrešitve ali prenehanja: [253] 

 

SKUPŠČINSKI SKLEPI: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [285] 

 

2(*če F: vpis) 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

 

3(*če F: sprememba) 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

izpodbijanje ali ničnost sklepa: [300] 

 

2SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA: [311] 

 

RAZNO: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [302] 

 

2(*če F: vpis) 

vsebina vpisa: [307] 

 

3(*če F: izbris) 

vsebina vpisa: [307] 

razlog izbrisa: [305] 
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3.2.6. Izpis predloga za izbris 

Srg [39] 

 

Okrožno sodišče [34] 

 

IZPIS PREDLOGA 

za izbris 

 

Predlagatelj: 

=> sklop podatkov [46] iz predloga 

 

 

Datum vložitve predloga: [3] 

 

VSEBINA PREDLOGA: 

 

 

Iz sodnega registra se izbriše subjekt vpisa [101], matična številka [38]. 

 

[307] 

 

 

3.2.7. Popis korakov pri dodelitvi zadeve v reševanje odgovorni osebi 

Procesna faza dodelitve zadeve v reševanje odgovorni osebi se začne, ko odgovorna oseba agencije preda zadevo 

sodišču. To je ko zadeva preide v stanje: Predano sodišču. Na ekranu se prikažeta 2 gumba: »Vrni zadevo AJPES« 

in »Dodelitev izvedena«. 

Izbira gumb »Vrni zadevo AJPES« gumba povzroči, da se zadeva prenese nazaj v reševanje AJPES (stanje pred 

stanjem Predano sodišču). Ta akcija ni več dovoljena, ko zadeva preide v stanje: Odločitev o končanju postopka 

podpisana. Zato gumb izgine, ko zadeva preide v navedeno stanje. 

Dodelitev zadeve v reševanje odgovorni osebi se izvede v teh korakih: 

1. korak: V procesni fazi mora vpisničar vpisati te podatke, ki se vpišejo ob prejemu zadeve (glej razdelek 2.3.1.).  

– tip postopka (obvezno), 

– tip vpisa (obvezno) 

– kategorija zadeve (obvezno) 

– tip odgovorne osebe (obvezno) 

– ime odgovorn osebe (obvezno) 
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– ime referenta (vnos tega podatka ni obvezen) 

2. korak: Ko vpisničar vnese vse obvezne podatke izbere gumb »Dodelitev«. Izbira tega gumba povzroči: 

– če so vsi obvezni podatki vpisani: 

– zaveda preide v stanje »V reševanje sodišče«, 

– − na ekranu se namesto gumba »Dodelitev« prikažejo: gumb »Odredba«, gumbi za »Končanje 

postopka« (glede na tip postopka).  

– če so vsi obvezni podatki niso vpisani: 

– stanje zadeve se ne spremeni, 

– na ekranu se prikaže opozorilo »Dodelitev ni izvedena, ker ni vpisan podatek #ime polja#« 

 

 

  

Korak 2: vnos 

− tip postopka 

− tip vpisa (obvezno) 

− kategorija zadeve (obvezno) 

Korak 2 => GUMB: Dodelitev 

Stanje:V reševanje sodišče {502} 

Začetno stanje:Predano sodišču {501} 

obvezni podatki SO vneseni obvezni podatki NISO vneseni 

opozorilo 
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3.3. Koraki postopka pri izdaji odredbe (vsi tipi postopka) 

Postopki pri izdaji odredbe o dopolnitvi so enaki pri vseh tipih postopka in potekajo v teh korakih: 

1.  korak –izbira gumba odredba : Izbere se gumb Odredba. Izbira tega gumba povzroči, da se izvede: 

– Zadeva preide iz stanja {502} v stanje Odredba za dopolnitev {703} 

– na ekranu se namesto gumba »Odredba« in gumbov »Končanje postopka« prikažeta gumb Sklep, 

Odredba in gumb Na začetek 

2.  korak – izdelava osnutka odredbe: Izbere se gumb Sklep, Odredba. Izbira tega gumba povzroči, da se 

prikaže se meni za izbiro vzorca odredbe. V posameznih kolonah preglednice 3.3. so prikazani ti podatki: 

– kolona »vrsta odredbe«: vrsta odredbe, ki se oblikuje, 

– kolona »razdelek«: razdelek tega dokumenta, v katerem je vsebina odredbe 

Preglednica 3.2: Vrsta odredbe, ki se oblikuje 

šifra vrsta odredbe razdelek 

701 Odredba o dopolnitvi − nepopolni predlog (splošna) 5.1.1. 

702 Odredba o dopolnitvi − firma (splošna) 5.1.2. 

703 Odredba o dopolnitvi − nepopolni predlog (VEM) 5.1.3. 

704 Odredba o dopolnitvi − firma (VEM) 5.1.4. 

3.  korak: Odpre se forma za generiranje izbrane odredbe. V polja za poljubno besedilo se vpiše ustrezno 

besedilo.  

4.  korak – generiranje osnutka: Izbere se gumb Generiraj. Izbira tega gumba povzroči, da se izvede: 

– generira se osnutek dokumenta (v PDF obliki), ki ima v ozadju oznako OSNUTEK; mogoč naj bo 

prikaz na ekranu ali izpis na papir, 

– zadeva preide v stanje Čaka podpis odredbe {704} 

5.  korak – podpis odredbe: Na osnovnem ekranu Srg-vpisnika se namesto gumba »Odredba« in gumbov 

»Končanje postopka« prikažeta gumb V podpis in gumb Na začetek. Zadeva preide v stanje Priprava 

končnega sklepa – odredba {707}. 

Glede na izbiro gumba, sta možna dva alternativna postopka 

– ALTERNATIVA1:  gumb V podpis: izbira tega gumba povzroči: izvede se postopek za elektronski podpis 

odredbe: odpre se ekran z gumbi Izpis (omogoča izpis končnega besedila odredbe), Prekliči (aplikacija se 

vrne na prejšnji ekran) in Podpiši – izbira povzroči: 

– V polje »Datum izdaje odredbe« se sistemsko vpiše trenutni datum (glej razdelek 2.4.3.), 

– zadeva preide v stanje Odredba izdana {710} 

– ALTERNATIVA 2: gumb Na začetek: izbira tega gumba povzroči: 

– zadeva se vrne v stanje »V reševanju sodišča« (torej v stanje pred 1. korakom) 

– na ekranu se ponovno prikaže gumb »Odredba« in gumbi »Končanje postopka« 

6.  Korak – izpis podpisane odredbe in vročitev: Na osnovnem ekranu se prikažeta gumba: 

– gumb Izpis:  
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– Izbira povzroči: generira se dokument (v PDF obliki), ki se od osnutka razlikuje po tem, da v ozadju 

nima oznake OSNUTEK, 

– kontrola: dokler ni izveden postopek izpisa, aplikacija pri izbiri gumba »Objavi in el. Vroči« javi 

napako (objava ni mogoča, ker ni bil izveden izpis) 

–  gumb Objavi in Vroči:: 

– Aplikacija v sistem eVIP posreduje podatke za vročitev odredbe (glej razdelek 16). Pri tem samodejno 

kot dokument za vročitev označi Sklep (1. korak) in kot prejemnika označi Podatki za pošiljanje 

predlagatelju (2. korak). 

– v polje »Datum odprave odredbe« se sistemsko vpiše trenutni datum (glej razdelek 2.4.3.) 

– aplikacija posreduje informacijo o izdani odredbi eVEM portalu, 

– zadeva preide v stanje Odredba odpravljena {711} 

Ko zadeva preide v stanje Odredba odpravljena {711}, se na ekranu ponovno prikažejo gumbi »Končanje 

postopka«, razen gumba »Vpis dovoljen«. To pomeni, da v statusu 711 ni mogoče izdati pozitivne odločitve (vpis 

dovoljen) ali odredbe. Mogoče pa je izdati vse negativne odločitve. 

Koraki so prikazani shematsko v diagramu: 
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Korak 5 − ALTERNATIVA 2 => GUMB: Na začetek 

Stanje:Odredba opdravljena {711} 

Korak 6 => GUMB: Izpis + Objavi in vroči 

Začetno stanje:V reševanju sodišče {502} 

Korak 1 => GUMB: odredba 

Korak 2 => GUMB: Sklep, Odredba 

Korak 3 => izbira iz menija sklepov in po potrebi vnos variabilanega besedila 

Korak 4 => GUMB: Generiraj 

Stanje:Čaka podpis odredbe {704} 

Korak 5 − ALTERNATIVA 1 => GUMB: V podpis + 

Podpiši 

Stanje:odredba izdana {710} 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 86 / 220 

3.4. Popis korakov pri izdaji končnih sklepov in končanju postopka 

3.4.1. Shematski prikaz korakov 

Pri izdaji končnega sklepa in končanju postopka se izvedejo dejanja po korakih, opisanih v nadaljevanju tega 

razdelka. Najpomembnejše značilnosti postopka glede na izbrani tip odločitve (gumb) je za vsak tip postopka 

prikazana v preglednicah v nadaljnjih podrazdelkih tega razdelka 3.4. Posamezna kolona vsake preglednice 

vsebuje: 

Pojasnila k preglednicam 3.4 

kolona pojasnilo 

tip odločitve gumb za končanje postopka, ki je bil izbran 

tip vpisa tip vpisa, za katerega veljajo značilnosti v ustrezni vrstici 

končni 

sklep 

vrsta vrsta končnega sklepa, ki se oblikuje 

razd razdelek tega dokumenta, v katerem je vsebina končnega sklepa 

šifra šifra sklepa, ki se generira 

obvestilo 

Določa značilnosti glede obvestila AJPES o vpisu v PRS, ki ga mora sodišče izpisati in vročiti 

hkrati s sklepom o končanju postopka. Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

 kratica pomen  

 / obvestilo se ne izdela  

 o1 izdela se obvestilo o vpisu ustanovitve  

 o2 izdela se obvestilo o vpisu spremembe  

PRS 

Določa značilnosti glede izvedbe vpisa v PRS. Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

 kratica pomen  

 DA (vse) izvedejo se postopki dodelitve DŠ (vpis v davčni register) in MŠ ter 

vpisa v PRS 

 

 DA  izvede se samo postopek vpisa v PRS  

 DA (izbr) izvede se samo postopek vpisa v PRS (brez DŠ + MŠ) in pri subjektu 

se v PRS status spremeni v »Izbrisan« 

 

 DA (nam) izvede se vpis v posebno tabelo nameravanih firm  

 NE vpis v PRS se ne izvede  

objava 

tip 

Določa značilnosti glede objave. Uprabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

 kratica pomen  

 SK+LI objavijo se sklep in listine (objava vpisa − razdelek 10.3.)  

 SK objavi se samo sklep (razdelek 10.4.)  

 LI objavi se samo listina (razdelek 10.5)  

 NE objava se ne izvede  

vrsta vrsta objave, ki se izvede 

razd − obj razdelek tega dokumenta, v katerem je vsebina besedila objave. 
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Korak 1 => GUMB: Končanje postopka 

Korak 2 => GUMB: Sklep, Odredba 

Korak 3 => izbira iz menija sklepov in po potrebi vnos variabilanega besedila 

Korak 4 => GUMB: Generiraj 

Korak 5 − ALTERNATIVA 2 => GUMB: Na 

začetek 

če »PRS« = DA ali  

če »PRS« = DA (izbr) 

Korak 6.2 in 6.3:  vpisi v PRS 

Stanje:Postopek končan {511} ali Postopek končan – negativno {611} 

Začetno stanje: V reševanju sodišče {502} ALI Odredba odpravljena {711} ALI Predlog dopolnjen {720} 

če »PRS« = DA (vse) če »PRS« = DA (nam) 

Korak 6.1: DŠ 

Korak 5 − ALTERNATIVA 1 => GUMB: V podpis + Podpiši 

Stanje: Davčna številka 

dodeljena {506} 

če »PRS« = NE 

Stanje: Vpisano v register {509} 

Korak 6.2 in 6.3:  vpis v 

seznam nam. firm 

Stanje: Sklep podpisan – 

negativno {605} 

Korak 7.2: vročitev 

Stanje:  – Čaka podpis odločitve o K.P – pozitivno {504} ali  Čaka na podpis odločitve o K.P: – negativno {604}  

Stanje:  Odločitev o K.P. podpisana – pozitivno {512}, {513} ali {514} ALI  Odločitev o K.P. podpisana – negativno {610} 

»objava-tip« = DA  »objava-tip« = NE  

Korak 7.1:  izvedba objave 

Korak 7.2: vročitev 

Korak 7 => GUMB: Izpis + Objavi in el. vroči 
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3.4.2. Podrobnejši popis korakov s preglednicami po tipih postopkov 

1.  korak: Izbere se ustrezen gumb Končanje postopka  (glede na tip postopka naveden v koloni »gumb« 

ustrezne preglednice 3.4.2.). Izbira tega gumba povzroči, da se izvede: 

– V polje »Tip odločitve« se sistemsko vpiše ustrezna šifra izbranega tipa odločitve 

2.  korak – izdelava osnutka sklepa: Izbere se gumb Sklep, Odredba . Izbira tega gumba povzroči, da se 

prikaže meni za izbiro vzorca sklepa. V posameznih kolonah ustrezne preglednice so prikazani ti podatki: 

– kolona »končni sklep – vrsta«: vrsta končnega sklepa, ki se lahko izbere 

– kolona »končni sklep – razdelek«: razdelek tega dokumenta, v katerem je vsebina končnega sklepa 

3.  korak: Odpre se forma za generiranje izbranega končnega sklepa. V polja za poljubno besedilo se vpiše 

ustrezno besedilo.  

4.  korak – generiranje osnutka: Na formi za generiranje končnega sklepa se izbere gumb Generiraj . Izbira 

tega gumba povzroči, da se izvede: 

– generira se osnutek dokumenta (v PDF obliki), ki ima v ozadju oznako OSNUTEK; mogoč naj bo 

prikaz na ekranu ali izpis na papir, 

– zadeva preide v stanje Čaka podpis odločitve o K.P. – pozitivno {504} oziroma Čaka podpis odločitve 

o K.P. – negativno {604} 

5.  korak – podpis sklepa: Na osnovnem ekranu Srg-vpisnika se namesto gumba »Odredba« in gumbov 

»Končanje postopka« prikažeta gumb V podpis in gumb Na začetek: 

Glede na izbiro gumba, sta možna dva alternativna postopka 

ALTERNATIVA 1:  gumb V podpis : izbira tega gumba povzroči:izvede se postopek za elektronski podpis 

odredbe: odpre se ekran z gumbi Izpis (omogoča izpis končnega besedila odredbe), Prekliči (aplikacija se vrne 

na prejšnji ekran) in Podpiši – izbira povzroči: 

– V polje »Datum sklepa« se sistemsko vpiše trenutni datum (glej razdelek 2.5.3.), 

– zadeva preide v stanje Odločitev o K.P. podpisana – pozitivno {512}, {513} ali {514] oziroma 

Odločitev o K.P. podpisana – negativno {610} 

ALTERNATIVA 2: gumb Na začetek : izbira tega gumba povzroči: 

– zadeva se vrne v stanje »V reševanju sodišča« ali stanje »Odredba odpravljena«, če je bil prej izveden 

postopek, opisan v razdelku 3.3. (torej v stanje pred 1. korakom) 

– V polju »Tip odločitve« se sistemsko izbriše vpisana šifra (polje je ponovno prazno) 

– na ekranu se ponovno prikaže gumb »Odredba« in gumbi »Končanje postopka« 

6.  korak: Podkoraki v 6. koraku se izvedejo samodejno, ko zadeva preide v stanje »Odločitev o končanju 

postopka podpisana« in po tem zaporedju: 

Glede na podatek, vpisan v koloni »PRS« ustrezne preglednice 3.4-×: 

– če DA (vse):  

6.1.:  izvedejo se postopki za vpis v davčni register (dodelitev DŠ) in za dodelitev DŠ 

6.2.  izvedejo se vpisi v PRS, 

6.3.  v polje »Datum vpisa« se vpiše trenutni datum (razdelek 2.5.4.) in zadeva preide v stanje »Vpisano v 

PRS« 
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– če DA:  

6.1.:  se preskoči 

6.2  izvedejo se vpisi v PRS, 

6.3.  v polje »Datum vpisa« se vpiše trenutni datum (razdelek 2.5.4.) in zadeva preide v stanje »Vpisano v 

PRS« 

– če DA (izbr): 

6.1.:  se preskoči 

6.2.  izvedejo se vpisi v PRS + pri subjektu vpisa se v PRS spremeni status v »Izbrisan«, 

6.3.  v polje »Datum vpisa« se vpiše trenutni datum (razdelek 2.5.4.) in zadeva preide v stanje »Vpisano v 

PRS« 

– če DA (nam):  

6.1.  se preskoči 

6.2.  izvedejo se vpisi v seznam nameravanih firm, 

6.3.  v polje »Datum vpisa« se vpiše trenutni datum (razdelek 2.5.4.) in zadeva preide v stanje »Vpisano v 

PRS« 

– če NE:  

6.1.:  se preskoči 

6.2.  se preskoči, 

6.3.  se preskoči 

7.  Korak – izpis podpisanega sklepa in vročitev: Na osnovnem ekranu se prikažeta gumba: 

gumb Izpis :  

– Izbira povzroči: generira se dokument (v PDF obliki), ki se od osnutka razlikuje po tem, da v ozadju 

nima oznake OSNUTEK (glej tudi razdelek 12.11.), 

– kontrola: dokler ni izveden postopek izpisa, aplikacija pri izbiri gumba »Objavi in el. Vroči« javi 

napako (objava ni mogoča, ker ni bil izveden izpis); če se mora poleg sklepa izpisati tudi obvestilo, 

kontrola javlja napako, dokler nista izpisana oba dokumenta. 

gumb Objavi in Vroči ::izvedejo se pokoraki 

– podkorak 7.1: korak se preskoči, če je v koloni »objava – tip« v ustrezni preglednici 3.4-× oznaka NE; 

izvede se ustrezna objava (10. poglavje) 

– podkorak 7.2: izvede se samo, če določen elektronski način vročitve: 

– Aplikacija v sistem eVIP posreduje podatke za vročitev sklepa (glej razdelek 16). Pri tem samodejno 

kot dokument za vročitev označi Sklep (1. korak) in kot prejemnika označi Podatki za pošiljanje 

predlagatelju (2. korak). 

– v polje »Datum odprave sklepa« se sistemsko vpiše trenutni datum (glej razdelek 2.5.5.) 

– aplikacija posreduje informacijo o izdanem sklepu eVEM portalu  in zadeva preide v stanje »Postopek 

končan« 
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Preglednica 3.3: Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: splošni) 

tip odločitve tip vpisa 
končni sklep 

PRS 
objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

011 

vpis dovoljen 

vpis nameravane firme 
sklep o vpisu nameravane 

firme 
4.2. 101 / 

DA 

(nam) 
SK splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis ustanovitve 

subjekta vpisa 
sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 102 o1 DA (vse) SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis spojitve sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 103 o1 DA (vse) SK+LI objava vpisa spojitve 10.3.3. 

vpis razdelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 104 o1 DA (vse) SK+LI 
objava vpisa razdelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.4. 

vpis oddelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 105 o1 DA (vse) SK+LI 
objava vpisa oddelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.5. 

splošni vpis 

spremembe 

splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 106 o2 DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis rednega 

zmanjšanja OK 

splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 107 o2 DA SK+LI 

objava vpisa rednega zmanjšanja 

OK 
10.3.6. 

vpis pripojitve 
splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 108 o2 DA SK+LI objava vpisa pripojitve 10.3.7. 

vpis razdelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 109 o2 DA SK+LI 

objava vpisa razdelitve s 

prevzemom 
10.3.8. 

vpis oddelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 110 o2 DA SK+LI 

objava vpisa oddelitve s 

prevzemom 
10.3.9. 

drugo statusno 

preoblikovanje 

splošni sklep o vpisu 

spremembe 
4.4. 106 o2 DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

splošni izbris subjekta splošni sklep o izbrisu 4.5. 111 / 
DA 

(izbr) 
SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

izbris zaradi statusne 

spremembe 
splošni sklep o izbrisu 4.5. 112 / 

DA 

(izbr) 
SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 
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tip odločitve tip vpisa 
končni sklep 

PRS 
objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

vpis sklepa o prenehanju 

po skrajšanem postopku 

sklep o vpisu sklepa o 

prenehanju po skrajšanem 

postopku 

4.6. 113 o2 DA SK+LI 
objava vpisa sklepa o prenehanju 

po skrajšanem postopku 
10.3.10 

izbris nameravane firme 
sklep o izbrisu nameravane 

firme 
4.7 114 / 

DA 

(izbr) 
SK splošna objava vpisa 10.3.2. 

izbris 1. faza – ZFPPIPP 

sklep o začetku zbrisa 

(ZFPPIPP) – letno poročilo 
4.8.2. 117 o2 DA SK objava sklepa 10.4.2. 

sklep o začetku zbrisa 

(ZFPPIPP) – poslovni naslov 
4.8.3. 118 o2 DA SK objava sklepa 10.4.2. 

sklep o začetku zbrisa 

(ZFPPIPP) – drugo 
4.8.4. 119 o2 DA SK objava sklepa 10.4.2. 

013 

delno zavrnjen 
vsi tipi vpis 

sklep o delni zavrnitvi 

predloga za vpis 

5.3. 120 / 
NE NE / / 

014 

zavržen 
vsi tipi 

sklep o zavrženju predloga − 

predlog ni bil dopolnjen 

5.4.1. 121 / 
NE NE / / 

sklep o zavrženju predloga − 

drugo 

5.4.2. 122 
/ NE NE / / 

012 

zavrnjen v 

celoti 

vpis nameravane firme sklep o zavrnitvi predloga za 

vpis nameravane firme 
5.2.2. 123 / NE NE / / 

vpis ustanovitve 

subjekta vpisa 

sklep o zavrnitvi predloga za 

vpis ustanovitve subjekta 
5.2.3. 124 / NE NE / / 

vpis spojitve splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 125 / NE NE / / 

vpis razdelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 126 / NE NE / / 

vpis oddelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 127 

/ 

NE NE / / 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 92 / 220 

tip odločitve tip vpisa 
končni sklep 

PRS 
objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

splošni vpis 

spremembe 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 128 

/ 
NE NE / / 

vpis rednega 

zmanjšanja OK 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 129 / NE NE / / 

vpis pripojitve splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 130 / NE NE / / 

vpis razdelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 131 / NE NE / / 

vpis oddelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 132 / NE NE / / 

drugo statusno 

preoblikovanje 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 139 / NE NE / / 

splošni izbris subjekta splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 133 

/ 
NE NE / / 

izbris zaradi statusne 

spremembe 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 134 

/ 
NE NE / / 

vpis sklepa o 

prenehanju po 

skrajšanem postopku 

splošni sklep o zavrnitvi 

predloga za vpis 
5.2.4. 135 / NE NE / / 

izbris 1. faza – 

ZFPPIPP 

sklep o zavrnitvi začetka 

izbrisa (ZFPPIPP) 
5.2.6. 137 / NE NE / / 

015 

umaknjen 
vsi tipi 

sklep o ustavitvi postopka 

zaradi umika predloga 
5.5. 138 / NE NE / / 

016 

drug način 
vsi tipi drug način / 604 / NE NE / / 
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Preglednica 3.4: Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: odločanje o pritožbi) 

tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta radz 

051 

vpis dovoljen 

vpis nameravane firme 
sklep o vpisu nameravane firme − 

prit * 
4.2. 201 / 

DA 

(nam) 
SK splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis ustanovitve subjekta 

vpisa 
sklep o vpisu ustanovitve − prit * 4.3. 202 o1 DA (vse) SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis spojitve sklep o vpisu ustanovitve − prit * 4.3. 203 o1 DA (vse) SK+LI objava vpisa spojitve 10.3.3. 

vpis razdelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
sklep o vpisu ustanovitve − prit * 4.3. 204 o1 DA (vse) SK+LI 

objava vpisa razdelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.4. 

vpis oddelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
sklep o vpisu ustanovitve − prit * 4.3. 205 o1 DA (vse) SK+LI 

objava vpisa oddelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.5. 

splošni vpis spremembe 
splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4. 206 o2 DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis rednega zmanjšanja 

OK 

splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4. 207 o2 DA SK+LI 

objava vpisa rednega zmanjšanja 

OK 
10.3.6. 

vpis pripojitve 
splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4. 208 o2 DA SK+LI objava vpisa pripojitve 10.3.7. 

vpis razdelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4. 209 o2 DA SK+LI 

objava vpisa razdelitve s 

prevzemom 
10.3.8. 

vpis oddelitve s 

prevzemom 

splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4. 210 o2 DA SK+LI 

objava vpisa oddelitve s 

prevzemom 
10.3.9. 

drugo statusno 

preoblikovanje 

splošni sklep o vpisu spremembe 

− prit * 
4.4 206 o2 DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

splošni izbris subjekta splošni sklep o izbrisu − prit * 4.5. 211 / 
DA 

(izbr) 
SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 
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tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta radz 

 

izbris zaradi statusne 

spremembe 
splošni sklep o izbrisu − prit * 4.5. 212 / 

DA 

(izbr) 
SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis sklepa o prenehanju 

po skrajšanem postopku 

sklep o vpisu sklepa o prenehanju 

po skrajšanem postopku  − prit * 
4.6. 213 o2 DA SK+LI 

objava vpisa sklepa o prenehanju 

po skrajšanem postopku 
10.3.10 

izbris nameravane firme 
sklep o izbrisu nameravane 

firme 
4.7 114 / 

DA 

(izbr) 
SK splošna objava vpisa 10.3.2. 

052 

izbris vpisov 

splošni vpis 

spremembe 

sklep o ugoditvi pritožbe in 

izbrisu opravljenih vpisov 
8.2. 214 o2 DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

053 

zavrnjena 
vsi tipi vpisa sklep o zavrnitvi pritožbe 8.3. 215 / NE NE / / 

054 

zavržena 
vsi tipi vpisa sklep o zavrženju pritožbe 8.4. 216 / NE NE / / 

055 

umaknjena 
vsi tipi vpisa 

sklep o ustavitvi postopka 

zaradi umika pritožbe 
8.5. 217 / NE NE / / 

056 

drug način 
vsi tipi vpisa drug način / 604 / NE NE / / 

*Pojasnilo k preglednici − kolone končni sklep: vsebina posamezne vrste sklepa pri tipu odločitve »vpis dovoljen« je enaka kot pri tipu postopka splošni, 

le da se izrek sklepa dopolni tako, kot je razloženo v razdelku 8.1. tega dokumenta. 
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Preglednica 3.5:  Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: odločanje o izbrisnem razlogu) 

tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

031 – ugovor  ni 

vložen 

izbris 2. faza – 

ZFPPIPP 

Sklep o obstoju izbrisnega 

razloga − ni ugovora 
7.2.1. 302 

/ 
NE SK objava sklepa 10.4.2. 

032 – ugovor  

zavrnjen 

izbris 2. faza – 

ZFPPIPP 

Sklep o obstoju izbrisnega 

razloga − je ugovor 
7.2.2. 304 

/ 
NE SK objava sklepa 10.4.2. 

033 – ugovor 
zavržen 

izbris 2. faza – 

ZFPPIPP 

Sklep o obstoju izbrisnega 

razloga − je ugovor 
7.2.2. 306 

/ 
NE SK objava sklepa 10.4.2. 

034 – postopek 

ustavljen 

izbris 2. faza – 

ZFPPIPP 

Sklep o ustavitvi postopka 

izbrisa brez likvidacije 
7.2.3. 308 

/ 
NE SK objava sklepa 10.4.2. 

035 – drug način 
izbris 2. faza – 

ZFPPIPP 

drug način / 604 / 
NE NE / / 
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Preglednica 3.6: Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku) 

tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

021 – ugovor 

ni vložen 

odločanje o prenehanju 

po skrajšanem 

postopku 

Sklep o pogojih za izbris na 

podlagi prenehanja po 

skrajšanem postopku − ugovor 

ni bil vložen 

6.1. 401 / NE SK objava sklepa 10.4.2. 

022 – ugovor 
zavrnjen 

odločanje o prenehanju 

po skrajšanem 

postopku 

Sklep o pogojih za izbris na 

podlagi prenehanja po 

skrajšanem postopku − ugovor 

je bil vložen 

6.2. 402 / NE SK objava sklepa 10.4.2. 

023 – ugovor 
zavržen 

odločanje o prenehanju 

po skrajšanem 

postopku 

Sklep o pogojih za izbris na 

podlagi prenehanja po 

skrajšanem postopku − ugovor 

je bil vložen 

6.2. 403 / NE SK objava sklepa 10.4.2. 

024 – sklep 

razveljavljen 

odločanje o prenehanju 

po skrajšanem 

postopku 

Sklep o razveljavitvi sklepa 

skupščine o prenehanju po 

skrajšanem postopku – ugovor 

upnika 

6.3. 404 / NE SK objava sklepa 10.4.2. 

025 – drug 

način 

odločanje o prenehanju 

po skrajšanem 

postopku 

drug način / 604 / NE NE / / 
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Preglednica 3.7: Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: vpis po sklepu 2. stopnje) 

tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

061 

vpis dovoljen 

vpis nameravane 

firme 
sklep o vpisu nameravane firme − 2. st * 4.2. 501 

/ 
DA (nam) SK splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis ustanovitve 

subjekta vpisa 
sklep o vpisu ustanovitve − 2. st * 4.3. 502 

o1 
DA (vse) SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis spojitve sklep o vpisu ustanovitve − 2. st * 4.3. 503 o1 DA (vse) SK+LI objava vpisa spojitve 10.3.3. 

vpis razdelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

sklep o vpisu ustanovitve − 2. st * 4.3. 504 

o1 

DA (vse) SK+LI 
objava vpisa razdelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.4. 

vpis oddelitve z 

ustanovitvijo novih 

družb 

sklep o vpisu ustanovitve − 2. st * 4.3. 505 

o1 

DA (vse) SK+LI 
objava vpisa oddelitve z 

ustanovitvijo novih družb 
10.3.5. 

splošni vpis 

spremembe 
splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 506 

o2 
DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

vpis rednega 

zmanjšanja OK 
splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 507 

o2 
DA SK+LI 

objava vpisa rednega 

zmanjšanja OK 
10.3.6. 

vpis pripojitve splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 508 o2 DA SK+LI objava vpisa pripojitve 10.3.7. 

vpis razdelitve s 

prevzemom 
splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 509 

o2 
DA SK+LI 

objava vpisa razdelitve s 

prevzemom 
10.3.8. 

vpis oddelitve s 

prevzemom 
splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 510 

o2 
DA SK+LI 

objava vpisa oddelitve s 

prevzemom 
10.3.9. 

drugo statusno 

preoblikovanje 
splošni sklep o vpisu spremembe − 2. st * 4.4. 506 

o2 
DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

splošni izbris 

subjekta 
splošni sklep o izbrisu − 2. st * 4.5. 511 

/ 
DA (izbr) SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

izbris zaradi statusne 

spremembe 
splošni sklep o izbrisu − 2. st * 4.5. 512 

/ 
DA (izbr) SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 
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tip odločitve tip vpisa 

končni sklep 

PRS 

objava 

vrsta razd šifra obv tip vrsta razd 

vpis sklepa o 

prenehanju po 

skrajšanem postopku 

sklep o vpisu sklepa o prenehanju po 

skrajšanem postopku  − 2. st * 
4.6. 513 

o2 

DA SK+LI 

objava vpisa sklepa o 

prenehanju po skrajšanem 

postopku 

10.3.10 

062  – izbris 

vpisov 

splošni vpis 

spremembe 

sklep o ugoditvi pritožbe in izbrisu 

opravljenih vpisov 
9.2. 514 

o2 
DA SK+LI splošna objava vpisa 10.3.2. 

063 – drug 

način 
vsi tipi vpisa 

drug način / 604 / 
NE NE / / 

*Pojasnilo k preglednici − kolone končni sklep: vsebina posamezne vrste sklepa pri tipu odločitve »vpis dovoljen« je enaka kot pri tipu postopka splošni, le da se izrek sklepa dopolni 

tako, kot je razloženo v razdelku 9.1. tega dokumenta. 

 

Preglednica 3.8: Vsebina sklepov in objav glede na tip odločitve (tip postopka: predložitev listine) 

tip odločitve tip vpisa končni sklep PRS 

objava 

tip vrsta razd 

041 – objavi predložitev listine NI SKL NE LI objava listine 10.5. 

042 – zavrni 

objavo 
predložitev listine NI SKL NE NE / / 
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3.4.3. Sprememba vpisa v polju Razno (PRS) 

Sprememba vpisa v polju Razno (PRS) se začne z izbiro gumba Spremeni Razno . Akcija sme biti omogočena 

(gumb prikazan) pri zadevi, ki izpolnjuje te pogoje: 

1. Status zadeve je: 

– V reševanju sodišče {502} ALI  

– Odredba odpravljena {711} ALI  

– Predlog dopolnjen {720} 

2. Tip vpisa je: 

– 201 – vpis spojitve 

– 202 – vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

– 203 – vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

– 400 – vpis pripojitve 

– 401 – vpis razdelitve s prevzemom 

– 402 – vpis oddelitve s prevzemom 

– 403 – drugo statusno preoblikovanje 

– 601 – izbris zaradi statusnega preoblikovanja 

Izbira Spremeni Razno povzroči: 

– v okno se prenesene besedilo, vpisano v polje Razno – Vsebina [307] na portalu (F: nov), 

– uporabnik lahko popravi besedilo 

– pod oknom je gumb Shrani. Izbira povzroči, da se shrani spremenjeno besedilo. Pri vpisu v PRS se 

izvede vpis spremenjenega besedila. 

3.5. Posebnosti, če je predlog umaknjen ali spremenjen 

3.5.1. Skupno 

Na eVEM portalu umik ali sprememba predloga odpreta novo zadevo z isto VEM številko in višjo podštevilko. 

Hkrati zapreta VEM zadevo z isto VEM številko in nižjo podštevilko (v nadaljevanju prva VEM zadeva). 

Srg zadeva pa v obeh primerih ostane ista. To pomeni, da se ne dodeli nova Srg številka, temveč se pri Srg zadevi, 

odprti v zvezi s prvim predlogom, ustrezno spremeni njeno stanje. Vsi podatki, ki so bili vpisani pri Srg zadevi v 

zvezi s prvim predlogom ostanejo enaki. Zato se postopek dodelitve zadeve (razdelek 3.2.7.) ne izvede. 

3.5.2. Postopek, če je predlog umaknjen 

Če je predlog umaknjen veljajo te posebnosti: 

1.  Postopka avtomatskega generiranja seznama podobnih firm (razdelek 3.2.1.) in vsebine (pretvorjenega) 

predloga (razdelek 3.2.2.) se NE IZVEDETA. Izpustijo se tudi vsi postopki pri agenciji in gre zadeva 

avtomatično na sodišče. 

2.  Postopek dodelitve zadeve (razdelek 3.2.7.) se NE IZVEDE. 

3.  Zadeva preide v eno od teh stanj, glede na stanje, v katerem je bila pred umikom predloga: 
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– če prej stanje 501 => Predano sodišče – umik {551} 

– če prej stanje 502 => V reševanju sodišče – umik {552} 

– če prej stanje 503 (Končanje postopka – pozitivno) => Končanje postopka – pozitivno, umik {553},  

– če prej stanje 504 (Čaka na podpis odločitve o K.P – pozitivno) => Čaka na podpis odločitve o K.P – 

pozitivno, umik {554},  

– če prej stanje 603 (Končanje postopka – negativno) => Končanje postopka – negativno, umik {653},  

– če prej stanje 604 (Čaka na podpis odločitve o K.P – negativno) => Čaka na podpis odločitve o K.P – 

negativno, umik {654},  

– če prej stanje 711 => Odredba odpravljena– umik {751},  

– če prej stanje 720 => Predlog dopolnjen – umik {752} 

Če je predlog umaknjen, ko je zadeva v stanju »Predano sodišču«, je treba najprej opraviti postopek dodelitve 

zadeve, opisan v razdelku 3.2.7. in zadeva preide v stanje V reševanju sodišče – umik {552}. 

Na ekranu se namesto vseh gumbov »Končanje postopka« prikažeta gumba »Nadaljuj postopek« in »Umaknjen«. 

Glede na izbiro guba, se izvedejo ti postopki: 

– ALTERNATIVA 1: Če je izbran gumb »Nadaljuj postopek« se zadeva vrne v stanje, v katerem je bila 

pred umikom. Aplikacije na eVEM portalu, ponovno odpre prvo zadevo in zapre zadevo s podštevilko 

umika. 

– ALTERNATIVA 2: Če je izbran gumb »Umaknjen« se izvedejo nadaljnji splošni postopki, opisani v 

razdelku 3.4. 

Potem, ko zadeva preide v stanje »Postopek končan« umik predloga nima več pravnega učinka. Zato v takem 

primeru na eVEM portalu vnos (pošiljanje) umika predloga ne sme biti več mogoč in se prikaže opozorilo »Umik 

predloga ni več mogoč, ker je postopek na prvi stopnji že končan«. 
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3.5.3. Postopek, če je predlog dopolnjen 

Če je predlog dopolnjen, veljajo te posebnosti: 

1.  Postopka avtomatskega generiranja seznama podobnih firm (razdelek 3.2.1.) in vsebine (pretvorjenega) 

predloga se PONOVNO IZVEDETA. Pri generiranju dokumentov se kot atribut dodeli novi datum vložitve 

(dopolnjenega) predloga. 

2.  Postopek dodelitve zadeve (razdelek 3.2.7.) se NE IZVEDE. Vsi podatki, vpisani v Srg vpisniku pri prvi 

zadevi ostanejo enako. Dodatno se v polje »Datum dopolnitve« sistemsko vpiše datum nastanka dokumenta 

(dopolnjenega predloga) v aplikaciji eVEM (glej razdelek 2.4.5.). 

3.  Zadeva preide v stanje »Predlog dopolnjen {720}«. V tem stanju je mogoče izvajati enake akcije (korake) 

kot v stanju »V reševanju sodišče«, opisane v razdelku 3.4. 
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3.6. Koraki, če je vloženo pravno sredstvo 

1. korak: Izbere se gumb Dodaj pritožbo. Izbira povzroči, da se odprejo polja za vpis skupnih podatkov o 

pritožbi: 

– Tip pritožbe 

– Datum vložitve pritožbe 

2. korak: Pod datumom vložitve pritožbe je gumb Dodaj pritožnika . Odprejo se polja za vpis Firme in Naslova 

pritožnika. Pod podatki st gumba: 

Dodaj pritožnika :odprejo se polja vpis Firme in Naslova pritožnika (1:n) 

Potrdi podatke : aplikacija preveri, ali so vpisani vsi skupni podatki o pritožbi iz 1. koraka in podatki o 

najmanj enem pritožniku: 

– če vsi obvezni podatki niso vpisani, aplikacija ne dovoli nadaljevanja 

– če so vsi podatki vpisani, zadeva preide v stanje 

– če tip PS = 1, 2, 3 ali 4 (pritožba): Vložena pritožba [800] 

– če tip PS = 5 (IPS): Vloženo IPS [850] 

Nadaljnji koraki so odvisni od Tipa PS: 

Če Tip PS = pritožba 1 ali 3  

– zadeva preide v stanje Pritožba dodeljena sodniku [801], ko je pri zadevi izvedena akcija Dodeli sodniku  

– Ko se vneseta podatka Tip in Datum odločitve o pritožbi 1 (razdelek 2.8) se prikaže gumb Potrdi podatke. 

Izbira povzroči, da zadeva preide v stanje (glede na tip pritožbe): 

– če tip pritožbe = 1: Sodnik odločil o pritožbi [802]. 

– če tip pritožbe = 3: V reševanju sodišče [502]  

Če Tip PS = pritožba 2 (glej tudi razdelek 2.9) 

– zadeva preide v stanje »Pritožba predložena VS [803]« ko je pri zadevi izvedena akcija Predloži VS 

Samodejno se vpišeta podatka < Datum odprave VS > in < Csrg opr. št. > 

– zadeva preide v stanje »VS odločilo o pritožbi [804]« ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni 

prvostopnemu sodišču Samodejno se vpišejo podatki < Tip odločitve o pritožbi 2 >, < Datum odločitve o 

pritožbi 2 > in < Datum prejema od VS >. 

– zadeva se vrne v stanje »Vložena pritožba [800]« če je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni v 

dopolnitev . Zadeva se ponovno predloži VS z akcijo Predloži VS. V tem primeru (pri Srg zadevi je že 

vpisana Csrg številka) se ne kreira nova Csrg zadeva, temveč povezana Csrg zadeva preide v stanje Csrg – 

predložena pritožba [900] 

Če Tip PS = pritožba 4 (glej tudi razdelek 2.9) 

– zadeva preide v stanje »Pritožba predložena VS [803]« ko je pri zadevi izvedena akcija Predloži VS 

Samodejno se vpišeta podatka < Datum odprave VS > in < Csrg opr. št. > 

– zadeva preide v stanje V reševanju sodišče [502] ko je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni 

prvostopnemu sodišču (glej razdelek 18.2) Samodejno se vpišejo podatki < Tip odločitve o pritožbi 4 > , < 

Datum odločitve o pritožbi 4 > in < Datum prejema od VS >. 

– zadeva se vrne v stanje »Vložena pritožba [800]« če je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni v 

dopolnitev . Zadeva se ponovno predloži VS z akcijo Predloži VS. V tem primeru (pri Srg zadevi je že 
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vpisana Csrg številka) se ne kreira nova Csrg zadeva, temveč povezana Csrg zadeva preide v stanje Csrg – 

predložena pritožba [900] 

Če Tip PS = IPS (glej tudi razdelek 2.10) 

– zadeva preide v stanje »IPS predloženo VS [851]« ko je pri zadevi izvedena akcija Predloži VS Samodejno 

se vpišeta podatka < Datum odprave VS > in < IPSrg opr. št. > 

– zadeva preide v stanje »VS odločilo o IPS [852]« ko je pri povezani IPSrg  zadevi izvedena akcija Vrni 

prvostopnemu sodišču Samodejno se vpišejo podatki < Tip odločitve o IPS >, < Datum odločitve o IPS > in 

< Datum prejema od VS >. 

– zadeva se vrne v stanje »Vložena pritožba [800]« če je pri povezani Csrg zadevi izvedena akcija Vrni v 

dopolnitev . Zadeva se ponovno predloži VS z akcijo Predloži VS. V tem primeru (pri Srg zadevi je že 

vpisana IPSrg številka) se ne kreira nova IPSrg zadeva, temveč povezana IPSrg zadeva preide v stanje IPSrg 

– predloženo IPS [951] 

3.7. Izdaja in objava drugega sklepa, ki ni sklep o končanju postopka 

Za izdajo drugega sklepa, ki ni sklep o končanju postopka, se uporabi Splošni sklep (razdelek 12.3). 

Izdaja se izvede po teh korakih (stanje zadeve se ne spreminja): 

1. korak: Gumb Izdaj drug sklep Izbira povzroči, da se odpre forma za generiranje Splošnega sklepa. 

2. korak: . V polja za poljubno besedilo se vpiše ustrezno besedilo.  

3.  korak – generiranje osnutka: Na formi za generiranje Splošnega sklepa se izbere gumb Generiraj . Izbira 

tega gumba povzroči, da se generira osnutek dokumenta (v PDF obliki), ki ima v ozadju oznako OSNUTEK; 

mogoč naj bo prikaz na ekranu ali izpis na papir. 

4. korak – podpis in objava sklepa. Na formi za generiranje Splošnega sklepa se prikažejo gumbi: 

 Prekliči izbira povzroči, da se generirani osnutek ne shrani. 

 Podpiši izbira povzroči: 

– izvede se postopek  elektronskega podpisa sklepa 

– sklep se samodejno doda kot pisanje s šifro 805 – Drug sklep sodišča – se ne objavi 

 Podpiši in objavi izbira povzroči: 

– izvede se postopek  elektronskega podpisa sklepa 

– sklep se samodejno  doda kot pisanje s šifro 806 – Drug sklep sodišča – se objavi 

– izvede se postopek objave sklepa (razdelek 10.4). 

Postopek z izdajo in objavo drugega sklepa mora biti mogoč ne glede na stanje zadeve (tudi po končanju). Mogoč 

mora biti tudi potem, ko je subjekt že izbrisan iz PRS. 
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4. Sklepi o dovolitvi vpisa (tip postopka: splošni) 

4.1. Uvodno pojasnilo 

Pri vsakem sklepu je pred pravnim poukom omogočen vnos obrazložitve (če je ta potrebna) v polje <POLJUBNO 

BESEDILO − DOLGO>. Ker obrazložitev pri sklepih o dovolitvi vpisa ni obvezna, naslov »obrazložitev« ni 

vključen v predpripravljeno vsebino sklepa, temveč ga je treba napisati na začetku (kot prvo vrstico) besedila, ki 

se vnese. 

4.2. Sklep o vpisu nameravane firme [šifra: 101] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o vpisu nameravane firme 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa nameravane firme dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

V sodni register se vpiše nameravana firma s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

(* če podatek o skrajšani firmi v predlogu ni vpisan se tudi v sklepu ne izpiše) 

 

PRIJAVITELJ NAMERAVANE FIRME: 

[135] − [158] 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.3. Sklep o vpisu ustanovitve [šifra: 102 – 105] 

4.3.1. Uvodno pojasnilo 

Če posamezen podatek (na primer skrajšana firma ali kapital – valuta / znesek) ni vpisan (polje v predlogu je 

prazno) se ta podatek tudi ne vključi v izrek sklepa.  

4.3.2. Vpis v polje razno pri spojitvi ali delitvi z ustanovitvijo nove družbe 

izpuščeno, ker ne opredeljuje funkcionalnih zahtev 

4.3.3. Vsebina sklepa o vpisu ustanovitve 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o vpisu ustanovitve subjekta 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa ustanovitve subjekta dne {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

V sodni register se vpiše nov subjekt s temi podatki: 

MATIČNA ŠTEVILKA: [38]* 

VLOŽNA ŠTEVILKA: [41] 

DAVČNA ŠTEVILKA: [40]** 

DATUM USTANOVITVE: [100] 

FIRMA: [101] 

PREVOD FIRME 

– jezik: [103] 

– prevod: [104] 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

PREVOD SKRAJŠANE FIRME 

– jezik: [107] 

– prevod: [108] 

SEDEŽ: [109] 

POSLOVNI NASLOV: [111] 

                                                      
*
  Matično številko je subjektu vpisa dodelila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je subjekt vpisa hkrati 

vpisala v poslovni register. 

* *
 Davčno številko je subjektu vpisa dodelila pristojna Davčna uprava, ki je subjekt hkrati vpisala v davčni register. 
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 ELEKTRONSKI NASLOV: [126] 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: [127] 

DODATNA OBLIKA: [129] 

OSNOVNI KAPITAL / NAMENSKO PREMOŽENJE*: [131] [130] 

(* izpiše se izbrana šifra v polju Tip kapitala [129], če izbrana šifra »nima kapitala« se podatek ne vključi v izrek sklepa) 

ŠTEVILO DELNIC: [132] 

VRSTA ORGANA NADZORA: [133] 

(* če v polju Vrsta organa nadzora [133] izbrana šifra »nima« se podatek ne vključi v izrek sklepa) 

DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji): (*za vsakega družbenika) 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] 

datum vstopa: [178] 

POSLOVNI DELEŽI: (*za vsak poslovni delež) 

zap. št. deleža: :»Bo dodeljena ob vpisu v PRS«  

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitve:  

vsebina obremenitve: [188] 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE: (*za vsakega zastopnika) 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

naslov: [205] 

datum podelitve pooblastila: [237] 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239] 

ČLANI ORGANA NADZORA: (*za vsakega člana) 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

naslov: [254] 
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datum izvolitve ali imenovanja: [252] 

SKUPŠČINSKI SKLEPI: 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

RAZNO: 

vsebina vpisa: [307] 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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4.4. Splošni sklep o vpisu spremembe [šifra: 106 – 110] 

4.4.1. Uvodno pojasnilo 

Spremembe se v PRS glede na vrsto podatka (podatkovnega sklopa) vpisujejo na te načine: 

1.  Prej vpisani podatek se nadomesti z novim podatkom. Ta vrsta podatka je v izreku sklepa označena z 
1PODATEK. Pri tej vrsti se najprej navede novi podatek, s katerim se nadomesti prejšnji podatek, in pod 

njim prejšnji podatek, ki je na začetku označen [sivo]. Prejšnji podatek [sivo] se ne prevzame iz eVEM 

predloga temveč iz PRS. 

PRIMER: 

OSNOVNI KAPITAL: [131] [130] (novi podatek = podatek, ki se vpiše na podlagi sklepa = novi iz eVEM) 

    [131] [130] (prej vpisani podatek = iz PRS) 

2.  Vpiše se dodatni podatek, ki ni povezan s prej vpisanim podatkom. Ta vrsta podatka je v izreku sklepa 

označena z 2PODATEK. Pri tem podatkovnem sklopu se navedejo enaki podatki kot pri vpisu ustanovitve.  

3.  Vpiše se dodatni podatek, ki je povezan s prej vpisanim podatkom. Ta vrsta podatka je v izreku sklepa 

označena z 3PODATEK.  

V izrek sklepa se vključijo samo podatkovni sklopi, ki se spreminjajo na enega od navedenih načinov. 

4.4.2. Vpis v polje razno pri pripojitvi ali delitve s prevzemom 

Izpuščeno, ker ne opredeljuje funkcionalnih zahtev 
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4.4.3. Vsebina splošnega sklepa o vpisu spremembe 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o vpisu spremembe pri subjektu 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa spremembe dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pri subjektu vpisa [101], matična številka [38] se v sodni register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:* 

 

1FIRMA: [101] 

  [101] 

 

1PREVOD FIRME 

– jezik:  [103] 

   [103] 

– prevod:  [104] 

   [104] 

(*če prej prevod še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 2) 

 

1SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

    [105] 

(*če prej skrajšana firma še ni bila vpisana, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1PREVOD SKRAJŠANE FIRME 

– jezik:  [107] 

   [107] 

– prevod: [108] 

   [108] 

(*če prej prevod še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 
2
) 

                                                      
*
  Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka. 
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1SEDEŽ: [109] 

  [109] 

 

1POSLOVNI NASLOV: [111] 

    [111] 

(*vedno se navede celoten niz podatkov o poslovnem naslovu, tudi če se niso spremenili vsi; na primer kraj je ostal enak) 

 

1 ELEKTRONSKI NASLOV: [126] 

    [126] 

 

1PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: [127] 

      [127] 

 

1DODATNA OBLIKA:  [129] 

    [129] 

(*če prej dodatna oblika še ni bila vpisana, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

 

1OSNOVNI KAPITAL / NAMENSKO PREMOŽENJE:  [131] [130] 

        [131] [130] 

(* valuta se izpiše vedno, tudi če se je spremenil samo znesek kapitala) 

(*če prej kapital še ni bil vpisan, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1ŠTEVILO DELNIC: [132] 

   [132] 

(*če prej število delnic še ni bio vpisano, se navede samo novi podatek = 
2
) 

 

1VRSTA ORGANA NADZORA: [133] 

     [133] 

 

DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji):  

 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [134] 

 

2(*če F: nov) 
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nov družbenik: 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

stalni naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] 

datum vstopa: [178] 

 

3(*če F: izbris) 

izbris družbenika: 

identifikacijska številka: [137], [138] 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

datum izstopa: [179] 

 

POSLOVNI DELEŽI:  

*glede na vrsto spremembe = funkcija [181] ali funkcija [188] – obremenitve 

 

2(*če F: nov poslovni delež): 

nov poslovni delež  

pravni temelj: »Bo dodeljena ob vpisu v PRS« 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

obremenitve: [188] 

imetniki: [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

1(*če F: sprememba vložka, deleža ali imetnika) 

sprememba poslovnega deleža 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

#osnovni vložek: [185] [184] 

   [185] [184] 

#delež v odstotku ali ulomku: [186] 

    [186] 

povezava: [187] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan ali spremenjen) 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 112 / 220 

 

#imetniki: [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

  [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

# spremeni se lahko tudi samo eden od podatkov, označenih z #, v takem primeru se  

– če se osnovni vložek ni spremenil: navede samo staro (nespremenjeno) stanje, 

– če se delež b odstotku ali ulomki ni spremenil: navede samo staro (nespremenjeno) stanje, 

– če se imetniki niso spremenili: navede staro stanje in v zgornji vrstici (nespremenjeno novo stanje 

 

3(*če F: izbris poslovnega deleža) 

izbris poslovnega deleža 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

 

4(*če F: vpis obremenitve pri  poslovnem deležu = šifra 13 v šifrantu [183]) 

vpis obremenitve pri poslovnem deležu 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitve: 

vsebina obremenitve: [188a] 

 

5(*če F: izbris obremenitve pri  poslovnem deležu = šifra 14 v šifrantu [183]) 

izbris obremenitve pri poslovnem deležu 

pravni temelj: [183] 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitve: 

vsebina obremenitve: [188a] 
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razlog izbrisa [188b] 

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:  

*glede na vrsto spremembe = funkcija [192] 

 

2(*če F: nov) 

nov zastopnik 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

naslov: [205] 

datum podelitve pooblastila: [237] 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239] 

 

3(*če F: izbris) 

izbris zastopnika 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

datum prenehanja pooblastila: [237] 

 

ČLANI ORGANA NADZORA: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [241] 

 

2(*če F: nov) 

nov član organa nadzora 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

naslov: [254] 

datum izvolitve ali imenovanja: [254] 

 

3(*če F: izbris) 

izbris člana organa nadzora 
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tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] 

osebno ime: [247] [248] 

datum razrešitve ali prenehanja: [253] 

 

SKUPŠČINSKI SKLEPI: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [285] 

 

2(*če F: vpis) 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

 

3(*če F: sprememba) 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

izpodbijanje ali ničnost sklepa: [300] 

 

2SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA: [311] 

 

RAZNO: 

*glede na vrsto spremembe = funkcija [302] 

 

2(*če F: vpis) 

vsebina vpisa: [307] 

 

3(*če F: izbris) 

vsebina vpisa: [307] 

razlog izbrisa: [305] 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 115 / 220 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 

4.5. Splošni sklep o izbrisu subjekta [šifra: 111 in 112] 

4.5.1. Uvodno pojasnilo 

Razlog za izbris subjekta iz sodnega registra se vpiše (ročno) v rubriko razno (glej naslednji razdelek). Vsebina 

tega vpisa se navede tudi v izreku sklepa, pri čemer se naslov rubrike »RAZNO« (drugače kot pri drugih sklepih) 

ne navede. 

4.5.2. Vsebina splošnega sklepa o izbrisu 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o izbrisu iz sodnega registra 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Iz sodnega registra se izbriše subjekt vpisa [101], matična številka [38]. 

 

[307] 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od objave. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.6. Sklep o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku [šifra: 113] 

4.6.1. Uvodno pojasnilo 

Vsebina sklepa (skupščine) o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je določena v 426. členu ZGD-1 in se 

vpiše v rubriko SKUPŠČINSKI SKLEPI. V izreku sklepa (sodišča) o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem 

postopku se naslov rubrike »SKUPŠČINSKI SKLEPI« (drugače kot pri drugih sklepih) ne navede. 

4.6.2. Vsebina sklepa o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o vpisu sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku dne 

{sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pri subjektu vpisa [101], matična številka [38] se v sodni register vpiše ta sklep skupščine o prenehanju družbe po 

skrajšanem postopku: 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti sklepu skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je dovoljen ugovor v 15 dneh 

od dneva objave. Ugovor je treba vložiti pri tem sodišču. Če ugovor v tem roku ne bo vložen, bo sodišče izdalo 

sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra. 

 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.7. Sklep o izbrisu nameravane firm (šifra: 114) 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o izbrisu nameravane firme iz sodnega registra 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa nameravane firme iz sodnega registra dne {sistemski datum 

sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Iz sodnega registra se izbriše nameravana firma [101] . 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od objave. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.8. Sklepi o začetku postopka za izbris brez likvidacije (izbris 1. faza – ZFPPIPP) 

4.8.1. Uvodno pojasnilo 

Aplikacija ponudi meni za izbiro sklepa: 

– letno poročilo 

– poslovni naslov 

– drugo 

4.8.2. Sklep o začetku postopka za izbris brez likvidacije (ZFPPIPP) − letno poročilo [šifra: 117] 

 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

s k l e n i l o : 

Začne se postopek izbrisa subjekta vpisa [101], matična številka [38], iz sodnega registra brez likvidacije. 

o b r a z l o ž i t e v: 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je registrsko sodišče obvestila, da subjekt vpisa 

dve zaporedni poslovni leti ni oddal letnega poročila zaradi javne objave oziroma ji poslal podatkov iz letnega 

poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1. Zato je registrsko sodišče po drugem odstavku v zvezi s 

prvim odstavkom 427. člena ZFPPIPP po uradni dolžnosti začelo postopek izbrisa iz sodnega registra brez 

likvidacije. 

 

Pravni pouk: Proti začetku postopka izbrisa je dovoljen ugovor v dveh mesecih od vročitve tega sklepa. Ugovor 

je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.8.3. Sklep o začetku postopka za izbris brez likvidacije (ZFPPIPP) − poslovni naslov [šifra: 118] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne na predlog 

<POLJUBNO BESEDILO − KRATKO> {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

Začne se postopek izbrisa subjekta vpisa [101], matična številka [38], iz sodnega registra brez likvidacije. 

o b r a z l o ž i t e v: 

Pri subjektu vpisa je v sodni register kot poslovni naslov vpisan [111].  

Predlagatelj postopka je dokazal, da je lastnik objekta na navedenem poslovnem naslovu, in v predlogu navedel, 

da subjektu vpisa ni dal dovoljenja za poslovanje na tem naslovu. Zato je registrsko sodišče po drugem odstavku 

v zvezi s prvim odstavkom 427. člena ZFPPIPP po uradni dolžnosti začelo postopek izbrisa iz sodnega registra 

brez likvidacije. 

 

Pravni pouk: Proti začetku postopka izbrisa je dovoljen ugovor v dveh mesecih od vročitve tega sklepa. Ugovor 

je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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4.8.4. Sklep o začetku postopka za izbris brez likvidacije (ZFPPIPP) − drugo [šifra: 119] 

 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

s k l e n i l o : 

Začne se postopek izbrisa subjekta vpisa [101], matična številka [38], iz sodnega registra brez likvidacije. 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Zato je registrsko sodišče po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 427. člena ZFPPIPP po uradni dolžnosti 

začelo postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. 

 

 

Pravni pouk: Proti začetku postopka izbrisa je dovoljen ugovor v dveh mesecih od vročitve tega sklepa. Ugovor 

je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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5. Odredbe in drugi sklepi (tip postopka: splošni) 

5.1. Odredbe o dopolnitvi  

5.1.1. Odredba o dopolnitvi − nepopolni predlog (splošno)  [šifra: 701] 

 

 

Srg [39] 

 

ODREDBA 

o dopolnitvi predloga 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

o d r e d i l o : 

 

Predlagatelj  

[48] [49] ali [50]  

 

mora v 15 dneh po prejemu te odredbe dopolniti predloga za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična 

številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še ni dodeljena«) 

 

tako, da sodišču v tem roku predloži: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti tej odredbi ni posebne pritožbe. Če predlagatelj v roku, določenem s to odredbo, predloga ne 

bo dopolnil, ga bo sodišče zavrglo. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 

  



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 122 / 220 

5.1.2. Odredba o dopolnitvi − firma (splošno) [šifra: 702] 

Srg [39] 

 

ODREDBA 

o dopolnitvi predloga 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

o d r e d i l o : 

 

Predlagatelj 

 [48] [49] ali [50] 

 

mora v 15 dneh po prejemu te odredbe v predlogu za vpis ustanovitve in listinah, ki so priložene predlogu 

spremeniti firmo subjekta vpisa [101], zaradi teh razlogov: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti tej odredbi ni posebne pritožbe. Če predlagatelj v roku, določenem s to odredbo, predloga ne 

bo dopolnil, ga bo sodišče zavrnilo. 

 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 
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5.1.3. Odredba o dopolnitvi − nepopolni predlog (VEM) [šifra: 703] 

Srg [39] 

VEM [6] 

 

ODREDBA 

o dopolnitvi predloga 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

o d r e d i l o : 

 

Predlagatelj  

[48] [49] ali [50]  

 

mora v 15 dneh po prejemu te odredbe dopolniti predloga za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična 

številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še ni dodeljena«) 

 

tako, da sodišču v tem roku predloži: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti tej odredbi ni posebne pritožbe. Če predlagatelj v roku, določenem s to odredbo, predloga ne 

bo dopolnil, ga bo sodišče zavrglo. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 

Napotilo predlagatelju: 

S to odredbo se zglasite pri VEM točki, prek katere se vložili predlog za vpis v sodni register, to je: 

=> iz podatkov v predlogu se prepiše naziv in naslov VEM točke, ki je vnesla predlog 

 

Na tej VEM točki vam bodo pripravili ustrezno dopolnitev predloga za vpis, ki vam je naložena s to odredbo. 
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5.1.4. Odredba o dopolnitvi − firma (VEM) [šifra: 704] 

Srg [39]  

VEM [6] 

ODREDBA 

o dopolnitvi predloga 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

o d r e d i l o : 

 

Predlagatelj  

[48] [49] ali [50]  

 

mora v 15 dneh po prejemu te odredbe v predlogu za vpis ustanovitve in listinah, ki so priložene predlogu 

spremeniti firmo subjekta vpisa [101], zaradi teh razlogov: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti tej odredbi ni posebne pritožbe. Če predlagatelj v roku, določenem s to odredbo, predloga ne 

bo dopolnil, ga bo sodišče zavrnilo. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve) 

 

 

Napotilo predlagatelju: 

S to odredbo se zlasite pri VEM točki, prek katere se vložili predlog za vpis v sodni register, to je: 

=> iz podatkov v predlogu se prepiše naziv in naslov VEM točke, ki je vnesla predlog 

Na tej VEM točki vam bodo pripravili ustrezno dopolnitev predloga za vpis, ki vam je naložena s to odredbo. 
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5.2. Sklep o zavrnitvi predloga za vpis (tip odločitve: predlog zavrnjen v celoti) 

5.2.1. Uvodno pojasnilo  

Sklep o zavrnitvi predloga za vpis mora biti obrazložen. Vsebina obrazložitve se vpiše pod POLJUBNO 

BESEDILO. 

Podatek o firmi na [sivem polju] pomeni, da se podatek prenese iz PRS in ne iz eVEM predloga. 

5.2.2. Sklep o zavrnitvi vpisa nameravane firme [šifra: 123] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o zavrnitvi predloga za vpis nameravane firme 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa nameravane firme dne {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

Zavrne se predlog za vpis nameravane firme s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

(* če podatek o skrajšani firmi v predlogu ni vpisan se tudi v sklepu ne izpiše) 

 

PRIJAVITELJ NAMERAVANE FIRME: 

[135] − [158] 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

< POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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5.2.3. Sklep o zavrnitvi predloga za vpis ustanovitve subjekta [šifra: 124] 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o zavrnitvi predloga za vpis ustanovitve subjekta 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa ustanovitve subjekta dne {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

Zavrne se predlog, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

za vpis ustanovitve subjekta s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

 

SEDEŽ: [109] 

 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: [127] 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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5.2.4. Splošni sklep o zavrnitvi predloga za vpis [šifra: 125 – 135] 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o zavrnitvi predloga za vpis 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Zavrne se predlog, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še 

ni dodeljena«) 

 

<POLJUBNO BESEDILO − KRATKO> (sodišče po potrebi vpiše podrobnejše podatke o predlogu, na primer: »s katerim 

predlagatelj zahteva …) 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

  



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 128 / 220 

5.2.5. Sklep o zavrniti predloga za začetek postopka izbrisa brez likvidacije (ZFPPIPP) [šifra: 137] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o zavrnitvi predloga za začetek postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 

 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

 

 

s k l e n i l o : 

 

 

Zavrne se predlog za začetek postopka izbrisa subjekta vpisa [101], matična številka [38], iz sodnega registra brez 

likvidacije, ki ga je vložil predlagatelj  

 

[48] [49] ali [50] 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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5.3. Sklep o delni zavrnitvi predloga za vpis (tip odločitve: predlog delno zavrnjen) [šifra: 120] 

5.3.1. Uvodno pojasnilo 

Izpuščeno, ker ne opredeljuje funkcionalnih zahtev. 

5.3.2. Vsebina sklepa o delni zavrnitvi predloga za vpis 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o delni zavrnitvi predloga za vpis 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Zavrne se predlog, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

za <tip vpisa> pri subjektu vpisa [101], matična številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena se podatek ne vpiše = »ni 

dodeljena«) v delu, v katerem se s predlogom zahteva 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> (sodišče vpiše podatke, na katere se nanaša zavrnitev vpisa) 

 

O vpisu drugih podatkov, ki se zahteva s predlogom, bo sodišče odločilo s posebnim sklepom. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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5.4. Sklep o zavrženju predloga (tip odločitve: predlog zavržen) 

5.4.1. Sklep o zavrženju predloga − predlog ni bil dopolnjen [šifra: 121] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o zavrženju predloga za vpis 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

Zavrže se predlog, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še 

ni dodeljena«) 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO>(sodišče po potrebi vpiše podrobnejše podatke o predlogu, na primer: »s 

katerim predlagatelj zahteva …) 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

Predlagatelj predlogu ni priložil: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> (sodišče navede pomanjkljivosti predloga in pravni temelj obveznosti 

predložitve listin = ZGD-1 ali uredba) 

Zato mu je sodišče odredilo, da predlog ustrezno dopolni. Ker predlagatelj predloga v 15 dneh po prejemu odredbe 

o dopolnitvi, predloga ni dopolnil tako, kot mu je bilo naloženo z odredbo, ga je sodišče zavrglo (prvi odstavek 

30. člena ZSReg). 

 

<POLJUBNO BESEDILO 3 − DOLGO> (če je treba še kaj obrazložiti, na primer, zakaj listine, ki jih je predlagatelj 

priložil, niso ustrezne) 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek]  
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5.4.2. Sklep o zavrženju predloga − drugo [šifra: 122] 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o zavrženju predloga za vpis 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Zavrže se predlog, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še 

ni dodeljena«) 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> (sodišče po potrebi vpiše podrobnejše podatke o predlogu, na primer: »s 

katerim predlagatelj zahteva …) 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO>  

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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5.5. Sklep o ustavitvi postopka zaradi umika predloga [šifra: 138] 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o ustavitvi postopka zaradi umika predloga 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

 

 

s k l e n i l o : 

 

 

Zaradi umika predloga, ki ga je vložil predlagatelj  

[48] [49] ali [50],  

 

se ustavi postopek za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična številka [38] (če MŠ še ni bila dodeljena, se 

namesto tega vpiše »še ni dodeljena«) 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

Ker je predlagatelj umaknil predlog za vpis, je sodišče postopek ustavilo. 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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6. Sklepi (tip postopka: odločanje o prenehanju po skrajšanem postopku) 

6.1. Sklep o pogojih za izbris na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku − ugovor ni bil vložen 

[šifra: 401] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o pogojih za izbris iz sodnega registra na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku 

 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pogojih za izbris iz sodnega registra na podlagi prenehanja 

po skrajšanem postopku dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Ugotovi se, da so izpolnjeni pogoji za izbris družbe [101], matična številka [38] iz sodnega registra na podlagi 

prenehanja po skrajšanem postopku. 

 

Sodišče bo družbo izbrisalo iz sodnega registra po pravnomočnosti tega sklepa. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

Sklep skupščine družbe o prenehanju po skrajšanem postopku je bil v sodni register vpisan na podlagi sklepa tega 

sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne <Prejšnji postopek − datum sklepa>. Ker proti sklepu 

skupščine družbe o prenehanju po skrajšanem postopku v 15 dneh po njegovi objavi ni bil vložen ugovor, so po 

prvem odstavku 429. člena ZGD-1 izpolnjeni pogoji za izbris družbe iz sodnega registra. 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek]  
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6.2. Sklep o pogojih za izbris na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku − ugovor je bil vložen 

(in zavrnjen oziroma zavržen) [šifra: 402 in 403] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o pogojih za izbris iz sodnega registra na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pogojih za izbris iz sodnega registra na podlagi prenehanja 

po skrajšanem postopku dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> 

 

Ugotovi se, da so izpolnjeni pogoji za izbris družbe [101], matična številka [38] iz sodnega registra na podlagi 

prenehanja po skrajšanem postopku. 

 

Sodišče bo družbo izbrisalo iz sodnega registra po pravnomočnosti tega sklepa. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> 

 

Zato so po prvem odstavku 429. člena ZGD-1 izpolnjeni pogoji za izbris družbe iz sodnega registra. 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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6.3. Sklep o razveljavitvi sklepa skupščine družbe o prenehanju po skrajšanem postopku [šifra: 404] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o razveljavitvi sklepa skupščine družbe o prenehanju po skrajšanem postopku 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pogojih za izbris iz sodnega registra na podlagi prenehanja 

po skrajšanem postopku dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Sklep skupščine družbe [101], matična številka [38], o prenehanju družbe po skrajšanem postopku z dne < 

POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> se razveljavi. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> 

 

Zato je sodišče sklep skupščine družbe o prenehanju družbe po skrajšanem postopku razveljavilo (drugi odstavek 

428. člena ZGD-1). 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve. Pritožbo je treba vložiti 

pri tem sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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7. Sklepi − tip vpisa: odločanje o obstoju izbrisnega razloga (ZFPPIPP) 

7.1. Sklep o obstoju izbrisnega razloga (ZFPPIPP) − ugovor ni bil vložen [šifra: 302] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije 

 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Ugotovi se, da obstaja razlog za izbris subjekta vpisa [101], matična številka [38] iz sodnega registra brez 

likvidacije. 

 

o b r a z l o ž i t e v : 

 

 

Sodišče je s sklepom opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum sklepa> odločilo 

o začetku postopka za izbris subjekta vpisa. Ker v roku iz 436. člena ZFPPIPP proti navedenemu sklepu ugovor 

ni bil vložen, je sodišče s tem sklepom odločilo, da obstaja izbrisni razlog (1. točka prvega odstavka 439. člena 

ZFPPIPP). 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh. Pritožbo je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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7.2. Sklep o obstoju izbrisnega razloga (ZFPPIPP) − ugovor je bil vložen [šifra: 304 in 306] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije 

 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

 

 

s k l e n i l o : 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> (vpiše se vsebina odločitve o ugovoru = zavrnjen ali zavržen) 

 

Ugotovi se, da obstaja razlog za izbris subjekta vpisa [101], matična številka [38] iz sodnega registra brez 

likvidacije. 

 

 

o b r a z l o ž i t e v : 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> 

 

Zato je sodišče s tem sklepom odločilo, da obstaja izbrisni razlog (prvi odstavek 439. člena ZFPPIPP). 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh. Pritožbo je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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7.3. Sklep o ustavitvi postopka izbrisa brez likvidacije [šifra: 308] 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

 

SKLEP 

o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije 

 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije dne {sistemski datum 

sklepa} 

 

 

s k l e n i l o : 

 

Postopek  za izbris subjekta vpisa [101], matična številka [38] iz sodnega registra brez likvidacije, začet s sklepom 

tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum sklepa>, se ustavi. 

 

 

o b r a z l o ž i t e v : 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Zato je sodišče s tem sklepom odločilo, da se ustavi postopek izbrisa (prvi odstavek 438. člena ZFPPIPP). 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh. Pritožbo je treba vložiti pri tem sodišču. 

 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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8. Sklepi (tip postopka: odločanje o pritožbi) 

8.1. Sklepi o ugoditvi pritožbe in dovolitvi vpisa (tip odločitve: vpis dovoljen) [šifra: 201 – 213] 

8.1.1. Uvodno pojasnilo 

Pri izdelavi sklepa o ugoditvi pritožbe in dovolitvi vpisa se glede na tip vpisa uporabijo enaki osnovni vzorci 

sklepov kot pri dovolitvi vpisa pri tipu postopka »splošni« in so prikazani v preglednici 8.1. 

 

Preglednica 8.1: Vrsta sklepa o dovolitvi vpisa glede na tip vpisa (tip postopka: odločanje o pritožbi) 

tip vpisa 
osnovni vzorec 

vrsta sklepa razdelek 

vpis nameravane firme sklep o vpisu nameravane firme 4.2. 

vpis ustanovitve subjekta vpisa 

sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 
vpis spojitve 

vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

splošni vpis spremembe 

splošni sklep o vpisu spremembe 4.4. 

vpis rednega zmanjšanja OK 

vpis pripojitve 

vpis razdelitve s prevzemom 

vpis oddelitve s prevzemom 

splošni izbris subjekta 

splošni sklep o izbrisu 4.5. izbris zaradi statusne spremembe 

izbris po ZFPPIPP brez likvidacije 

vpis sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku sklep o vpisu sklepa o prenehanju po 

skrajšanem postopku 
4.6. 

 

Osnovni vzorec se dopolni tako, da se za naslovom »s k l e n i l o« vstavi odstavek z besedilom: 

Pritožbi proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa>  se ugodi in se s tem sklepom nadomesti izpodbijani sklep. 

Razloženo je prikazano na primeru sklepa o vpisu nameravane firme, v katerem so dodani deli zaradi boljše 

preglednosti podčrtani (v sklepu, ki se izdela, pa naj bodo nepodčrtani): 
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8.1.2. Primer dopolnjenega sklepa (vpis nameravane firme) 

Srg [39] 

vložna številka [41] 

 

SKLEP 

o vpisu nameravane firme 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa nameravane firme dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pritožbi proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa>  se ugodi in se s tem sklepom nadomesti izpodbijani sklep. 

 

V sodni register se vpiše nameravana firma s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

(* če podatek o skrajšani firmi v predlogu ni vpisan se tudi v sklepu ne izpiše) 

 

PRIJAVITELJ NAMERAVANE FIRME: 

[135] − [158] 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik), ime in priimek] 
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8.2. Sklep o ugoditvi pritožbe in izbrisu opravljenih vpisov (tip odločitve: izbris opravljenih vpisov) 

[šifra: 214] 

8.2.1. Uvodno pojasnilo 

Če sodišče ugodi pritožbi proti sklepu, s katerim so bili dovoljeni (in na njegovi podlagi izvedeni) vpisi, se izbris 

opravljenih vpisov izvede, da se uporabi splošni predlog za vpis spremembe in pri njem vnesejo ti podatki po 

sklopih podatkov (kot kontrola pri vnosu se uporabi zgodovinski izpisek): 

1.  Osnovni podatki o subjektu. Namesto novega podatka se ponovno vpiše prejšnji podatek (podatek, ki je 

bil vpisan pred izvedbo vpisov na podlagi izpodbijanega sklepa). To velja za te podatke: 

– firma, 

– prevod firme, 

– skrajšana firma, 

– prevod skrajšane firme, 

– sedež, 

– poslovni naslov, 

– pravnoorganizacijska oblika, 

– dodatna oblika 

– osnovni kapital / namensko premoženje (tip, valuta, znesek), 

– število delnic, 

– vrsta organa nadzora, 

2.  Družbeniki: 

– če je bil družbenik izbrisan, se ponovno vpiše z enakimi podatki kot pred izbrisom, 

– če je bil vpisan nov družbenik: se izvede njegov izbris (= kot datum izstopa vpiše datum, ki je enak 

datumu vstopa). 

3.  Poslovni delež: 

– če je bil poslovni delež izbrisan, se ponovno vpiše z enakimi podatki kot pred izbrisom, 

– če je bila vpisana sprememba pri poslovnem deležu, se ponovno vpiše prejšnji podatek, 

– če je bil vpisan nov poslovni delež: se izvede njegov izbris. 

4.  Osebe pooblaščene za zastopanje in člani organa nadzora: 

– če je bila oseba izbrisana, se ponovno vpiše z enakimi podatki kot pred izbrisom, 

– če je bila vpisana nova oseba, se izvede njen izbris (= kot datum prenehanja pooblastila / razrešitve ali 

prenehanja se vpiše datum, ki je enak datumu podelitve pooblastila / imenovanja) 

5.  če je bil vpisan skupščinski sklep: s funkcijo »sprememba« se pri tem sklepu v rubriko »izpodbijanje ali 

ničnost sklepa« vpiše:  Vpis sklepa izbrisan zaradi vzpostavitve prejšnjega stanja vpisov 

6.  Razno: 

– če je bil izveden vpis: se ta izbriše in v rubriko »razlog izbrisa« vpiše: Izbris zaradi vzpostavitve 

prejšnjega stanja vpisov 

– če je bil izveden izbris: se ponovno vpiše. 
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8.2.2. Vsebina sklepa o ugoditvi pritožbe in izbrisu opravljenih vpisov 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o ugoditvi pritožbe in izbrisu opravljenih vpisov 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pritožbi, ki jo je vložil pritožnik  

[48] [49] ali [50],  

 

dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pritožbi proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa> (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) se ugodi. 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO>  

(podrobnejši opis vsebine odločitve o pritožbi, na primer: 

Izpodbijani sklep se spremeni tako, da se predlog za vpis zavrne / zavrže. 

 

Zaradi izbrisa vpisov, ki so bili opravljeni na podlagi izpodbijanega sklepa, se pri subjektu vpisa [101], matična 

številka [38] v sodni register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:* 

=> enaka vsebina kot v izreku sklepa o vpisu spremembe pri subjektu − razdelek 4.4.3. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO>  

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek]  

                                                      
*
  Podatki, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka. 
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8.2.3. Sklep o zavrnitvi pritožbe (tip odločitve: pritožba zavrnjena) [šifra: 215] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o zavrnitvi pritožbe 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pritožbi, ki jo je vložil pritožnik: 

[48] [49] ali [50],  

 

dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pritožba proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa> (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) se zavrne. 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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8.2.4. Sklep o zavrženju pritožbe (tip odločitve: pritožba zavržena) [šifra: 216] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o zavrženju pritožbe 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pritožbi, ki jo je vložil pritožnik: 

[48] [49] ali [50],  

 

dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Pritožba proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa> (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) se zavrže. 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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8.2.5. Sklep o ustavitvi postopka zaradi umika pritožbe (tip odločitve: pritožba umaknjena) [šifra: 217] 

Srg [39] 

 

SKLEP 

o ustavitvi postopka s pritožbo 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi odločanja o pritožbi, ki jo je vložil pritožnik: 

[48] [49] ali [50],  

 

dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Zaradi umika pritožbe proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek 

− datum sklepa> (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) se postopek s pritožbo ustavi. 

 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

 

Ker je pritožnik umaknil pritožbo, je sodišče postopek s pritožbo ustavilo. 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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9. Sklepi (tip postopka: vpis po sklepu 2. stopnje) 

9.1. Sklep o izvedbi odrejeni vpisov [šifra: 501 – 503] 

9.1.1. Uvodno pojasnilo 

Če o pritožbi odloča višje sodišče in spremeni sklep sodišča prve stopnje tako, da vpis dovoli (drugi odstavek 40. 

člena ZSReg), s sklepom tudi odredi, kateri vpisi naj se izvedejo. Enako velja tudi, če o taki spremembi odloči 

Vrhovno sodišče (na zahtevo za varstvo zakonitosti) ali Ustavno sodišče (na ustavno pritožbo). O teh vpisih mora 

odločiti okrožno sodišče. Vsebina odločitve je enaka, kot če bi sodišče s prvim sklepom dovolilo vpis, le da je v 

izreku sklepa treba navesti sklep sodišče višje stopnje, ki je podlaga za dovolitev vpisov. 

Pri izdelavi sklepa o izvedbi odrejeni vpisov se glede na tip vpisa uporabijo enaki osnovni vzorci sklepov kot pri 

dovolitvi vpisa pri tipu postopka »splošni« in so prikazani v preglednici 9.1. 

Preglednica 9.1: Vrsta sklepa o dovolitvi vpisa glede na tip vpisa (tip postopka: vpis po sklepu 2. stopnje) 

tip vpisa 
osnovni vzorec 

vrsta sklepa razdelek 

vpis nameravane firme sklep o vpisu nameravane firme 4.2. 

vpis ustanovitve subjekta vpisa 

sklep o vpisu ustanovitve 4.3. 
vpis spojitve 

vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

splošni vpis spremembe 

splošni sklep o vpisu spremembe 4.4. 

vpis rednega zmanjšanja OK 

vpis pripojitve 

vpis razdelitve s prevzemom 

vpis oddelitve s prevzemom 

splošni izbris subjekta 

splošni sklep o izbrisu 4.5. izbris zaradi statusne spremembe 

izbris po ZFPPIPP brez likvidacije 

vpis sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku 
sklep o vpisu sklepa o prenehanju po 

skrajšanem postopku 
4.6. 

Osnovni vzorec se dopolni tako, da se  

1.  za naslovom »s k l e n i l o« vstavi odstavek z besedilom: 

Izvedejo se vpisi, navedeni v nadaljevanju, ki so bili odrejeni s sklepom <POLJUBNO BESEDILO 1> (za vpis 

podatkov o sodišču in opravilni številki ter datumu sklepa, s katerim je bil odrejen vpis; na primer: Višjega sodišča v Ljubljani, 

opr. št. Cpg … z dne …) 

2.  Pred besedilom »Pravni pouk …« omogoči vnos <POLJUBNO BESEDILO 2> (za vpis obrazložitve, če je 

potrebna) 

Razloženo je prikazano na primeru sklepa o vpisu nameravane firme, v so dodani deli zaradi boljše preglednosti 

podčrtani (v sklepu, ki se izdela, pa naj bodo nepodčrtani).  
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9.1.2. Primer dopolnjenega sklepa (vpis nameravane firme) 

Srg [39] 

 

 

SKLEP 

o vpisu nameravane firme 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi vpisa nameravane firme dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

Izvedejo se vpisi, navedeni v nadaljevanju, ki so bili odrejeni s sklepom <POLJUBNO BESEDILO 1>. 

 

V sodni register se vpiše nameravana firma s temi podatki: 

 

FIRMA: [101] 

 

SKRAJŠANA FIRMA: [105] 

(* če podatek o skrajšani firmi v predlogu ni vpisan se tudi v sklepu ne izpiše) 

 

PRIJAVITELJ NAMERAVANE FIRME: 

[135] − [158] 

 

 

<POLJUBNO BESEDILO − DOLGO> 

 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek]  
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9.2. Sklep o izbrisu opravljenih vpisov, odrejenih po drugem sodišču [šifra: 514] 

9.2.1. Uvodno pojasnilo 

Izpuščeno, ker ne opredeljuje funkcionalnih zahtev. 

9.2.2. Vsebina sklepa o izbrisu opravljenih vpisov, odrejenih po drugem sodišču 

Srg [39] 

matična številka [38] 

 

SKLEP 

o izbrisu opravljenih vpisov 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi dne {sistemski datum sklepa} 

s k l e n i l o : 

Zaradi izbrisa vpisov, ki so bili opravljeni na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> 

z dne < Prejšnji postopek − datum sklepa> in katerih izbris je bil odrejen s sklepom <POLJUBNO BESEDILO 

1 − KRATKO> (za vpis podatkov o sodišču in opravilni številki ter datumu sklepa, s katerim je bil odrejen vpis; na primer: 

Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. Cpg … z dne …) 

se pri subjektu vpisa [101], matična številka [38] v sodni register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:* 

=> enaka vsebina kot v izreku sklepa o vpisu spremembe pri subjektu − razdelek 4.4.3. 

 

o b r a z l o ž i t e v: 

 

S sklepom <POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO > (podatki, vneseni v izreku, se kopirajo tudi na to mesto) je bil 

spremenjen sklep tega sodišča opr. št. Srg <Prejšnji postopek − Srg> z dne < Prejšnji postopek − datum 

sklepa> (v nadaljevanju: spremenjeni sklep), s katerim je to sodišče dovolilo predlagani vpis. Zato je sodišče s 

tem sklepom, odločilo o izbrisu vpisov, opravljenih na podlagi spremenjenega sklepa (tretji odstavek 40. člena 

ZSReg). 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − DOLGO> (za dodatno obrazložitev, če je potrebna) 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek]  

                                                      
*
  Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka. 



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 149 / 220 

10. Objave vpisov, sklepov in predložitve listin 

10.1. Dostop do objave 

Spletna stran za dostop do objav vpisov mora biti zasnovana tako, da je mogoča izbira po teh (vseh ali posameznih) 

parametrih: 

1.  Obdobje objave od DATUM do DATUM. Če izbira vključuje več kot en dan se pri vsaki vrsti vpisa 

posamezni vpisi prikažejo po padajočem datumu (najprej najkasnejši). Razporeditev vpisov, objavljenih na 

isti dan je lahko poljubna. 

2.  Iskanje po posameznem subjektu − parametri: 

– firma 

– matična številka 

– davčna številka 

– Srg številka 

3.  Iskanje po Srg številki 

4.  Tip vpisa − meni po šifrantu 

10.2. Vrsta (vsebina) objave 

Po vsebini in načinu objave je treba razlikovati te objave: 

1.  objava vpisa = objava sklepa + listin (glej tudi razdelek 10.3.), 

2.  objava sklepa (glej tudi razdelek 10.4.), 

3.  objava predložitve listin (glej tudi razdelek 10.5.). 

V preglednicah v razdelku 3.4. je prikazano, pri katerih tipih odločitve in tipih vpisa se izvede objava in vrsta 

objave, ki se izvede.  

Pri vsaki objavi mora biti na mestu, ki je označeno: 

SKLEP  omogočen dostop (s klikom na povezavo) na prikaz sklepa (pdf format); kot sklep se objavi odhodni 

dokument, pri katerem je v preglednici v razdelku 12.11 v koloni »objava« navedeno SKLEP 

LISTINA omogočen dostop (s klikom na povezavo) na prikaz listine (pdf oziroma tiff format); kot sklep se objavi 

prihodni dokument, pri katerem je v preglednici v razdelku 12.11 v koloni »objava« navedeno LISTINA 
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10.3. Objave vpisov 

10.3.1. Splošno 

Vsebina objave vpisa je odvisna od tipa vpisa. V preglednicah 10-15 v razdelku 3.4. je prikazano, pri katerih tipih 

odločitve in tipih vpisa se izvede objava vpisa (oznaka SK+LI) in vrsta objave, ki se izvede.  

10.3.2. Splošna objava vpisa 

matična številka [38]  

firma [101] 

datum objave {sistemski datum objave na spletnih straneh} 

vrsta vpisa {tip vpisa} 

Srg številka [39] 

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča [34], opr.št. Srg [39] z dne {sistemski datum sklepa} je bil dne {sistemski 

datum izvedbe vpisa} opravljen vpis v sodni register z vsebino, navedeno v izreku sklepa: 

 

SKLEP 

 

Vpis je sodišče dovolilo na podlagi teh listin: 

vrsta listine [94] 

datum listine [95] 

LISTINA 

(za vsako listino, ki je priložena predlogu, na podlagi katerega je sodišče odločilo o vpisu, se ponovijo enaki podatki) 

10.3.3. Objava vpisa spojitve 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki vseh prevzetih družb, udeleženih pri spojitvi, imajo od nove družbe pravico zahtevati zavarovanje za svoje 

nezapadle, negotove ali nepogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih od dneva te objave. 

Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi spojitve ogrožena izpolnitev njihovih 

terjatev. 

10.3.4. Objava vpisa razdelitve z ustanovitvijo novih družb 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki prenosne družb imajo od novih družb, ki so bile ustanovljene zaradi izvedbe razdelitve, pravico zahtevati 

zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali nepogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih 

od dneva te objave. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi razdelitve 

ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 
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10.3.5. Objava vpisa oddelitve z ustanovitvijo novih družb 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki vseh družb, udeleženih pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali 

nepogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih od dneva te objave. Upniki lahko to pravico 

uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 

10.3.6. Objava vpisa rednega zmanjšanja OK 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki, katerih terjatve so nastale pred to objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, 

imajo pravico od družbe zahtevati zavarovanje za svoje terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih 

od dneva te objave. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi zmanjšanja 

osnovnega kapitala družbe ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 

10.3.7. Objava vpisa pripojitve 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki vseh družb, udeleženih pri pripojitvi, imajo od prevzemne družbe pravico zahtevati zavarovanje za svoje 

nezapadle, negotove ali nepogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih od dneva te objave. 

Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi spojitve ogrožena izpolnitev njihovih 

terjatev. 

10.3.8. Objava vpisa razdelitve s prevzemom 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki vseh družb, udeleženih pri razdelitvi, katerih terjatve so nastale pred to objavo vpisa razdelitve s 

prevzemom v sodni register, imajo pravico od prevzemnih družb zahtevati zavarovanje za svoje terjatve, če tako 

zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih od dneva te objave. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno 

izkažejo, da je zaradi razdelitve s prevzemom ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 

10.3.9. Objava vpisa oddelitve s prevzemom 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Upniki vseh družb, udeleženih pri razdelitvi, katerih terjatve so nastale pred to objavo vpisa razdelitve s 

prevzemom v sodni register, imajo pravico od teh družb zahtevati zavarovanje za svoje terjatve, če tako 

zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih od dneva te objave. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno 

izkažejo, da je zaradi oddelitve s prevzemom ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 
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10.3.10. Objava vpisa sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku 

Enako kot splošna objava, le da se na koncu (za listinami) doda: 

Opozorilo o pravicah upnikov: 

Proti sklepu skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je dovoljen ugovor v 15 dneh od dneva te 

objave. Ugovor je treba vložiti pri Okrožnem sodišču [34]. Če ugovor v tem roku ne bo vložen, bo sodišče izdalo 

sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra. 
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10.4. Objava sklepa 

10.4.1. Splošno 

Po pravilih o objavi sklepa se objavijo sklepi, ki so glede na tip odločitve in tip vpisa navedeni v preglednicah v 

razdelku 3.4. (oznaka SK). 

10.4.2. Vsebina objave sklepa 

matična številka [38] 

firma [101] 

datum objave {sistemski datum objave na spletnih straneh} 

vrsta vpisa {tip vpisa} 

Srg številka [39] 

 

Objavi se sklep Okrožnega sodišča [34], opr.št. Srg [39] z dne {sistemski datum sklepa}  

 

SKLEP 

 

10.5. Objava predložitve listine 

10.5.1. Splošno 

Vsebina objave predložitve listine je enaka za vse vrste listin in se izvede pri tipu postopka: predložitev listine, tip 

odločitve: se objavi (glej preglednice v razdelku 3.4.) 

10.5.2. Vsebina objave predložitve listine 

matična številka [38] 

firma [101] 

datum objave {sistemski datum objave na spletnih straneh} 

vrsta vpisa {tip vpisa} 

Srg številka [39] 

 

Objavi se listina, ki je bila predložena Okrožnemu sodišču [34] pod Srg [39] zaradi njene objave 

 

vrsta listine [94] 

datum listine [95] 

LISTINA 
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11. Podatki o posameznem subjektu na spletnih straneh in izpisi 

11.1. Objave podatkov, vpisanih v sodni register, na spletnih straneh 

11.1.1. Dostop do objav na spletnih straneh − nujne funkcionalne zahteve 

V razdelku 11.1.1. so določene nujne funkcionalne zahteve, ki morajo biti implementirane, da bi bila izvedena 

ureditev v zakonu. 

Po  drugem odstavku 7. člena ZSReg se javnost podatkov, vpisanih v glavno knjigo sodnega registra zagotavlja: 

1.  tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, ki so o 

posameznem subjektu vpisani v sodni register. 

2. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, 

ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je 

ustanovitelj ali družbenik,  

3. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, 

ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa 

je zastopnik ali član organa nadzora.  

Iskanje podatkov iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena je pri fizičnih osebah omogočeno z uporabo 

kombinacije osebnega imena ter EMŠO ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije 

osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, 

matične ali davčne številke.“  

Dostop do (izbira) posameznega subjekta je omogočena po teh osnovnih iskalnih parametrih: 

− matična številka, 

− davčna številka, 

− firma ali skrajšana firma: omogočeno mora biti tudi iskanje po delu besedila, vključenega v firmo ali 

skrajšano firmo, 

– ulica, hišna številka, 

– naselje, 

– občina, 

– poštna številka, 

– dejavnost SKD, 

– institucionalni sektor, 

– pravnoorganizacijska oblika. 

Omogočena mora biti tudi uporaba pomožnega iskalnega parametra po statusu subjekta. Subjekt ima lahko tri 

statuse: 

1. vpisan subjekt (ta status je DEFAULT) 

2. izbrisan subjekt (ta status se uporabi kot parameter samo, če je izbran)2 

3. nameravana firma (ta status se uporabi kot parameter samo, če je izbran) 

                                                      
2
  Po tem statusu bo v novi aplikaciji mogoča samo izbira subjektov, ki so bili izbrisani po 1. novembru 2007. 
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Za vse subjekte, ki ustrezajo iskalnim parametrom, se na ekranu pokažejo ti podatki (in v tem zaporedju): 

− firma: [101] 

− skrajšana firma: [105] 

− sedež: [109] 

− matična številka [38] 

− davčna številka [40] 

Po 48. členu ZSReg-F se javnost glavne knjige zagotavlja z izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo 

na posamezen subjekt vpisa (redni izpis iz sodnega registra) in z izpisom vpisanih podatkov, ali je 

določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali 

družbenik, ter z izpisom vpisanih podatkov, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v 

subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa opravlja to funkcijo (sestavljeni izpis iz sodnega registra). 

S klikom na izbrani subjekt se odpre okno za »podrobnejši prikaz podatkov o subjektu«. V podrobnejšem prikazu 

so te povezave: 

– Iskanje listin: dostop do zbirke listin) 

– Prikaži osnovni vpogled: izpis iz PRS ali sestavljeni izpis iz PRS 

– Pripravi redni izpis: generira se PDF dokument z vsebino rednega izpisa iz sodnega registra 

– Pripravi se sestavljeni izpis: generira se PDF dokument z vsebino sestavljenega izpisa iz sodnega registra 

– Prikaži zgodovinski izpis od 1. 2. 2008 dalje: generira se PDF dokument z vsebino zgodovinskega izpisa iz 

sodnega registra 

– Prikaži zgodovinski izpis do 31. 1. 2008: prikaže se PDF dokument iz sodnega registra po stanju na 31. 1. 

2008 

Če ima uporabnik pravico do prikaza zaščitenih podatkov in do aplikacije dostopa iz omrežja sodišča ali AJPES, 

se prikažeta še dve povezavi: 

– Pripravi redni izpis (zaščiteni podatki) 

– Prikaži zgodovinski izpis od 1. 2. 2008 dalje (zaščiteni podatki). 

Z dvoklikom na oznako podrobnejši prikaz podatkov o subjektu se prikaže meni (osnovni parametri): 

1.  osnovni podatki o subjektu 

2.  družbeniki in poslovni deleži 

3.  osebe, pooblaščene za zastopanje 

4.  člani organa nadzora 

5.  skupščinski sklepi 

6.  razno 

7.  sprememba družbene pogodbe / statuta 

Na začetku vsake strani prikaza se prikaže najprej firma in matična številka izbranega subjekta (pomanjšano 

besedilo) in nato podatki, vpisani pri ustreznem sklopu, na primer: 
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LUNA d.o.o., matična številka ….,  

 

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU 

 

status subjekta: …. 

datum vpisa: … 

 

matična številka: … 

vložna številka: … 

davčna številka: … 

 

firma: …. 

 

…… 

 

Hkrati se prikaže tudi meni: 

1.  prikaži izbrane podatke o subjektu (DEFAULT) 

2.  izpiši izbrane podatke o subjektu 

Če se izbere izpiši, se izpišejo vsi izbrani sklopi podatkov tako(redni izpis iz sodnega registra. Na začetku vsake 

strani izpisa so v pomanjšanem besedilu navedeni podatki o firmi, matični številki in datumu (sistemski datum 

izpisa − stanja podatkov), na primer 
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Podatki o subjektu LUNA d.o.o., matična številka ….,  

vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg na dan … 

 

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU 

 

status subjekta: …. 

datum vpisa: … 

 

matična številka: … 

vložna številka: … 

davčna številka: … 

 

firma: …. 

 

…… 

 

 

V razdelkih 11.1.3. so 11.1.10. je za vsak sklop podatkov razložena vsebina, ki se prikaže. Pri subjektu s statusom 

1 (vpisan subjekt) se prikažejo trenutni (zadnji) podatki, pri subjektu s statusom 2 (izbrisan) pa se prikažejo zadnji 

podatki, ki so bili vpisani ob njegovem izbrisu. 

11.1.2. Dostop do objav na spletnih straneh − dodatne funkcionalne zahteve (zgodovinski podatki) 

V razdelku 11.1.2. so določene funkcionalne zahteve, ki niso nujne za izvedbo zakona, bi pa njihova 

implementacija pomenila pomembno izboljšavo funkcionalnosti in razbremenila registrska sodišča pri dajanju 

izpisov in drugih podatkov. Če teh funkcionalnih zahtev v tej fazi ni mogoče implementirati pri dostopu prek 

spletnih strani, morajo biti implementirane kot del aplikacije, ki jo uporabljajo sodišča. 

Dodatni funkcionalni zahtevi sta: 

1.  Aplikacija mora omogočati (kot dodaten parameter, če je izbran) iskanje po firmi ali delu firme v 

zgodovini (prejšnja firma subjekta, ki je bila kasneje spremenjena). Če je izbran ta parameter, se pri firmi 

subjekta, ki ustreza vnesenemu iskalnemu nizu prikažejo ti podatki: 

– če gre za trenutno firmo: 

– firma (ki ustreza iskalnemu parametru), 

– matična številka subjekta 

– navedba: subjekt je še vedno vpisan s to firmo 

– če gre za zgodovinsko firmo: 

– firma (ki ustreza iskalnemu parametru) 

– matična številka subjekta 
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– navedba: firma je bila spremenjena, subjekt je zdaj vpisan s firmo <nova firma> 

Pri tem iskanju ni nujno omogočiti dostopa do izpisa podatkov o subjektu, temveč se za to lahko uporabi splošni 

dostop (prek matične številke). 

2.  Aplikacija mora omogočati tudi prikaz zgodovinskih podatkov z vsebino zgodovinskega izpiska, 

opredeljeno v razdelku 11.3. Dostop do podatkov je enak, kot je za dostop do trenutnih podatkov opisan v 

razdelku 11.1.1. tega dokumenta. 
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11.1.3. Sklop: osnovni podatki o subjektu 

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU 

 

status subjekta: vpisan / izbrisan / nameravana firma 

datum vpisa subjekta v sodni register: (sistemski datum vpisa ustanovitve subjekta) 

*če ima subjekt status »izbrisan« tudi: 

datum izbrisa subjekta iz sodnega registra: (sistemski datum izbrisa) 

matična številka: [38] 

davčna številka: [40] 

firma: 

[101] 

prevod firme: (*prikaže se samo, če je podatek vpisan; če je vpisanih več prevodov, se prikažejo zaporedno) 

– jezik: [103] 

– prevod: [104] 

skrajšana firma: [105] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

prevod skrajšane firme: (*prikaže se samo, če je podatek vpisan; če je vpisanih več prevodov, se prikažejo zaporedno) 

– jezik: [107] 

– prevod: [108] 

sedež: [109] 

poslovni naslov: [111] 

pravnoorganizacijska oblika: [127] 

dodatna oblika: [129] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

osnovni kapital / namensko premoženje: [131] [130] 

število delnic: [132] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

vrsta organa nadzora: [133] 
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11.1.4. Sklop: družbeniki in poslovni deleži 

DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji subjekta) 

*Prikažejo se samo podatki o tistih družbenikih, pri katerih datum izstopa [179] ni vpisan (= prazen), razvrščeni padajoče po  

zaporednih številkah (na vrhu je najvišja zaporedna številka). Pred nizom podatkov o naslednjem družbeniku je presledek. 

zap. št. družbenika: [135] 

identifikacijska številka: [137], [138] (če je EMŠO se številka ne izpiše) 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum vstopa: [178] 

 

POSLOVNI DELEŽI 

*Prikažejo se samo podatki o poslovnih deležih, ki nimajo statusa izbrisan. Če ni vpisan noben poslovni delež, Če ni vpisan 

noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. Pred nizom podatkov o naslednjem 

poslovnem deležu je presledek. 

zap. št. deleža: [182] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

obremenitve: (*prikažejo se vsi zapisi 0:n o vsebini obremenitve, ki še niso izbrisani) 

vsebina obremenitve: 

[188a]  

11.1.5. Sklop: osebe, pooblaščene za zastopanje 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE 

*Prikažejo se samo podatki o tistih zastopnikih, pri katerih datum prenehanja pooblastila [237] ni vpisan (= prazen). Pred 

nizom podatkov o naslednjem zastopniku je presledek. 

zap. št. zastopnika: [193] 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] (če je EMŠO se številka ne izpiše) 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

naslov: [205] 

datum podelitve pooblastila: [237] 

datum vpisa pooblastila v sodni register: sistemski datum vpisa zastopnika 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239]  
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11.1.6. Sklop: člani organa nadzora 

*Prikažejo se samo podatki o tistih članih, pri katerih datum prenehanja [253] ni vpisan (= prazen). Pred nizom podatkov o 

naslednjem članu je presledek. Če ni vpisan noben član, se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni 

vpisov«. 

zap. št. člana: [242] 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] (če je EMŠO se številka ne izpiše) 

osebno ime: [247] [248] 

naslov: [254] 

datum izvolitve ali imenovanja: [252] 

11.1.7. Sklop: skupščinski sklepi 

*Prikažejo se podatki o vseh vpisanih skupščinskih sklepih po padajočem zaporedju vpisa posameznega sklepa (najkasneje 

vpisani je na vrhu). Če ni vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

Pred nizom podatkov o naslednjem sklepu je presledek 

 

SKUPŠČINSKI SKLEPI 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa: [299] 

izpodbijanje ali ničnost sklepa: [300] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

 

11.1.8. Sklop: razno 

RAZNO 

*Prikažejo se podatki o vseh vpisih, ki nimajo statusa izbrisan. Če ni vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega 

sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

vsebina vpisa:  

[307] 

11.1.9.  Sklop: sprememba družbene pogodbe / statuta 

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA 

*Prikažejo se podatki o vseh vpisanih spremembah po padajočem zaporedju datuma vpisa spremembe v sodni register. Če ni 

vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

datum sklepa o spremembi: [311] 
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11.2. Vsebina rednega izpisa 

Dostop do rednega izpisa je enak kot dostop do objav na spletnih straneh (razdelek 11.1.1.). 

Vsebina rednega izpisa iz sodnega registra je enaka kot vsebina objave podatkov o subjektu. 

11.3. Vsebina zgodovinskega izpisa 

11.3.1. Splošno 

Dostop do zgodovinskega izpisa je enak kot dostop do objav na spletnih straneh (razdelek 11.1.1.). 

Izdelava (prikaz ali izpis) zgodovinskega izpisa je v aplikaciji mogoča samo glede zgodovine od 1. februarja 2008 

naprej (vpisov in sprememb vpisov po tem datumu).  

V zgornjem desnem kotu izpisa se izpiše podatek o verziji programa, s katerim je bil izdelan (generiran) izpis, in 

ID uporabnika, ki je izdelal izpis. Podatek o verziji programa je potreben zaradi lažje identifikacije, ko se v testnem 

okolju izdelujejo izpisi zaradi testiranje novih verzij programa za generiranje zgodovinskih izpisov. 

V naslednjih razdelkih je za vsak sklop podatkov razložena vsebina, ki se prikaže. 

Mogoča mora biti tudi izbira sklopov, ki naj se vključijo v zgodovinski izpis. 

11.3.2. Sklop: osnovni podatki o subjektu 

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU 

status subjekta: vpisan / izbrisan / nameravana firma 

datum vpisa subjekta v sodni register: (sistemski datum vpisa ustanovitve subjekta) 

Srg vpisa subjekta: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis subjekta 

*če ima subjekt status »izbrisan« tudi: 

datum izbrisa subjekta iz sodnega registra: (sistemski datum izbrisa) 

Srg izbrisa subjekta: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za izbris subjekta 

matična številka: [38] 

davčna številka: [40] 

*Drugi osnovni podatki o subjektu se prikažejo tako, da se pri vsakem navede: 

– trenutno vpisani podatek (vsebina podatka) 

– datum vpisa: sistemski datum vpisa 

– Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

– datum objave vpisa: sistemski datum objave vpisa na spletnih straneh 

in za vsak prej vpisani podatek: 

– vsebina podatka:  

– datum vpisa:  

– Srg vpisa:  

– datum objave vpisa 
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Vrstici datum vpisa in Srg vpisa naj bosta z manjšimi fonti. Primer za podatek o firmi (če je bila ta 2× 

spremenjena): 

 

firma 

vsebina sedanjega vpisa:  

LUNA d.o.o. 

datum vpisa: 12. 3. 2007 

Srg vpisa: 2007/2127 

datum objave vpisa: 13. 3. 2007 

spremenjen vpis:  

MESEC d.o.o. (*vsebina prejšnjega vpisa) 

datum vpisa: 23. 4. 2006 

Srg vpisa: 2006/322 

datum objave vpisa: 25. 4. 2006 

spremenjen vpis:  

SONCE d.o.o. (*vsebina prejšnjega vpisa) 

datum vpisa: 13. 7. 2003 

Srg vpisa: 2003/1929 

datum objave vpisa: 16. 7. 2003 

 

 

firma: 

[101] 

prevod firme: (*prikaže se samo, če je podatek vpisan; če je vpisanih več prevodov, se prikažejo zaporedno) 

– jezik: [103] 

– prevod: [104] 

skrajšana firma: [105] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

prevod skrajšane firme: (*prikaže se samo, če je bil podatek kadarkoli vpisan; če je vpisanih več prevodov, se prikažejo 

zaporedno) 

– jezik: [107] 

– prevod: [108] 

sedež: [109] 

poslovni naslov: [111] 

pravnoorganizacijska oblika: [127] 

dodatna oblika: [129] (*prikaže se samo, če je bil podatek kadarkoli vpisan) 

osnovni kapital / namensko premoženje: [131] [130] 
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(* izpiše se izbrana šifra v polju Tip kapitala [129]; če izbrana šifra »nima kapitala« in tudi nikoli prej ni bila izbrana druga 

šifra, se podatek ne prikaže) 

število delnic: [132]  

vrsta organa nadzora: [133] 

11.3.3. Sklop: družbeniki in poslovni deleži 

DRUŽBENIKI (oziroma člani ali ustanovitelji subjekta) 

*Podatki se prikažejo razvrščeni padajoče po zaporednih številkah (na vrhu je najvišja zaporedna številka). 

 

zap. št. družbenika: [135] 

identifikacijska številka: [137], [138] (če EMŠO se številka ne izpiše) 

osebno ime / firma: [139] ali [141] [142] 

stalni naslov: [145] 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: [176] 

obseg odgovornosti: [177] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum vstopa: [178] 

datum vpisa v register: sistemski datum vpisa družbenika v register 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

datum izstopa / izključitve: [179] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum izbrisa iz registra: sistemski datum izbrisa družbenika iz register (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

Srg izbrisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za izbris (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum objave izbrisa: … 

 

POSLOVNI DELEŽI 

*Če ni bil nikoli vpisan noben poslovni delež, se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

Podatki se prikažejo razvrščeni padajoče po zaporednih številkah (na vrhu je najvišja zaporedna številka). Pri posameznem 

poslovnem deležu se za vsako spremembo prikaže celoten niz podatkov, vpisani v trenutku oprave vpisa (nov), vmesnih 

sprememb (sprememba) in izbrisa (izbris) po padajočem zaporedju (sistemskih) datumov vpisa v register. Med posameznim 

nizom podatkov za posamezni poslovni delež je presledek. Pred nizom podatkov o naslednjem poslovnem deležu je tanka 

črta: 

_______________________________________________________________________________ 

 

zap. št.: [182] 

 

izbris poslovnega deleža (* če je bil poslovni delež izbrisan) 

pravni temelj: [183] 

osnovni vložek: [185] [184] 
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delež v odstotku ali ulomku: [186] 

povezava: [187] (*če podatek ni vpisan se prikaže besedilo Ni vpisa) 

 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

datum izbrisa poslovnega deleža iz registra: … 

Srg izbrisa: … 

datum objave izbrisa: … 

 

sprememba poslovnega deleža (*če so bili spremenjeni podatki o poslovnem deležu – vložek, delež ali imetnik) 

pravni temelj: [183] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

povezava: [187] (*če podatek ni vpisan se prikaže besedilo Ni vpisa) 

 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

datum vpisa spremembe v register: … 

Srg vpisa spremembe: … 

datum objave vpisa spremembe: … 

 

*Če je bilo sprememb več, se za vsako spremembo ponovijo enaki podatki 

 

vpis obremenitve pri poslovnem deležu (*če je bila vpisana nova obremenitev) 

pravni temelj: [183] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

povezava: [187] (*če podatek ni vpisan se prikaže besedilo Ni vpisa) 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

vsebina obremenitve: [188a] 

datum vpisa obremenitve v register: … 

Srg vpisa obremenitve: … 

datum objave vpisa obremenitve: … 

 

izbris obremenitve pri poslovnem deležu (*če je bila obremenitev izbrisana) 

pravni temelj: [183] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 
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povezava: [187] (*če podatek ni vpisan se prikaže besedilo Ni vpisa) 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

vsebina obremenitve: [188a] 

razlog izbrisa: [188b] 

datum izbrisa obremenitve iz registra: … 

Srg izbrisa obremenitve: … 

datum objave izbrisa obremenitve: … 

 

nov poslovni delež (*podatki ob vpisu poslovnega deleža v register) 

pravni temelj: [183] 

osnovni vložek: [185] [184] 

delež v odstotku ali ulomku: [186] 

povezava: [187] (*če podatek ni vpisan se prikaže besedilo Ni vpisa) 

 

imetniki: zap. št. [190], [139] ali [141] [142] (*za družbenika s to zaporedno številko) 

datum vpisa poslovnega deleža v register: … 

Srg vpisa: … 

datum objave vpisa: … 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

zap. št.: [182] 

 

… enaki podatki za naslednji poslovni delež 

 

11.3.4. Sklop: osebe, pooblaščene za zastopanje 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE 

*Prikažejo se samo podatki o tistih zastopnikih, pri katerih datum prenehanja pooblastila [237] ni vpisan (= prazen). Pred 

nizom podatkov o naslednjem zastopniku je presledek. 

 

zap. št. zastopnika: [193] 

tip zastopnika: [195] 

identifikacijska številka: [196], [197] (če EMŠO se številka ne prikaže) 

osebno ime / firma: [201] ali [198] [199] 

stalni naslov: [205] 

datum podelitve pooblastila: [237] 
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datum vpisa pooblastila v sodni register: sistemski datum vpisa zastopnika 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

način zastopanja: [238] 

omejitve: [239] 

datum prenehanja pooblastila: [237] (*če je podatek vpisan) 

datum izbrisa pooblastila iz sodnega registra: sistemski datum izbrisa zastopnika 

Srg izbrisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za izbris 

datum objave izbrisa: … 

11.3.5. Sklop: člani organa nadzora 

* Če ni bil nikoli vpisan noben člana organa nadzora, se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

Podatki se prikažejo razvrščeni padajoče po zaporednih številkah (na vrhu je najvišja zaporedna številka). Pred nizom 

podatkov o naslednjem članu je presledek. Če ni vpisan noben član, se podatkovni sklop ne prikaže (tudi ne naslov). 

 

zap. št. člana: [242] 

tip člana: [246] 

identifikacijska številka: [244], [245] (če EMŠO se številka ne prikaže) 

osebno ime: [247] [248] 

stalni naslov: [254] 

datum izvolitve ali imenovanja: [252] 

datum vpisa pooblastila v sodni register: sistemski datum vpisa člana 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

datum razrešitve ali prenehanja: [253] (*če je podatek vpisan) 

datum izbrisa iz sodnega registra: sistemski datum izbrisa člana 

Srg izbrisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za izbris 

datum objave izbrisa: … 
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11.3.6. Sklop: skupščinski sklepi 

*Prikažejo se podatki o vseh vpisanih skupščinskih sklepih po padajočem zaporedju vpisa posameznega sklepa (najkasneje 

vpisani je na vrhu). Če ni vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

Pred nizom podatkov o naslednjem sklepu je presledek 

SKUPŠČINSKI SKLEPI 

datum vpisa sklepa v sodni register: sistemski datum vpisa sklepa 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

datum skupščine: [298] 

vsebina sklepa:  

[299] 

izpodbijanje ali ničnost sklepa: [300] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum vpisa izpodbijanja ali ničnosti sklepa: sistemski datum vpisa  

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

11.3.7. Sklop: razno 

* Če ni vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

RAZNO 

datum vpisa v sodni register: sistemski datum vpisa 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

vsebina vpisa:  

[307] 

razlog izbrisa [305] (*prikaže se samo, če je podatek vpisan) 

datum izbrisa iz sodnega registra: sistemski datum izbrisa 

Srg izbrisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za izbris 

datum objave izbrisa: … 
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11.3.8. Sklop: sprememba družbene pogodbe / statuta 

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA 

*Prikažejo se podatki o vseh vpisanih spremembah po padajočem zaporedju datuma vpisa spremembe v sodni register. Če ni 

vpisan noben podatek se prikaže naslov podatkovnega sklopa in pod njim besedilo »ni vpisov«. 

 

datum vpisa spremembe v sodni register: sistemski datum vpisa 

Srg vpisa: Srg številka, s katero je bil izdan sklep, ki je bil podlaga za vpis 

datum objave vpisa: … 

datum sklepa o spremembi: [311] 

11.3.9. Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa 

Na koncu zgodovinskega izpisa je Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa pri subjektu, ki za vsak sklep 

sodišča, ki je bil podlaga za vpis v PRS vsebuje te podatke: 

– Srg številka 

– datum sklepa 

– vrsta predloga 

– tip postopka 

– tip vpisa 
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11.4. Dopolnjene funkcionalne zahteve za zgodovinske izpise3 

11.4.1. Izhodišča 

Nujno izhodišče za opredelitev funkcionalnih zahtev so pravne zahteve, ki jih za zgodovinske in redne izpise 

določa zakon (ZSReg). Te pravne zahteve (v nadaljevanju PZ) so: 

PZ-1: Po prvem in drugem odstavku 48. člena v zvezi s 4., 4.a in 5. členom ZSReg se v rednih in zgodovinskih 

izpisih se prikazujejo samo tisti podatki (in spremembe teh podatkov), ki so predmet vpisa v sodni register 

(v nadaljevanju Srg–podatek) in ne tudi drugi podatki, ki se vpisujejo samo v PRS, kot so na primer SKIS 

ali statistične dejavnosti (v nadaljevanju PRS–podatek). 

PZ-2: Po 2.a členu ZSReg (primerjaj tudi prvi odstavek 35.a člena ZSReg) sme AJPES v PRS opraviti vpis Srg-

podatka ali njegove sprememb samo na podlagi sklepa registrskega sodišča o dovolitvi vpisa (v nadaljevanju 

sklep sodišča in sprememba–SODIŠČE). 

PZ-3: Po prvem odstavku 47. členu ZSReg (in drugem odstavku 29. člena Uredbe o sodnem registru) mora biti za 

vsak Srg-podatek shranjen v bazi (in prikazan na zgodovinskem izpisu): 

– datum vpisa v sodni register (PRS) 

– Srg številka sklepa sodišča 

– datum objave vpisa 

PZ-4: Po drugem odstavku 47. členu ZSReg (in tretjem odstavku 29. člena Uredbe o sodnem registru) mora biti 

za vsak Srg–podatek, ki se zaradi narave vpisa prekrije (izbriše) z novim podatkom, shranjen v bazi (in 

prikazan na zgodovinskem izpisu) tudi: 

– datum izbrisa iz sodnega registra (PRS) 

– Srg številka sklepa sodišča 

– datum objave vpisa izbrisa tega podatka 

PZ-5: Izjema od PZ-2 velja za spremembe podatkov o družbenikih, zastopnikih ali članih organa nadzora subjekta 

vpisa zaradi uskladitve (ažuriranja) s podatki iz CRP in RDZ (v nadaljevanju sprememba–CRP oziroma 

sprememba–RDZ). Po četrtem odstavku 2.a člena ZSReg izvede AJPES vpis teh sprememb brez sklepa 

sodišča. 

V razdelku 11.3. tega dokumenta so opredeljene funkcionalne zahteve za zgodovinske izpise, ki v celoti upoštevajo 

pravne zahteve PZ-1, PZ-2, PZ-3 in PZ-4. Te funkcionalne zahteve naj bi bile že v celoti implementirane v 

produkciji, morebitne napake, ki se še pokažejo, se (zdaj) odpravljajo sproti. 

Zaradi pravnih zahtev in konsistentnosti podatkov, ki so vključeni v zgodovinski izpis, veljajo tudi te druge 

zahteve (v nadaljevanju DZ). 

DZ–1: V zgodovinskem vpisu mora biti vsebina sedanjega vpisa pri posameznem podatku vedno (nujno) enaka 

vsebini tega podatka v rednem izpisu. 

DZ–2: V zgodovinskem izpisu morajo biti vse spremembe Srg–podatkov prikazane na enak način, kot je 

opredeljeno v razdelku 11.3. 

DZ–3: Na koncu zgodovinskega izpisa se pod naslovom Pregled Srg številk o dovolitvi vpisa pri subjektu se 

prikažejo samo tiste spremembe, ki se nanašajo na Srg–podatke, pri katerih je iz vsebine izpisa razvidno, da so 

bili ti podatki spremenjeni (podatek, ki je bil popravljen oziroma nadomeščen s spremembo, je na zgodovinskem 

izpisu prikazan kot vsebina prejšnjega vpisa). 

                                                      
3
  Dodano v verziji 4. V razdelek je prenesen aktualni del dokumenta N. Plavšak: Dopolnjene funkcionalne zahteve za zgodovinske izpise 

z dne 16. 12. 2008 
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DZ–4: Namen zgodovinskih izpisov ni izpisovanje zapisa revizijske sledi vseh sprememb podatkov o subjektu. 

V tem dokumentu so posamezni izrazi uporabljeni v tem pomenu: 

 

Preglednica 11.1: Pomen izrazov 

izraz pomen 

Srg–podatek 
Podatek o subjektu vpisa, ki je predmet vpisa v sodni register (prvi in drugi odstavek 48. člena v zvezi s 4., 4.a 

in 5. členom ZSReg). 

PRS–podatek Podatek o subjektu vpisa, ki se vpisuje samo v PRS. 

sklep sodišča 
Sklep registrskega sodišča o dovolitvi vpisa v sodni register, na podlagi katerega je bil Srg–podatek vpisan v 

sodni register (in hkrati v PRS) 

odločitev AJPES Odločitev AJPES o vpisu PRS–podatka. 

sprememba–SODIŠČE 
Vpis ali sprememba Srg–podatka na podlagi sklepa registrskega sodišča po 2.a členu ZSReg, prek aplikacije 

eVEM-GD in PRS 

sprememba–AJPES Vpis ali sprememba PRS–podatka na podlagi odločitve AJPES prek aplikacije eVEM-GD in PRS. 

sprememba–CRP 
Sprememba Srg–podatka o družbeniku, zastopniku ali članu organa nadzora zaradi uskladitve s Centralnim 

registrom prebivalstva (CRP). 

sprememba–RDZ 
Sprememba Srg–podatka o družbeniku, zastopniku ali članu organa nadzora zaradi uskladitve z Registrom 

davčnih zavezancev (RDZ). 

sprememba–RPE 
Sprememba Srg–podatka o poslovnem naslovu subjekta zaradi uskladitve (ažuriranja) z Registrom prostorskih 

enot (RPE). 

sprememba–R1 
Ročna sprememba iz razdelka 2.A Analize: Popravek v aktivnem delu registra PRS3 z vpisom podatkov (nov 

zapis) v zgodovinski del registra (popravljanje napak v SRG pred 1.2. 2008 oziroma napak pri prevzemu 

SRG). 

sprememba–R2 
Ročna sprememba iz razdelka 2.B Analize: Popravek v aktivnem delu registra PRS3 z vpisom podatkov (nov 

zapis) v zgodovinski del registra (popravljanje napak aplikacije PRSGD oziroma eVem-GD portala). 

sprememba–R3 
Ročna sprememba iz razdelka 2.C Analize: Popravek v aktivnem in zgodovinske delu registra PRS3 brez 

novega zapisa v zgodovinski del registra (popravljanje napak v SRG pred 1. 2. 2008 oziroma napak pri 

prevzemu SRG). 

sprememba–R4 
Ročna sprememba iz razdelka 2.D Analize: Popravek v aktivnem in zgodovinske delu registra PRS3 brez 

novega zapisa v zgodovinski del registra (popravljanje napak aplikacije PRS-GD oziroma eVem-GD portala). 

sprememba–R (napaka 

aplikacije) 

Ročna sprememba v bazi PRS izvedena, ker se je zaradi napake aplikacije PRS-GD ali eVEM-GD v bazo PRS 

v zvezi s spremembo–SODIŠČE zapisal napačen podatek ali ker se določen podatek sploh ni zapisal (sem 

spada sprememba–R2 in sprememba R–4). 

sprememba–R (druga 

napaka) 

Ročna sprememba v bazi PRS izvedena zaradi popravljanja napak v SRG pred 1. 2. 2008 ali napak pri 

prevzemu SRG (sem spada sprememba–R1 in sprememba–R3) ali katerekoli druge napake, razen tiste, ki je 

vzrok za spremembo–R (napaka aplikacije). 

V naslednjih razdelkih je za vsako vrsto spremembe razložen način implementacije. 
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11.4.2. Obravnava sprememb–SODIŠČE 

Prikaz pri Srg– podatkih 

Funkcionalne zahteve so že določene v razdelku 11.3. 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Funkcionalne zahteve so že določene v razdelku 11.3.9 

11.4.3. Obravnava sprememb–AJPES 

Prikaz pri Srg– podatkih 

S spremembo–AJPES se Srg–podatki ne spreminjajo, zato ne vpliva na prikaz pri Srg–podatkih. 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Podatki o Srg zadevi (odločitev–AJPES), pod katero je bil izveden vpis v PRS, se ne prikažejo, saj se na podlagi 

te spremembe spreminjajo samo PRS–podatki. Taka funkcionalna zahteva je določena že v razdelku 11.3. tega 

dokumenta, nisem pa prepričana, ali je pravilno implementirana. Če ni pravilno implementirana, gre za napako 

zgodovinskega izpisa. 

11.4.4. Obravnava sprememb–R (napaka aplikacije) 

Prikaz pri Srg– podatkih 

Sprememba–R (napaka aplikacije) se izvede, kadar se zaradi napake aplikacije PRS-GD ali eVEM portala v PRS 

ni pravilno izvedla sprememba–SODIŠČE. Tak položaj nastane: 

– bodisi, če se v PRS ni vpisal posamezen podatek, za katerega je v sklepu sodišča navedeno, da se dovoli 

njegov vpis (na primer ni se vpisal podatek v rubriko razno), 

– bodisi, če se je v PRS vpisal podatek z drugačno vsebino, kot je navedeno v sklepu sodišča o dovolitvi vpisa. 

V tem primeru mora biti prikaz v zgodovinskem izpisu enak, kot če bi se pravilno izvedla sprememba–SODIŠČE. 

Primer: Sodišče je s sklepom Srg 2008/000001 z dne 21. 7. 2008 dovolilo nov vpis v rubriko Razno in nekatere druge vpise. 

Vpis v PRS na podlagi tega sklepa je bil izveden (kot sprememba–SODIŠČE) dne 21. 7. 2008 in objavljen 21. 7. 

2008. Naslednjega dne (22. 7. 2008) se ugotovi, da se zaradi napake aplikacije ni izvedel vpis v rubriko Razno /drugi 

vpisi pa so se izvedli pravilno). Zato se s spremembo–R (napaka aplikacije) 22. 7. 2008 izvede še vpis v rubriko 

Razno. Čeprav je bil vpis v razno (zaradi napake aplikacije) izveden 22. 7. 2008, morajo biti pri tem sklopu Razno 

v zgodovinskem izpisu prikazani ti podatki: 

Datum vpisa v sodni register: 21. 7. 2008 

Vsebina vpisa:    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla  

        Srg vpisa:    2008/000001 

        Datum objave vpisa: 21. 7. 2008 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Prikažejo se samo podatki o spremembi–SODIŠČE (pri izvedi katere je prišlo do napake). Podatki o spremembi–

R (napaka aplikacije) se ne prikažejo. 
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11.4.5. Obravnava sprememb–R (druga napaka) 

Prikaz pri Srg– podatkih 

Sprememba–R (druga napaka) se pri Srg–podatkih prikaže kot vsebina sedanjega vpisa (tako, da se ujema z 

vsebino podatka v rednem izpisu). Prikaže se tudi vsebina podatka pred spremembo. Prikaz v zgodovinskem izpisu 

enak, kot če bi bila izvedena sprememba–SODIŠČE (ponovi se podatkovni sklop, pri katerem je bila izvedena 

sprememba). 

Primer: Pri družbeniku je vpisan napačen datum vstopa (na primer 12. 11. 0204). S spremembo–R (druga napaka) se napačni 

datum nadomesti s pravilnim (12. 11. 2004). Na zgodovinskem izpisu se prikaže samo popravljeni (pravilni) datum. 

Prikaz bo torej tak: 

pred sprememba–R (druga napaka): 

Osebno ime: König Matija 

naslov: MUROVA 21, 4270 JESENICE 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja 

datum vstopa: 12.11.0204 

datum vpisa v register: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

Srg vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

datum objave vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

po izvedeni spremembi–R (druga napaka): 

Osebno ime: König Matija 

naslov: MUROVA 21, 4270 JESENICE 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja 

datum vstopa: 12.11.2004 

datum vpisa v register: dan in ura vpisa spremembe – R (druga napaka) 

Srg vpisa: uskladitev podatkov – prevzem v PRS 

datum objave vpisa: ni objave 

 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Podatki o spremembi–R (druga napaka) se prikažejo tako: 

 

Srg številka:    uskladitev podatkov – prevzem v PRS 

Datum:     dan in ura izvedene uskladitve podatkov 

Vrsta predloga:   ni podatka 

Tip postopka:   ni podatka 

Tip vpisa:    uskladitev podatkov v zvezi s prevzemom v PRS po sedmem odstavku 32. člena ZSReg-B 
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11.4.6. Obravnava sprememb–CRP 

Prikaz pri Srg– podatkih 

Sprememba–CRP se pri Srg–podatkih prikaže kot vsebina sedanjega vpisa (tako, da se ujema z vsebino podatka v 

rednem izpisu). Prikaže se tudi vsebina podatka pred spremembo. Prikaz v zgodovinskem izpisu enak, kot če bi 

bila izvedena sprememba–SODIŠČE (ponovi se podatkovni sklop, pri katerem je bila izvedena sprememba). 

Primer: Družbenik je vpisan spremenil naslov stalnega prebivališča. Novi naslov je Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana. Prikaz 

bo tak: 

pred spremembo–CRP: 

Osebno ime: König Matija 

naslov: MUROVA 21, 4270 JESENICE 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja 

datum vstopa: 12.11.2004 

datum vpisa v register: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

Srg vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

datum objave vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008 

po izvedeni spremembi–CRP: 

Osebno ime: König Matija 

naslov: TRŽAŠKA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA 

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja 

datum vstopa: 12.11.2004 

datum vpisa v register: uskladitev s CRP 

Srg vpisa: dan in ura izvedene spremembe – CRP pri tem družbeniku 

datum objave vpisa: ni objave 

 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Podatki o spremembi–CRP se prikažejo tako: 

Srg številka:    uskladitev s CRP 

Datum:     dan in ura izvedene uskladitve podatkov o (kateremkoli) družbeniku, zastopniku ali članu organa nadzora 

subjekta 

Vrsta predloga:   ni podatka 

Tip postopka:   ni podatka 

Tip vpisa:    uskladitev s CRP po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg 
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11.4.7. Obravnava sprememb–RDZ 

Prikaz pri Srg– podatkih 

Sprememba–RDZ se pri Srg–podatkih prikaže kot vsebina sedanjega vpisa (tako, da se ujema z vsebino podatka 

v rednem izpisu). Prikaže se tudi vsebina podatka pred spremembo. Prikaz v zgodovinskem izpisu enak, kot če bi 

bila izvedena sprememba–SODIŠČE (ponovi se podatkovni sklop, pri katerem je bila izvedena sprememba). Pri 

podatkovnem sklopu, ki se spremeni, se navedejo ti podatki: 

 

datum vpisa v register: uskladitev z RDZ 

Srg vpisa: dan in ura izvedene spremembe – RDZ pri tem družbeniku (zastopniku / članu organa nadzora) 

datum objave vpisa: ni objave 

 

Naslov »Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa« 

Podatki o spremembi– RDZ se prikažejo tako: 

Srg številka:    uskladitev z RDZ 

Datum:     dan in ura izvedene uskladitve podatkov o (kateremkoli) družbeniku, zastopniku ali članu organa nadzora 

subjekta 

Vrsta predloga:   ni podatka 

Tip postopka:   ni podatka 

Tip vpisa:    uskladitev z RDZ po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg 
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11.4.8. Obravnava sprememp CRP in RDZ v primeru napake 

Prikaz podatkov srg zaradi napake; kadar gre za odpravo napake ali drug poseben primer se v polje 

»postopek/opomba« zapiše besedilo: »Popravek podatkov Srg zaradi napake. Odprava tehnične napake pri 

usklajevanju podatkov s CRP/z RDZ.«. Enako besedilo se izpiše v Pregledu Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa 

v polju Opomba. 

 

 

Zapis, ki je brezpredmeten (napaka je popravljena z naslednjimi zapisi) vendar se ohrani na zgodovinskem izpisku 

zaradi sledljivosti oziroma zagotavljanja verodostojnosti podatkov se označi v polju »Postopek/opomba« kot je 

navedeno v spodnji preglednici. Enako besedilo se izpiše v Pregledu Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa v polju 

Opomba.  
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11.5. Zbirka listin na spletnih straneh 

11.5.1. Splošno 

Po 1. točki tretjega 7. člena ZSReg mora biti prek spletnih strani agencije omogočen dostop do teh listin (če so že 

shranjene kot elektronske listine): 

– čistopisa statuta / družbene pogodbe 

– zapisnika skupščine delniške družbe 

– listin, ki so bile priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register. 

Dostop do listin mora biti omogočeno 

– prek posameznega subjekta vpisa z izbiro povezave Iskanje listin (glej razdelek 11.1.1.) ali 

– neposredno z izbiro podportala eObjave. 

Če se do zbirke listin dostopa neposredno se prikaže ekran za vnos iskalnih pogojev: 

1.  vrsta listine: omogoči se izbira po šifri vrste listine [94] – DEFAULT vse 

2.  matična številka 

3.  listine za določeno obdobje: (= datum listine, vpisan v [96]) 

od DATUM do DATUM (DEFAULT trenutni datum) 

4.  Srg številka 

5.  datum objave (od – do) 

Za vse listine, ki ustrezajo iskalnim parametrom, se na ekranu pokaže povezava do listine s temi podatki (za vsako 

listino v eni vrstici) po padajočem zaporedju datuma listine: 

– datum listine: [96] 

– vrsta listine: [94],  

– Srg številka: [39] (Srg številka, pod katero je bila listina vložena v zbirko listin) 

Glede dostopa je treba razlikovati javni dostop (razdelek 11.5.2.) in zaščiteni dostop (razdelek 11.5.3.). Zaščiteni 

dostop lahko izvedejo samo odgovorne osebe sodišča, ki imajo ustrezno geslo za zaščiteni dostop. 
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11.5.2. Javni dostop do zbirke listin prek portala 

Vrste listin iz Preglednice 11.5-1 so javno dostopne prek portala tako, da se vsakemu uporabniku pri kliku na 

povezavo do listine prikaže vsebina listine. 

Preglednica 11.2: Šifre vrste listin (prilog), ki so javno dostopne na portalu 

šifra ime (naziv) šifre 

001 Prvi akt o ustanovitvi / družbena pogodba / statut 

002 Čistopis spremenjenega akta o ustanovitvi  / družbene pogodbe / statuta 

003 Zapisnik skupščine 

006 Pogodba o združitvi / delitveni načrt 

007 Prevod podatkov o subjektu 

034 Odločba o ugotovitvi ničnosti (javna listina) 

036 sklepi sodišč 

11.5.3. Zaščiteni dostop do zbirke listin 

Vrste listin iz Preglednice 11.5-2 so dostopne prek portala samo za uporabnike z geslom za zaščiteni vpogled. 

Drugim (javnim) uporabnikom se pri kliku na povezavo do listine prikaže obvestilo: »Listina ne spada med listine 

iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena ZSReg, ki se objavijo na portalu. Izpis listine lahko zahtevate pri vsakem 

Okrožnem sodišču (registrsko sodišče) v skladu z 48. a členom ZSReg.« 

 

Preglednica 11.3: Šifre vrste listin (prilog), ki na portalu niso  javno dostopne 

šifra ime (naziv) šifre 

004 Sklep o imenovanju / razrešitvi člana organa družb 

005 Drug sklep organa subjekta vpisa 

008 Izjava o soglasju za imenovanje za člana organa na 

009 Davčna izjava družbenika 

010 Druga listina 

011 Listina o prenosu poslovnega deleža 

023 Listina o vplačilu kapitala 

035 Pooblastilo (ni javna listina) 
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12. Srg-vpisnik 

12.1. Vpisovanje podatkov v Srg-vpisnik in dostop do podatkov 

Okno Srg-vpisnik v aplikaciji PRS-GD privzeto poleg osnovnih podatkov o poslovnem subjektu prikaže zadnje 

stanje na izbrani zadevi z možnostjo pregleda seznama s filtrom po skupinah zapisov (samodejni/ročni vpisi, idr.) 

in podatkov vseh posameznih dogodkov zabeleženih v Srg-vpisniku. Podatki, ki se vodijo v Srg vpisniku so 

podrobneje razloženi v razdelku 2. tega dokumenta. 

Aplikacija PRS-GD lahko omogoči vpis določenih podatkov, ki se morajo voditi v Srg-vpisniku, tudi v 

posameznih korakih vpisa oziroma potrjevanja podatkov za vpis v sodni register. Ti podatki se nato samodejno 

prenesejo v Srg−vpisnik. 

Srg-vpisnik mora vedno zagotavljati prikaz zadnjega stanja na izbrani zadevi (zgled ekranske slike je na naslednji 

strani) z možnostjo vpogleda v prejšnje podatke. 

Iskanje po Srg-vpisniku mora biti omogočen prek Srg številke, matične in davčne številke subjekta, firme ali dela 

firme ter po e-VEM številki. 

Dostop do zaščitenih podatkov – iskanje (in izpis) po parametru ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), 

zastopnik ali član organa nadzora pri kateremkoli subjektu vpisa – je omogočen v okviru aplikacije iPRS (portal). 

Pooblastilo za tak dostop mora biti omejeno (potrebno je posebno pooblastilo samo določenim osebam na vsakem 

sodišču, ki uporabljajo aplikacijo). Uporabnik mora imeti (posebne) pravice za ta dostop in mora do aplikacije 

dostopati iz omrežja sodišča ali AJPES.  

Dostop do zaščitenih podatkov mora biti omogočen po teh parametrih: 

– Tip identifikacijske številke in identifikacijska številka, 

– Osebno ime ali firma (omogočeno mora biti tudi iskanje po delu) 

– tip funkcije (družbenik / zastopnik / član organa nadzora): DEFAULT (vsi tipi) 

Pri vsakem dostopu mora aplikacija o dostopu zapisati in shraniti te podatke v R-vpisniku (glej tudi razdelek 

14.2.4.): 

– R številka 

– vlagatelj zahteve 

– opis 

in dodatno: podatke o osebi, ki je izvedla dostop. 

Aplikacija mora omogočati izpis podatkov o posameznem dostopu ali vseh dostopih v določenem obdobju. 
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12.2. Izpisi pri posamezni Srg-zadevi 

Poleg izdelave in izpisa odredb in sklepov, opisanih v razdelkih 3. do 9. tega dokumenta, mora biti pri posamezni 

Srg zadevi omogočeno še: 

– izdelava splošnega sklepa (glej razdelek 12.3.), 

– izdelava popisa in izpisa glavnega spisa(glej razdelek 12.4.), 

– izdelava popisa in izpisa listin (prilog) (glej razdelek 12.5.), 

– izpis ovitka spisa (glej razdelek 12.6.), 

– izpis podatkov o Srg zadevi (glej razdelek 12.7.), 

– izpis vročilnic (glej razdelek 12.8.), 

– izdelavo predložitvenega poročila (glej razdelek 12.9.). 

Gumb »Drug izpis« se uporabi za izdelavo drugih izpisov, ki se ne shranjujejo. Izbira tega gumba naj odpre meni 

za izbiro ustreznega izpisa: 

1.  vročilnica (= izpis vročilnic za vročanje po pošti), 

2.  splošni sklep, 

3.  ovitek spisa, 

4.  glavni spis => odpre nadaljnji meni: 

– popis glavnega spisa, 

– izpis dokumentov v glavnem spisu, 

5.  priloge => odpre nadaljnji meni: 

– popis prilog, 

– izpis dokumentov − prilog, 

6.  Srg zadeva, 

7.  Predložitveno poročilo 

Splošni sklep se izdela tako, da se generira z uporabo aplikacije in izpiše na papir. Nato se papirni sklep skenira 

in doda v spir s uporabo funkcije »Dodajanje dokumentov«. 
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12.3. Splošni sklep 

12.3.1. Uvodno pojasnilo 

Obrazec splošnega sklepa je namenjen izdelavi različnih procesnih sklepov (na primer sklep o prekinitvi postopka 

ipd.). Zanj veljajo splošne funkcionalne zahteve, navedene v razdelku 3.7 tega dokumenta. 

V posamezne dele za vpis poljubnega besedila sodišče vpiše: 

 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> naslov sklepa (na primer »o prekinitvi postopka«) 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − KRATKO > vsebino izreka 

<POLJUBNO BESEDILO 3 − DOLGO> vsebino obrazložitve 

12.3.2. Vsebina splošnega sklepa 

Srg [39] 

 

SKLEP 

<POLJUBNO BESEDILO 1 − KRATKO> 

 

Okrožno sodišče [34] je v registrski zadevi za <tip vpisa> glede subjekta vpisa [101], matična številka [38] (če 

MŠ še ni bila dodeljena, se namesto tega vpiše »še ni dodeljena«) dne {sistemski datum sklepa} 

 

s k l e n i l o : 

 

< POLJUBNO BESEDILO 2 − KRATKO >  

o b r a z l o ž i t e v: 

 

< POLJUBNO BESEDILO 3 − DOLGO > 

 

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri tem 

sodišču. 

 

 

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa. 

 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 
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12.4. Popis in izpisa glavnega spisa ali njegovih delov 

12.4.1. Uvodno pojasnilo 

Aplikacija mora omogočati: 

– izpis posameznega dokumenta v glavnem spisu 

– izpis popisa glavnega spisa 

– izpis vseh dokumentov v glavnem spisu (po naraščajočem zaporedju v popisu glavnega spisa tako, da se 

najprej izpiše dokument pod zaporedno številko 1) 
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12.4.2. Dodatne vloge strank v postopku 

Treba je omogočiti ustrezen način zajemanja in shranjevanja pri posamezni zadevi drugih vlog strank v postopku, 

ki nimajo značilnosti listin (na primer predlog za prekinitev postopka, pritožba ipd.) 

Zajemanje in shranjevanje je podobno kot pri listini, le da je treba dokument drugače obravnavati (se ne objavi kot 

listina, ki je podlaga za vpis). Funkcionalne zahteve so opisane v razdelku 12.10. 

12.4.3. Popis glavnega spisa in zavihek glavnega spisa 

V popis glavnega spisa se vključijo dokumenti, za katere je v preglednici v razdelku 12.4.3) v koloni »popis« 

navedeno »glavni spis«. Podatki o vsakem dokumentu se prikažejo v posebnem zavihku (Glavni spis). Mogoča 

mora biti tudi izdelava PDF dokumenta (Popis glavnega spisa). 

Podatki o vsakem dokumentu morajo biti v eni vrstici, in vključujejo te podatke: 

1.  Zaporedna številka: dodeli se sistemsko od 1 naprej po naraščajočem zaporedju glede na datum dokumenta 

(dokument z najzgodnejšim datum ima zaporedno številko 1). Sprememba ni dovoljena. 

2.  Datum: sistemsko se vpiše datum, ko je bil dokument dodan. Sprememba ni dovoljena. 

3.  Vsebina: kot vsebina se sistemsko vpiše šifra vrste dokumenta. Sprememba ni dovoljena. 

4. Dodatni opis: vpis ni obvezen. Dovoljen je ročni vnos (VP; OO ali RE). Sprememba je dovoljena (VP; OO 

ali RE). 

Zgled popisa glavnega spisa 

POPIS SPISA Srg [39] 

 

zap. št. datum vsebina 

1 3. 11. 2007 predlog 

2 4. 11. 2007 odredba o dopolnitvi 

3 7. 11. 2007 dopolnitev predloga 

4 8. 11. 2007 sklep o vpisu ustanovitve 

Pojasnilo sodiščem: Listovne številke se ne vpisujejo. Te so namreč pomembne samo pri izvirno pisnih 

dokumentih, da se ne bi kakšna stran izgubila. Pri izvorno elektronskih dokumentih je to opravilo nepotrebno. 
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12.5. Popis in izpis listin (prilog) (zavihek Priloge) 

Aplikacija mora omogočati: 

– izpis posamezne listine, priložene predlogu 

– izpis popisa listin 

– izpis vseh listin, priloženih predlogu (po naraščajočem zaporedju v popisu listin tako, da se najprej izpiše 

dokument pod zaporedno številko 1). 

V popis glavnega spisa se vključijo dokumenti, za katere je v preglednici 19 (razdelke 12.9.) v koloni »popis« 

navedeno »priloga«. Podatki se prikažejo v posebnem zavihku (Priloge). Mogoča mora biti tudi izdelava PDF 

dokumenta (Popis glavnega spisa). 

Podatki v popisu listin morajo biti v eni vrstici, in vključujejo te podatke: 

1.  Zaporedna številka: dodeli se sistemsko od 1 naprej po naraščajočem zaporedju glede na datum dokumenta 

(dokument z najzgodnejšim datum ima zaporedno številko 1). Sprememba ni dovoljena. 

2.  Datum: sistemsko se vpiše datum, ko je bil dokument dodan. Sprememba ni dovoljena. 

3.  Vrsta listine: kot vsebina se sistemsko vpiše šifra vrste dokumenta. Sprememba ni dovoljena. 

4. Dodatni opis: vpis ni obvezen. Dovoljen je ročni vnos (VP; OO ali RE). Sprememba je dovoljena (VP; OO 

ali RE). 

Zgled popisa listin 

POPIS LISTIN − PRILOGE SPISA Srg [39] 

zap. št. datum vrsta listine 

1 15. 10. 2007 akt o ustanovitvi 

2 15. 10. 2007 sklep o imenovanju / razrešitvi člana organa družbe 

3 15. 10. 2007 izjava o soglasju za imenovanje za člana organa subjekta 

4 15. 10. 2007 davčna izjava družbenika 

5 3. 11. 2007 druga listina 
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12.6. Vsebina izpis ovitka spisa (na list A4) 

Srg [39] 

 

 

OVITEK SPISA 

 

 

vrsta predloga: [47]  

datum vložitve <datum vložitve predloga> 

datum prejema <datum vložitve predloga> 

 

tip postopka: <tip postopka> 

tip vpisa: <tip vpisa> 

 

 

Subjekt vpisa:  

matična številka [38] (če še ni dodeljena, polje ostane prazno) 

firma [101] 

 

 

Predlagatelj: [46] 

 

Zastopnik ali pooblaščenec predlagatelja: [67] 

 

 

12.7. Izpis vročilnic 

Na vročilnice je treba izpisati podatke o naslovu za vročanje (ki se prenesejo v Srg vpisnik in mora biti mogoče 

njihovo popravljanje). Aplikacija mora omogočati, da se pri izbiri izpisa vsake vročilnice doda podatek »vsebina 

vročitve«. Podatke o formatu (obliki) izpisa bo dalo sodišče. 
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12.8. Predložitveno poročilo 

12.8.1. Uvodno pojasnilo 

Predložitveno poročilo je treba izdelati, kadar je v zadevi vložena pritožba, o kateri odloča višje sodišče (tip 

pritožbe = pritožba 2). Aplikacija mora omogočati izdelavo in izpis predložitvenega poročila (elektronski podpis 

odgovorne osebe za izdelavo ni potreben), če se izbere <tip pritožbe> = pritožba 2. 

12.8.2. Vsebina predložitvenega poročila 

 

<glava okrožnega sodišča> 

Srg [39] 

 

 

Višje sodišče v <prednastavitev za posamezno okrožno sodišče> 

 

 

PREDLOŽITVENO POROČILO 

 

 

Zaradi odločitve o pritožbi, ki jo je vložil < Firma / ime pritožnik > (če je pritožnikov več, se njihovi podatki ločijo 

z vejico) 

 

vam prilagamo spis v registrski zadevi: 

 

tip postopka: <tip postopka> 

tip vpisa: <tip vpisa> 

 

Subjekt vpisa:  

matična številka [38] (če še ni dodeljena, polje ostane prazno) 

firma [101] 

 

<POLJUBNO BESEDILO 2 − KRATKO> (za morebitna pojasnila o procesnih kršitvah) 

 

[naziv (sodnik ali referent), ime in priimek] 

(* podatki iz prednastavitve brez faksimile podpisa) 
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12.9. Dodajanje pisanj 

Nekatera od pisanj se ne zajemajo prek portala eVEM ali prek aplikacije AJPES-Srg, zato je za njihovo 

»vključitev« v dokumente pri posamezni Srg potrebna posebna funkcija − dinamični gumb »Dodajanje 

dokumentov« na osnovnem ekranu Srg-Vpisnik. 

Z izbiro gumba »Dodajanje dokumentov« se izvede: 

1.  Odpre se nov ekran (maska) za dodajanje dokumentov, v katerem je treba določiti te atribute: 

– vrsta dokumenta po širantu (glej razdelek 12.10.) 

– datum dokumenta 

– fizična pot do datoteke na lokalnem disku, kjer se nahaja (windows iskalnik datotek) 

Na ekranu je dinamični gumb »Dodaj dokument« 

2.  Izbira gumba »Dodaj dokument« naj 

– prepiše lokalno datoteko na AC v poseben imenik, namenjen le tem dokumentom in 

– v tabelo g_prih_priloge se zapiše zapis - definicija zapisa 

Z izvedbo teh postopkov se dokument doda med »prihodne dokumente«. 

Pregledovanje prilog »prihodni dokumenti« naj bo izvedeno prek ekrana prihodnih dokumentov pri posamezni 

Srg zadevi.  

Omogočeno naj bo tudi brisanje dodanih dokumentov − to je prihodnih dokumentov, ki so bili dodani s funkcijo 

»Dodajanje dokumentov« in ne zajeti prek eVEM portala. Najenostavneje je, da se ti dokumenti označijo s 

posebnim atributom, saj dokumentov, ki so bili zajeti prek eVEM portala ni dovoljeno brisati. 
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12.10. Vrste dokumentov 

12.10.1. Funkcionalne zahtev glede na vrsto dokument 

V Preglednici 12.11 so določene te funkcionalne zahteve: 

1.  Zahteve v zvezi z določanjem atributov dokumenta, ki se pripne (poveže) s posamezno zadevo, in načinom 

»pripenjanja« (povezovanja) dokumenta s posamezno zadevo. Oznake v stolpcu pomenijo: 

 

kratica pomen (funkcionalna zahteva 1) 

P Prevzame se šifra vnesena pri dokumentu, ki je bil dodan predlogu (vnos prek eVEM) 

R Šifra se dodeli ročno pri postopku dodajanja pisanj (razdelek 12.10.) 

XML Dokument v xml obliki 

S − seznam 

Šifra se dodeli sistemsko pri pretvorbi seznama razdelek 3.2.1.); pri tem se sistemsko dodelijo ti atributi: 

− vrsta dokumenta: ustrezna šifra iz šifranta Vrsta dokumenta (090) 

− datum dokumenta: datum vložitve predloga [3] 

S − pre 

Šifra se dodeli sistemsko pri pretvorbi predloga (razdelek 3.2.2. – nedokončana funkcionalnost 2); pri 

tem se sistemsko dodelijo ti atributi: 

− vrsta dokumenta: ustrezna šifra iz šifranta Vrsta dokumenta (800 do 803) 

− datum dokumenta: datum vložitve predloga [3] 

S – odr 

Šifra se dodeli sistemsko pri kreiranju elektronsko podpisane odredbe (5. korak − razdelek 3.3.); pri tem 

se sistemsko dodelijo ti atributi: 

− vrsta dokumenta: ustrezna šifra iz šifranta Vrsta dokumenta (701 do 704) 

− datum dokumenta: datum elektronskega podpisa 

S − skl 

Šifra se dodeli sistemsko pri kreiranju elektronsko podpisanega končnega sklepa (podkorak 6.1. − 

razdelek 3.4.); pri tem se sistemsko dodelijo ti atributi: 

− vrsta dokumenta: ustrezna šifra iz šifranta Vrsta dokumenta (101 do 606) 

− datum dokumenta: datum elektronskega podpisa 

S – obv Obvestilo AJPES o vpisu. 

 dokument se ne pripenja in shranjuje 

 
dokument se v Srg vpisniku ne uporablja (uporablja ga samo AJPES za svoje postopke ali neaktivna 

šifra) 

 

  



Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver 2).docx 

 

stran 189 / 220 

2.  Zahteve glede »prenosa« dokumentov, pripetih pod nižjo zaporedno številko, k Srg zadevi z naslednjo 

zaporedno številko, če je izdana odredba o dopolnitvi predloga in prek eVEM portala vložena dopolnitev 

predloga. Funkcionalnosti glede prenosa dokumenta, ki je bil pripet k zadevi pod prejšnjimi zaporednimi 

številkami (N – n) k zadevi pod trenutno zaporedno številko (N) so prikazane tako: 

oznaka pomen (funkcionalna zahteva 2) 

✓ Se prenese 

 

Se ne prenese. Oznaka je uporabljena tudi pri dokumenti, pri katerih položaj ne more nastat, ker: 

– se bodisi dokument s to oznako pripenja šele po končanju zadeve 

– bodisi gre za položaj  ali ◼ pri zahtevi 1 

3.  Zahteve glede objave dokumenta, če je vpis dovoljen (pozitivna odločitev) na portalu (eObjave in Zbirka 

listin). Glej tudi preglednice 3.4.2. in razdelek 11.5. Objavijo se samo dokumenti, ki so bili: 

– pripeti pod zaporedno številko N 

– preneseni iz zaporedne številke N – n, če se v skladu z zahtevo 2 prenesejo 

kratica pomen (funkcionalna zahteva 3) 

SKLEP objavi se kot sklep 

SKLEP 
Objavi se kot sklep. Pri javnem dostopu na portalu (eObjave in Zbirka listin) se anonimizira (prekrije) podatek o 

EMŠO = uskladitev z odločbo IP. 

LISTINA-1 
Objavi se kot listina (če so izpolnjeni pogoji za objavo sklepa v zadevi). Pri javnem dostopu na portalu (eObjave in 

Zbirka listin) je mogoč dostop do vsebine listine prek povezave. 

LISTINA-2 

Objavi se kot listina, vendar se  

– pri eObjave: prikažejo samo meta podatki (vrsta listine in datum listine) brez povezave do listine 

– pri Zbirki listin: pri izbiri povezave na portalu prikaže obvestilo: »Listina ne spada med listine iz 1. točke tretjega 

odstavka 7. člena ZSReg, ki se objavijo na portalu. Izpis listine lahko zahtevate pri vsakem Okrožnem sodišču 

(registrsko sodišče) v skladu z 48. a členom ZSReg.« 

Dodatne vrste listin, pri katerih se onemogoči javni dostop na portalu = uskladitev z odločbo IP. 

 se ne objavi 

4.  Zahteve glede uvrstitve dokumenta v popis prilog ali popis glavnega spisa. V ustrezni popis se uvrstijo samo 

dokumenti, ki so bili: 

– pripeti pod zaporedno številko N 

– preneseni iz zaporedne številke N – n, če se v skladu z zahtevo 2 prenesejo. 

kratica pomen (funkcionalna zahteva 4) 

glavni spis Dokument se uvrsti v popis glavnega spisa (razdelek 12.4.3.) 

priloga Dokument se uvrsti v popis prilog (razdelek 12.5.) 

 Dokument se ne uvrsti niti v popis glavnega spisa niti v popis prilog 
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5.  Zahteve glede prepisa v InDoc. Prepišejo se samo dokumenti, ki so bili: 

– pripeti pod zaporedno številko N 

– preneseni iz zaporedne številke N – n, če se v skladu z zahtevo 2 prenesejo: 

oznaka pomen (funkcionalna zahteva 5) 

✓ Dokument se prenese (prepiše) v  

 
Se ne prenese. Oznaka je uporabljena tudi pri dokumenti, pri katerih položaj ne more nastat, ker gre za položaj  

ali ◼ pri zahtevi 1 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v razdelku 12.11. tega dokumenta pomenijo: 

 

izraz pomen 

zadeva 
Posamezna Srg zadeva = zadeva, ki se vodi po isto Srg številko (in ima na portalu isto eVEM 

številko). 

zaporedna številka 

Zaporedna številka, ki se dodeli pri dopolnitvi predloga (prek eVEM portala). Ko je vložen nov 

predlog, ima vedno zaporedno številko 1. Ob prvi dopolnitvi (na podlagi odredbe o dopolnitvi) 

se mu dodeli zaporedna številka 2 in tako naprej. Pri označevanju zaporedne številke pri 

posamezni zadevi so uporabljene te oznake zaporednih številk: 

oznaka pomen 

N zadnja (trenutna) zaporedna številka 

N – 1 zaporedna številka, ki je za 1 manjša od zadnje zaporedne številke 

N – n vse zaporedne številke, ki so manjše od zadnje (trenutne) 

pripenjanje dokumenta 
Povezovanje dokumenta z zadevo tako, da je ta dostopen med prihodnimi ali odhodnimi 

prilogami pri zadevi po trenutno (zadnjo) zaporedno številko (N) 

prenos dokumenta 

Povezovanje dokumenta, ki je bil pripet pod prejšnjo zaporedno številko (N – 1) z zadevo tako, 

da je ta dostopen med prihodnimi ali odhodnimi prilogami pri zadevi po trenutno (zadnjo) 

zaporedno številko (N) 
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Preglednica 12.1: Funkcionalne zahteve glede na vrsto dokumenta  

šifra ime (naziv) šifre 
zahteva 1: 

pripenjanje 
zahteva 2: 

prenos 

zahteva 3: 

objava 

zahteva 4: 

popis 

zahteva 5: 

InDoc 

001 Prvi akt o ustanovitvi / družbena pogodba / statut P ali R  LISTINA-1 priloga ✓ 

002 Čistopis spremenjenega akta o ustanovitvi  / družb P ali R  LISTINA-1 priloga ✓ 

003 Zapisnik skupščine P ali R  LISTINA-1 priloga ✓ 

004 Sklep o imenovanju / razrešitvi člana organa družb P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

005 Drug sklep organa subjekta vpisa P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

006 Pogodba o združitvi / delitveni načrt P ali R  LISTINA-1 priloga ✓ 

007 Prevod podatkov o subjektu P ali R  LISTINA-1 priloga ✓ 

008 Izjava o soglasju za imenovanje za člana organa na P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

009 Davčna izjava družbenika P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

010 Druga listina P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

011 Obrazložitev predloga P ali R   glavni spis ✓ 

012 Elektronski predlog (neaktivna šifra) ◼     

013 Odredba XML ✓   ✓ 

014 Končni sklep XML    ✓ 

015 Vloga stranke R ✓  glavni spis ✓ 

016 Ugovor R ✓  glavni spis ✓ 

017 Pritožba R   glavni spis ✓ 

018 Drugo PS R   glavni spis ✓ 

019 Sklep R   glavni spis ✓ 

020 Sklep o pritožbi R   glavni spis ✓ 

021 Sklep o izrednem PS R   glavni spis ✓ 

022 Pisni predlog R ✓  glavni spis ✓ 

023 Listina o vplačilu kapitala P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

24 Vročilnica po pošti (doda se kot nova šifra) R ali R    ✓ 

27 Potrdilo ali drugo dokazilo P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

28 Izjava lastnika objekta P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

29 Potrdilo CKE in/ali IRSD/FURS P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 
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šifra ime (naziv) šifre 
zahteva 1: 

pripenjanje 
zahteva 2: 

prenos 

zahteva 3: 

objava 

zahteva 4: 

popis 

zahteva 5: 

InDoc 

31 Obvestilo sodišču o rezultatih preverjanja ustanoviteljev P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

32 Podatki o osebi P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

33 Listina o prenosu poslovnega deleža P ali R  LISTINA-2 priloga ✓ 

34 Druga nejavna listina R  LISTINA-2 priloga ✓ 

90 Seznam podobnih imen S – seznam    ✓ 

091 Vročanje - ReceiptError XML    ✓ 

092 Vročanje - ReceiptOK XML    ✓ 

094 Vročanje - DeliveryError XML    ✓ 

095 Vročanje - DeliveryDateChanged XML    ✓ 

096 Vročanje - DeliveryByFiction XML    ✓ 

097 Vročanje - DeliveryOK XML    ✓ 

098 Prejeta vloga XML    ✓ 

099 POVRATNICA (neaktivna šifra) ◼     

101 Sklep o vpisu nameravane firme S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

102 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis ustanovitve subjek S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

103 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis spojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

104 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis razdelitve z ustan S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

105 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis oddelitve z ustano S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

106 Sklep o vpisu spremembe- vpis spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

107 Sklep o vpisu spremembe- vpis rednega zmanjšanja O S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

108 Sklep o vpisu spremembe- vpis pripojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

109 Sklep o vpisu spremembe- vpis razdelitve s prevzem S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

110 Sklep o vpisu spremembe- vpis oddelitve s prevzemo S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

111 Sklep o izbrisu- izbris subjekta S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

112 Sklep o izbrisu- izbris zaradi statusne spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

113 Sklep o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem po S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

117 sklep o začetku zbrisa (ZFPPIPP) - letno poročilo S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 
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118 sklep o začetku zbrisa (ZFPPIPP) - poslovni naslov S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

119 sklep o začetku zbrisa (ZFPPIPP) - drugo S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

120 Sklep o delni zavrnitvi predloga za vpis S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

121 Sklep o zavrženju predloga- predlog ni bil dopolnj S – skl   glavni spis ✓ 

122 Sklep o zavrženju predloga- drugo S – skl   glavni spis ✓ 

123 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis nameravane firm S – skl   glavni spis ✓ 

124 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis ustanovitve subjekta S – skl   glavni spis ✓ 

125 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis spojitve S – skl   glavni spis ✓ 

126 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis razdelitve S – skl   glavni spis ✓ 

127 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis oddelitve S – skl   glavni spis ✓ 

128 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis spremembe S – skl   glavni spis ✓ 

129 
Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis rednega 

zmanjšanja OK 
S – skl   glavni spis ✓ 

130 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis pripojitve S – skl   glavni spis ✓ 

131 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis razdelitve S – skl   glavni spis ✓ 

132 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis oddelitve S – skl   glavni spis ✓ 

133 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- izbris subjekta S – skl   glavni spis ✓ 

134 
Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- izbris zaradi 

prenehanja po skrajšanem postopku 
S – skl   glavni spis ✓ 

135 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- vpis sklepa o  S – skl   glavni spis ✓ 

137 sklep o zavrnitvi začetka izbrisa (ZFPPIPP) S – skl   glavni spis ✓ 

138 Sklep o ustavitvi postopka zaradi umika predloga S – skl   glavni spis ✓ 

139 Sklep o zavrnitvi predloga za vpis- drugo statusno S – skl   glavni spis ✓ 

201 Sklep o vpisu nameravane firme S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

202 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis ustanovitve subjekta S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

203 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis spojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

204 
Sklep o vpisu ustanovitve- vpis razdelitve z ustanovitvijo 

nove družbe 
S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

205 
Sklep o vpisu ustanovitve- vpis oddelitve z ustanovitvijo 

nove družbe 
S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 
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206 Sklep o vpisu spremembe- vpis spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

207 Sklep o vpisu spremembe- vpis rednega zmanjšanja OK S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

208 Sklep o vpisu spremembe- vpis pripojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

209 Sklep o vpisu spremembe- vpis razdelitve s prevzemom S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

210 Sklep o vpisu spremembe- vpis oddelitve s prevzemom S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

211 Sklep o izbrisu- izbris subjekta S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

212 Sklep o izbrisu- izbris zaradi statusne spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

213 Sklep o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

214 Sklep o ugoditvi pritožbe IN izbrisu opravljenih vpisov S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

215 Sklep o zavrnitvi pritožbe S – skl   glavni spis ✓ 

216 Sklep o zavrženju pritožbe S – skl   glavni spis ✓ 

217 Sklep o ustavitvi postopka zaradi umika pritožbe S – skl   glavni spis ✓ 

301 Sklep o pogojih za izbris - ni ugovora S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

302 Sklep o obstoju izbrisnega razloga - ni ugovora S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

303 Sklep o pogojih za izbris - je ugovor S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

304 Sklep o obstoju izbrisnega razloga - je ugovor S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

305 Sklep o pogojih za izbris - je ugovor S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

306 Sklep o obstoju izbrisnega razloga - je ugovor S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

308 Sklep o obstoju izbrisnega razloga (ZFPPIPP)- postopek S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

401 Sklep o pogojih za izbris na podlagi prenehanja po S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

402 Sklep o pogojih za izbris na podlagi prenehanja po S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

403 Sklep o pogojih za izbris na podlagi prenehanja po S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

404 Sklep o razveljavitvi sklepa skupščine o prenehanj S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

501 Sklep o vpisu nameravane firme S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

502 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis ustanovitve subjek S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

503 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis spojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

504 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis razdelitve z ustanovitvijo S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 
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505 Sklep o vpisu ustanovitve- vpis oddelitve z ustanovitvijo S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

506 Sklep o vpisu spremembe- vpis spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

507 Sklep o vpisu spremembe- vpis rednega zmanjšanja OK S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

508 Sklep o vpisu spremembe- vpis pripojitve S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

509 Sklep o vpisu spremembe- vpis razdelitve s prevzem S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

510 Sklep o vpisu spremembe- vpis oddelitve s prevzemom S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

511 Sklep o izbrisu- izbris subjekta S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

512 Sklep o izbrisu- izbris zaradi statusne spremembe S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

513 Sklep o vpisu sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

514 Sklep o ugoditvi pritožbe in izbrisu opravljenih vpisov S – skl  SKLEP glavni spis ✓ 

601 Bianco dokument- splošni (neaktivna šifra) ◼     

602 Bianco dokument- pritožba (neaktivna šifra) ◼     

603 Bianco dokument- 2. stopnja (neaktivna šifra) ◼     

604 Drug načIN S – skl   glavni spis ✓ 

605 Obvestilo o vpisu listin S – skl   glavni spis ✓ 

606 Obvestio o zavrnitvi vpisa listin S – skl   glavni spis ✓ 

701 Odredba o dopolnitev- nepopolen predlog (splošna) S – odr ✓  glavni spis ✓ 

702 Odredba o dopolnitev- firma (splošna) S – odr ✓  glavni spis ✓ 

703 Odredba o dopolnitvi- nepopoln predlog (VEM) S – odr ✓  glavni spis ✓ 

704 Odredba o dopolnitvi - firma (VEM) S – odr ✓  glavni spis ✓ 

800 Izpis predloga za vpis nameravane firme S – pre ✓  glavni spis ✓ 

801 Izpis predloga za vpis ustanovitve S – pre ✓  glavni spis ✓ 

802 Izpis predloga za vpis spremembe S – pre ✓  glavni spis ✓ 

803 Izpis predloga za izbris S – pre ✓  glavni spis ✓ 

804 Nalog za plačilo sodne takse z nakazilom      

805 Drug sklep sodišča – se ne objavi R   glavni spis ✓ 

806 Drug sklep sodišča – se objavi R  SKLEP glavni spis ✓ 
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807 Izpis predloga/spremembe predloga      

808 Izpis popisa glavnega spisa      

809 Izpis popisa listin      

810 Izpis ovitka spisa      

811 Izpis podatkov o SRG zadevi      

812 Izpis vročilnic      

813 Predložitveno poročilo      

814 Izpis kuverte      

901 OBVESTILO O DOLOČITVI GLAVNE DEJAVNOSTI ◼     

903 Obrazec PRS-3 ◼     

904 Obrazec PRS-4 ◼     

905 Obrazec PRS-5 ◼     

906 Obrazec PRS-6 ◼     

907 Obrazec PRS-7 ◼     

908 Obrazec PRS-8 ◼     

909 Obrazec PRS-9 ◼     

910 Obrazec PRS-10 ◼     

911 Obvestilo o vpisu v PRS S – obv  ✓  ✓ 

912 Obvestilo o vpisu sprememb v PRS S – obv  ✓  ✓ 

998 Test elementov 1 (neaktivna šifra) ◼     

999 Test elementov (neaktivna šifra) ◼     
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12.10.2. Faze arhiviranja 

Pri arhiviranju je treba razlikovati tri faze, ki se izvajajo v različnih časovnih točkah: 

1.  Prenos dokumentov z vmesnika v InDoc (ne da bi se dokumenti brisali na vmesniku) se izvaja po tem 

algoritmu: 

– dokumenti se prvič prepišejo v InDoc, ko je končan postopek na prvi stopnji, to je, ko zadeva preide v 

stanje 511 (pozitivna odločitev) ali 611 (negativna odločitev), 

– enkrat tedensko se pri zadevah iz prejšnje alineje izvaja dodatni prepis dokumentov, ki se lahko 

pripenjajo na vmesniku (oznaka R pri zahtevi 1) in ki so bili pripeti po prvem prepisu. 

2.  Izbris dokumentov na vmesniku se izvaja po tem algoritmu: 

– če na dan, ki je 60 dni kasnejši od dneva elektronskega podpisa sklepa o končanju postopka (T+60) pri 

zadevi v rubriki »tip pritožbe« vpisana šifra 03 (inicialna) => se na dan T+60 v InDoc prenesejo 

dokumenti, ki so na ta dan pripeti k zadevi, 

– če je pri zadevi v rubriki »tip pritožbe« (razdelek 2.7.1. Funkcionalnosti) vpisana šifra 01 ali 02, se 

dokumenti prenesejo v InDoc, ko se pri zadevi v rubriki »Datum odločitve o pritožbi« vpiše datum 

(polje is not Null). 

3.  Izbris Srg zadev iz vmesnika (in prenos na medij za trajno arhiviranje) se izvaja enkrat letno. Izbrišejo se 

Srg zadeve po tem algoritmu: 

– če pri zadevi v rubriki »tip pritožbe« vpisana šifra 03 (inicialna) => zadeva se izbriše, če je datum v 

polju »Datum sklepa« starejši od 5 let, 

– če pri zadevi v rubriki »tip pritožbe« vpisana šifra 01 ali 02 => zadeva se izbriše, če je datum v polju 

»Datum odločitve o pritožbi« starejši od 5 let. 

12.10.3. Dodatni opis funkcionalnosti 

1. Sodišče bo dostopalo do dokumentov, ki so preneseni v InDoc, prek aplikacije InDoc. 

2. Mogoče bo iskanje dokumentov po Srg številki (najpogostejši način iskanja v sodnih postopkih). 

3. Prenos v InDoc ne vpliva na dostopnost dokumentov na portalu eObjave in Zbirka listin (spremeni se samo 

oznaka mesta, do katerega dostopa povezava do posameznega dokumenta). 
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13. Pregledi Srg zadev (statistike in seznami) 

13.1. Splošno 

Statistike in pregledi se izdelujejo na podlagi podatkov, vpisanih (ali prevzetih) v Srg-vpisniku. Za podatek, ki je 

iskalni parameter, je v ostrem oklepaju navedeno <ime polja>, v katerem se podatek vpiše v Srg-vpisniku. 

Pojem statistika je uporabljen za pregled, pri katerem se glede na izbrane iskalne parametre prikaže skupno število 

zadev, ki ustrezajo iskalnemu parametru. Statistike se izdelujejo za določena obdobja (navadno za posamezen 

mesec ali leto). Pri izdelavi statistik za določeno obdobje se upoštevajo zadeve znotraj obdobja. To so zadeve 

pri katerih je datum pri podatku, ki je iskalni parameter (na primer <datum prejema zadeve>): 

− enak ali večji (v pomenu kasnejši) od datuma, določenega kot prvi dan obdobja (OD) in 

− enak ali manjši (v pomenu zgodnejši) od datuma, določenega kot zadnji dan obdobja (DO) 

Pojem seznam pa je uporabljen za pregled, pri katerem se prikažejo (in izpišejo) določeni podatki o vsaki zadevi, 

ki ustreza iskalnemu parametru. Podatki se vedno prikažejo po naraščajočem vrstnem redu (zaporedju) Srg številke 

zadev, ki ustrezajo iskalnemu parametru. 

13.2. Statistike 

Zagotovljen mora biti prevzem podatkov, na podlagi katerih VS izdela statistike, enako kot zdaj v PRS-GD. 
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13.3. Seznami 

13.3.1. Splošne značilnosti seznamov 

Če ni za posamezen seznam navedeno drugače, mora seznam za vsako od zadev, ki jo vključuje, vsebovati te 

splošne podatke: 

– Srg številko 

– matično številko 

– firmo 

– tip postopka 

– tip vpisa 

13.3.2. Seznam nerešenih zadev po odgovorni osebi 

Seznam nerešenih zadev se vedno izdela na trenutni dan (= dan, na katerega se izdeluje seznam) po parametru 

<ime odgovorne osebe> in po dodatnih parametrih: 

1.  Vse nerešene zadeve: DEFAULT, če ni izbran drug parameter se izpišejo vse zadeve (za odgovorno osebo), 

pri katerih <datum sklepa> ni vpisan (polje je prazno). 

2.  Nerešene zadeve − sodni zaostanki, ki vključuje zadeve, pri katerih obdobje od <datum prejema> do 

trenutni dan večji od 30 dni. 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– datum prejema 

– število dni nerešeno = število dni od (vključno) datuma prejema do (vključno) trenutnega dne. 

– odredba o dopolnitvi: DA / NE 

– datum izdaje odredbe 

– datum odprave odredbe 

– predlog dopolnjen: DA / NE 

– datum dopolnitve 

13.3.3. Seznam − koledar 

Vključuje vse zadeve, pri katerih je datum v polju <koledar> enak ali manjši od trenutnega. 

Mogoče mora bit filtriranje po teh parametrih: 

– obdobje od _______ do __________ 

– sodnik / sodniški pomočnik 

– razlog koledarja 
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13.3.4. Seznam zadev, v katerih je bila vložena pritožba 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je <datum odločitve o pritožbi> znotraj izbranega obdobja (za vse tipe 

postopka) po parametru <ime odgovorne osebe> in po dodatnih parametrih: 

1.  Vse pritožbe: DEFAULT, če ni izbran drug parameter se izpišejo vse zadeve (za odgovorno osebo) ne glede 

na tip pritožbe. 

2.  Pritožbe za določen tip pritožbe: izpišejo se samo zadeve za izbrani tip pritožbe (samo pritožba 1 ali 

pritožba 2). Ta izbira je potrebna pri odgovorni osebi, ki je sodnik, saj tip pritožbe 1 pri njej pomeni, da je 

sam izdal nadomestitveni sklep. 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– tip pritožbe 

– tip odločitve o pritožbi 

13.3.5. Seznam neodpravljene pritožbe na trenutni dan 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je (kumulativno): 

1. <tip pritožbe> = pritožba 2 

2. <datum odprave na VS> ni vpisan  

3. obdobje od <datum vložitve pritožbe> do trenutni dan večje kot izbrano število dni (DEFAULT 60 dni) 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– datum vložitve pritožbe 

– ime odgovorne osebe 

13.3.6. Seznam neodpravljene pritožbe v določenem obdobju: 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je: 

1. <tip pritožbe> = pritožba 2 ali 4 

2. <datum vložitve pritožbe> znotraj izbranega obdobja 

3. alternativno: 

– <datum odprave na VS> ni vpisan + obdobje od <datum vložitve pritožbe> do trenutni dan večje 

kot izbrano število dni (DEFAULT 60 dni) 

ali 

– obdobje od <datum vložitve pritožbe> do <datum odprave na VS> večje kot izbrano število dni 

(DEFAULT 60 dni). 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– ime odgovorne osebe 
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13.3.7. Seznam rešenih zadev v določenem obdobju 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je: 

1.  vpisana izbrana < odgovorna oseba > izbira iz šifranta 

2. vpisan < datum sklepa > znotraj izbranega obdobja (rešeno do ___________ do _________ ) 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– tip odločitve 

13.3.8. Seznam nerešenih pritožb sodnika 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je: 

1. <tip pritožbe> = pritožba 1 ali 3 

2. < datum odločitve o pritožbi 1 ali 3 > ni vpisan (blank) 

3. vpisan izbrani < pritožbeni sodnik > 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– tip pravnega sredstva (PS) 

– datum vložitve PS 

13.3.9. Seznam rešenih pritožb sodnika 

Seznam vključuje vse zadeve, pri katerih je: 

1. <tip pritožbe> = pritožba 1 ali 3 

2. < datum odločitve o pritožbi 1 ali 3 > znotraj izbranega obdobja (rešeno od _________ do __________ ) 

3. vpisan izbrani < pritožbeni sodnik > 

Seznam poleg splošnih podatkov (glej razdelek 13.3.1.) za vsako zadevo vključuje tudi: 

– tip pravnega sredstva (PS) 

– tip odločitve o pritožbi 1 ali 3 
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14. R-vpisnik 

14.1. Vsebina R-vpisnika 

V R-vpisnik se vpisujejo druga procesna dejanja registrskega sodišča, ki ne pomenijo odločanja o vpisih. Mednje 

spadajo te vrste zadev: 

Šifrant: Vrsta zadeve 

vrsta zadeve opis 

redni izpis izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra  

zgodovinski izpis izstavitev zgodovinskega izpisa iz sodnega registra  

zaščiteni izpis izpis zaščitenih podatkov po družbeniku / zastopniku / članu organa nadzora 

kopija listin kopija listin iz zbirke listin 

drugo 
zelo različne zadeve, ki jih ni mogoče standardizirati (na primer izstavitev potrdila o pravnem 

nasledstvu ali potrdila, da določen podatek ni vpisan) 

Aplikacija mora omogočati vpisovanje podatkov o posamezni zadevi, navedenih v preglednici 14.1-2. 

Preglednica 14.1: Podatki v R-vpisniku 

podatek (ime polja) opis 

R številka dodeli se SISTEMSKO kot naslednja prosta številka v posameznem letu (enako kot Srg številka) 

referent izbira iz prednastavitve 

datum prejema DATUM − DEFAULT je sistemski datum vnosa nove zadeve 

vlagatelj zahteve POLJUBNO BESEDILO za vpis podatkov o vlagatelju zahteve (enako število znakov kot za polje 

FIRMA v PRS) 

vrsta zadeve ŠIFRANT − funkcionalnosti, ki jo mora omogočati aplikacija pri posamezni šifri, so opisane v 

razdelku 14.2. 

opis POLJUBNO BESEDILO za dodatni opis zadeve − obvezen samo pri zaščitenem izpisu 

Ročni vpis podatkov v polje ni mogoč. V polje se samodejno prenesejo podatki o bpogledu v 

zaščitene vpise. 

subjekt − ID identifikacijska številka subjekta, na katerega se nanaša zahteva 

subjekt firma ali osebno ime subjekta, na katerega se nanaša zahteva 

število strani avtomatični ali ročni vpis podatka, na podlagi katerega se izračuna sodna taksa 

sodna taksa aplikacija mora omogočati  

− avtomatični vnos podatka, ki se izračuna kot zmnožek števila strani in prednastavljenega 

podatka o taksi za stran ali 

− ročni vnos višine takse 

datum rešitve DATUM 

opomba POLJUBNO BESEDILO 
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14.2. Funkcionalne zahteve za R-vpisnik 

14.2.1. Splošno 

Vnos nove zadeve se opravi tako, da se vpiše podatek o vlagatelju zahteve in vrsti zahteve. 

Aplikacija mora omogočati, da se (takoj ali kasneje) po vnosu nove zadeve izvedejo postopki glede na vrsto 

zadeve, opisane v preglednici 14.2-1. 

Preglednica 14.2: Funkcionalnosti glede na vrsto zadeve 

vrsta zadeve kratki opis zveza 

redni izpis izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra  14.2.2. 

zgodovinski izpis izstavitev zgodovinskega izpisa iz sodnega registra  14.2.3. 

zaščiteni izpis izpis zaščitenih podatkov po družbeniku / zastopniku / članu organa nadzora 14.2.4. 

kopija listin kopija listin iz zbirke listin 14.2.5 

drugo / 14.2.6. 

14.2.2. Funkcionalne zahteve za redni in sestavljeni izpis 

Redni izpis se izdela prek aplikacije (javnega portala) ePRS. Zadeva se v R vpisnik vpiše ročno. 

Na podlagi ročno vpisanega podatka o številu strani se avtomatično izračuna znesek sodne takse. Za sestavljeni 

izpis  

14.2.3. Funkcionalne zahteve za zgodovinski izpis 

Zgodovinski izpis se izdela prek aplikacije (javnega portala) ePRS. Zadeva se v R vpisnik vpiše ročno. 

Na podlagi ročno vpisanega podatka o številu strani se avtomatično izračuna znesek sodne takse. 

14.2.4. Funkcionalne zahteve za zaščiteni izpis 

Če je izbrana vrsta zadeve zgodovinski izpis, je vpis podatka v polje »opis« obvezen (nadaljnje funkcije niso 

mogoče, dokler vpis ni opravljen), in mora aplikacija omogočati: 

1.  Dostop do zaščitene funkcije (če ima tisti, ki uporablja aplikacijo posebno pooblastilo) pri kateri je mogoč 

vnos parametrov za izbiro subjekta, o katerem naj se izdela zaščiteni izpis (razdelek 12.1. tega dokumenta). 

2.  Ko sodišče izbere subjekt, o katerem naj se izda izpis, se hkrati z izdelavo izpisa (= z uporabo funkcije za 

izpis na papir) v R vpisnik avtomatično vpišejo podatki v ta polja: 

– subjekt − ID 

– subjekt 

– datum rešeno: sistemski datum izdelave izpisa 

3.  Sodna taksa se vpiše ročno. 
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14.2.5. Funkcionalne zahteve za kopijo listin 

Izpis listine se izdela prek aplikacije (javnega portala) iPRS. Zadeva se v R vpisnik vpiše ročno. 

Na podlagi ročno vpisanega podatka o številu strani se avtomatično izračuna znesek sodne takse. 

14.2.6. Funkcionalne zahteve za drugo 

Če je izbrana vrsta zadeve drugo, posebnih funkcionalnih zahtev za avtomatične funkcije ni. Vsi podatki se vpišejo 

ročno. 

14.3. Dostopi do R-vpisnika 

Dostop do posamezne zadeve v R vpisniku mora biti omogočen po teh parametrih: 

− R številka 

− vlagatelj zahteve (tudi po delu) 

− subjekt − ID 
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14.4. Izpis naloga za plačilo sodne takse 

14.4.1. Splošno 

Aplikacija mora omogočati izpis naloga za plačilo sodne takse. Dostop do izpisa mora biti omogočen prek R-

vpisnika. Podatek, ki se prevzame v nalog iz vpisnika je vpisan v oklepaju <podatek> 

14.4.2. Nalog za plačilo sodne takse  

R <R številka> 

 

NALOG 

za plačilo sodne takse z nakazilom 

 

<vlagatelj zahteve> 

 

ZADEVA: registrska 

 

Na podlagi tarifne številka 32 Zakona o sodnih taksah vas pozivamo, da v 15 dneh po prejemu tega naloga plačate 

neplačano oziroma premalo plačano takso za  

 

<vrsta zadeve> 

<opis> 

 

v znesku <POLJUBNO BESEDILO − 10 ZNAKOV> eurov. 

Takso plačajte tako, da navedeni znesek nakažete v dobro vplačilnega računa sodnih taks v RS, številka računa 

01100-8450084029 99. 

Originalno potrdilo o plačilu sodne takse nalepite na hrbtno stran tega naloga in ga v 15 dneh vrnite temu sodišču. 

Sodišče izpiska ali fotokopije ne izda, dokler taksa ni plačana (tarifna številka 32/5 Zakona o sodnih taksah). 

 

OKROŽNO SODIŠČE <podatek iz prednastavitve> 

 

 

Dne {sistemski datum izdelave izpisa} 

 

[naziv (referent), ime in priimek] 
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15. Pregledi R zadev (statistike in seznami) 

15.1. Splošno 

Splošne funkcionalne zahteve za preglede so enak kot pri Srg zadevah (glej razdelek 13.1. tega dokumenta). 

Aplikacija mora omogočati, da VS prevzame podatke, ki so potrebni za izdelavo statistik. 

– seznam nerešenih zadev (glej razdelek 15.2) in 

– seznam rešenih zadev po vrsti zadeve (glej razdelek 15.3). 

15.2. Seznam nerešenih zadev 

Seznam nerešenih zadev se izdela na trenutni dan (= dan, na katerega se izdela seznam) in vključuje vse zadeve, 

pri katerih na ta dan <datum rešitve> ni vpisan. 

Seznam za vsako zadevo vključuje te podatke: 

– R številka 

– datum prejema 

– vlagatelj zahteve 

– vrsta zadeve 

– opomba 

15.3. Seznam rešenih zadev po vrsti zadeve 

Seznam se izdela za posamezno (izbrano) vrsto zadeve in vključuje vse zadeve, pri katerih je <datum rešitve> 

znotraj obdobja, za katerega se izdeluje seznam. 

Seznam za vsako zadevo vključuje te podatke: 

– R številka 

– vlagatelj zahteve 

– subjekt − ID 

– subjekt 

– vrsta zadeve 

– opis 

– opomba 

Seznam se bo uporabljal zlasti za zadeve zaščitenih izpisov. 
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16. Vročanje (izmenjava s sistemom eVIP) 

Vročanje se bo izvajalo z uporabo sistema eVIP, ki ga upravlja VS RS. Sistem eVIP je opisan v dokumentu E-

VLOŽIŠČE, Tehnična dokumentacija za razvijalce, VS RS Center za informatiko, verzija 0.1 z dne 23. 12. 2016. 

Glede elektronskega vročanja, je dokumentacija za Laurentius objavljena na spletni povezavi 

https://vsrscif.github.io/Laurentius/. 

Aplikacija PRS-Srg sistemu eVIP posreduje ustrezen nabor podatkov za vročitev glede na šifro, vpisano v polju 

Način prejema, pri izbranem nizu Podatki za pošiljanje (glej razdelek 2.2.12), ki naj se mu izvede vročitev. 

V aplikaciji PRS-Srg se odprava v vročitev (posredovanje sistemu eVIP) izvede po teh korakih: 

1.  korak: V zavihku Glavni spis (glej razdelek 12.4.2) / Priloge (glej razdelek 12.5) uporabnik izbere gumb 

Vroči.  

– Izbira gumba povzroči, da aplikacija prikaže seznam vseh dokumentov (v Glavnem spisu oziroma v 

Prilogah glede na to, v katerem zavihku je bila izbran gumb Vroči) in od uporabnika zahtevka, da 

označi, kateri dokument naj se vroči (Označi dokument za vročitev), 

– Uporabnik izbere dokument za vročitev z dvoklikom v  pred dokumentom. Mogoča je izbira enega 

ali več dokumentov (1:n) in potrdi izbiro – Potrdi. 

2. korak: Ko je potrjena izbira dokumentov za vročitev, aplikacija prikaže seznam vseh nizov Podatki za 

pošiljanje (glej razdelek 2.2.12): 

– Aplikacija od uporabnika zahteva, da označi prejemnika (Označi prejemnika), 

– Uporabnik izbere prejemnika z dvoklikom v  pred nizom Podatkov za pošiljanje. Mogoča je izbira 

enega ali več prejemnikov (1:n) in potrdi izbiro – Potrdi dokument . 

3. korak: aplikacija sistemu eVIP posreduje podatke za vročitev izbranega dokumenta (dokumentov) 

izbranemu prejemniku (prejemnikom). 
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17. Dodeljevanje zadev sodiščem 

17.1. Splošno 

Pri določitvi sodišča, ki se mu dodeli zadeva, je treba razlikovati dve skupini predlogov, po merilu, katera vstopna 

točka je vnesla predlog: 

1.  skupina: predlog je vnesla točka VEM ali notar, ki se nadalje po pravnoorganizacijski obliki in vrsti 

predloga deli na te podskupine: 

– podksupina 1.1: pravnoorganizacija oblika ≠ domača podružnica; ta se naprej deli po merilu vrste 

predloga: 

– podskupina 1.1.1: predlog za vpis ustanovitve subjekta, 

– podskupina 1.1.2.: predlog za vpis spremembe (sprememba, statusno preoblikovanje in 

obvestilo), za izbris ali predložitev listine, 

– podskupina 1.2: pravnoorganizacija oblika = domača podružnica; vrsta predloga pri tej podskupini ni 

pomembna (ustanovitev, sprememba, izbris ali predložitev listine). 

– podskupina 1.3: predlog za vpis nameravane firme. 

2.  skupina: predlog je vneslo sodišče. 

17.2. Funkcionalne zahteve za 1. skupino 

17.2.1. Funkcionalne zahteve za podskupino 1.1 [predlog je vnesla točka VEM ali notar; 

pravnoorganizacijska oblika ≠ 801_Podružnica] 

Za določitev sodišča, ki se mu dodeli zadeva iz podskupine 1.1 je pomemben sedež subjekta. Pri tem je treba 

upoštevati, da je sedež subjekta enak naselju njegovega poslovnega naslova. Za krajevno pristojnost sodišča je 

pomembno, na območju katere občine ima subjekt vpisa svoj sedež. Zato mora aplikacija: 

– na podlagi podatka o naselju določiti občino in 

– na podlagi podatka o občini, določiti sodišče, ki se mu dodeli zadeva. 

Znotraj 1. skupine je treba nadalje razlikovati dve podskupini,  

V podskupino 1.1.1 spadajo zadeve, ki so bile na eVEM portalu vnesene z enim od teh predlogov: 

– Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o., 

– Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o., 

– Predlog za vpis drugega subjekta v Srg 

Ker pri podskupini 1.1.1 ob vložitvi predloga subjekt še ni vpisan v PRS, je za določitev sodišča pomemben 

podatek o sedežu subjekta, zajet na eVEM portalu (= vpisan v predlogu). 

V podskupino 1.1.2 spadajo zadeve, ki so bile na eVEM portalu vnesene z enim od teh predlogov: 

– Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o., 

– Splošni predlog za vpis spremembe v Srg, 

– Predlog za izbris iz Srg, 

Za določitev sodišča pri zadevi iz podskupine 1.1.2 je pomemben podatek o sedežu subjekta, vpisanem v PRS 

pred spremembo. To pomeni, da ni pomemben podatek, zajet na eVEM portalu. 
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Primer: Sedež subjekta, vpisan v PRS, je Ljubljana. S predlogom se zahteva sprememba sedeža v Maribor (sedež, ki se z 

eVEM portala prenese na vmesnik AJPES). Pristojno je Okrožno sodišče v Ljubljani. Zato se zadeva dodeli sodišču 

v Ljubljani. 

17.2.2. Funkcionalne zahteve za podskupino 1.2 [predlog je vnesla točka VEM ali notar; 

pravnoorganizacija oblika = 801_Podružnica] 

Za določitev sodišča pri zadevi iz podskupine 1.2 je pomemben sedež matične družbe, vpisan v PRS [= pravne 

osebe, ki je vpisana kot družbenik (šifra vrsta odgovornosti za obveznosti družbe [176] = ustanovitelj podružnice]. 

To pomeni, da ni pomemben podatek o sedežu subjekta (podružnice), temveč podatek o sedežu matične družbe 

(»družbenika«). 

Primer: Sedež subjekta (podružnice) je v Kopru, sedež njene matične družbe (»družbenika), kot je vpisan v PRS, je Ljubljana. 

Pristojno je Okrožno sodišče v Ljubljani. Zato se zadeva dodeli sodišču v Ljubljani. 

17.2.3. Funkcionalne zahteve za podskupino 1.3 [predlog je vnesla točka VEM ali notar; predlog za vpis 

nameravane firme] 

V podskupino 1.3 spadajo zadeve, ki so bile na eVEM portalu vnesene s tem predlogom: 

– Predlog za vpis nameravane firme 

Pri teh zadevah podatka o sedežu ni. Zato se vse te zadeve vedno dodelijo Okrožnemu sodišču v Ljubljani. 

17.3. Funkcionalne zahteve za 2. skupino [predlog je vneslo sodišče; vse pravnoorganizacijske oblike in 

vse vrste predlogov] 

Za določitev sodišča pri zadevi iz 2. skupine je pomembno samo, katero sodišče je vneslo predlog in se ne 

upoštevajo pravila o krajevni pristojnosti po sedežu. 

To pomeni: če je predlog vneslo sodišče, se zadeva vedno dodeli sodišču, ki je vneslo predlog. 

Če je v tej zadevi vložena odredba, se mora dopolnitev vrniti sodišču, ki je vneslo predlog. 

17.4. Shematski prikaz funkcionalnih zahtev 

V preglednici na naslednji strani so shematsko prikazane funkcionalne zahteve, opredeljene v razdelkih 17.2. in 

17.3. V posameznih stolpcih preglednice so prikazani ti podatki, ki ji je treba upoštevati pri določitvi algoritma za 

dodeljevanje zadev sodišču: 

 

stolpec vrsta podatka 

skupina številka skupine oziroma podskupine (glej razdelek 2.1.) 

vnesel vrsta vstopne točke, ki je vnesla predlog 

vrsta predloga vrsta predloga (podatek, ki se prenese na vmesnik AJPES, iz portala eVEM) 

oblika pravnoorganizacijska oblika subjekta 

sodišče sodišče, ki se mu dodeli zadeva, če referent AJPES izbere funkcijo (gumb) »Predaj sodišču« 
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Preglednica 17.1: Sodišče, ki se mu dodeli zadeva 

skupina vnesel vrsta predloga oblika sodišče 

1.1.1 IF: 

– točka VEM ALI 

– notar 

IF: 

– vpis ustanovitve 

IF: 

≠ 801 (Podružnica) 
sedež (naselje => občina) subjekta, prenesen iz 

portala eVEM na vmesnik AJPES 

1.1.2 IF: 

– točka VEM ALI 

– notar 

IF: 

– vpis spremembe 

– statusno preoblikovanje 

– obvestilo o izbrisnem 

razlogu 

– predložitev listine 

– izbris subjekta 

IF: 

≠ 801 (Podružnica) 

sedež (naselje => občina) subjekta, vpisan v PRS 

1.2 IF: 

– točka VEM ALI 

– notar 

NI POGOJA 

(=> katerakoli vrsta predloga) 

IF: 

= 801 (Podružnica) 
sedež (naselje => občina) družbenika (= 

matičnega podjetja), vpisan v PRS 

1.3. IF: 

– točka VEM ALI 

– notar 

IF: 

– vpis nameravane firme 

NI POGOJA 

(=> oblika se ne vpisuje) Okrožno sodišče v Ljubljani 

2. IF: 

– sodišče 

NI POGOJA 

(=> katerakoli vrsta predloga) 

NI POGOJA 

(=> katerakoli oblika) 
sodišče, ki je vneslo predlog 
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18. Csrg vpisnik 

18.1. Pomen podatkov in dostop 

Csrg vpisnik vodi Višje sodišče, ki mu je bila predložena v reševanje pritožba 2 ali 4. Posamezna zadeva v 

Csg vpisniku je vedno povezana z zadevo (1:1) v Srg vpisniku (= povezana Srg). 

Podatki, ki skupaj tvorijo Csrg vpisnik, in druge funkcionalnosti so prikazane v preglednici 18.1 in podrobneje 

razložene v nadaljnjih razdelkih 18. poglavja. 

Pojasnila k Preglednici 18.1 

kolona pojasnilo − funkcionalna zahteva 

faza podatek v koloni ni pomemben za določitev funkcionalnih zadev in označuje procesno fazo 

postopka 

podatek (ime polja) ime polja na ekranu Crrg-vpisnik 

tip polja vrsta polja za vnos podatka v polje 

vnos − način Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

kratica pomen 

R ročni vnos atributa brez šifranta 

R + Š ročni vnos z izbiro vrednosti glede na šifrant 

S sistemsko / aplikacijsko določena vrednost atributa – sprememba ni dovoljena 

vnos − kdo vnese Določa katera oseba (uporabnik) prvič vnese podatek (v polje, ki je prej prazno). Uporabljene 

kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP2 vpisničarka Višjega sodišča / Vrhovnega sodišča 

sprememba − 

dovoljenost 

Določa, ali je vneseni podatek dovoljeno spreminjati. Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

NE podatka ni dovoljeno ročno spreminjati 

DA podatek je dovoljeno kadarkoli ročno popraviti 

DA do K podatek je dovoljeno ročno popraviti do konca postopka, to je do trenutka, ko 

zadeva preide v stanje »Csrg postopek končan [904] 

sprememba − kdo 

spremeni 

Določa, katera oseba (uporabnik) lahko spremeni (popravi) vpisani podatek. Uporabljene kratice v 

tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP2 vpisničarka višjega sodišča 

SP sodnik poročevalec 

SS strokovni sodelavec 

zveza razdelek tega dokumenta s podrobnejšim opisom funkcionalnih zahtev 
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Preglednica 18.1: Podatki o posamezni zadevi v Csrg-vpisniku 

podatek (ime polja) tip polja 
vnos sprememba 

zveza 
način  kdo vnese dovoljenost kdo sprem. 

Csrg  S / NE / 
18.1.2 

sodišče  S / NE / 

Srg   Srg / NE / 

18.1.3 

matična št.  Srg / NE / 

Firma   Srg / NE / 

Pravnoorganizacijska oblika   Srg / NE / 

tip postopka  Srg / NE / 

tip vpisa  Srg / NE / 

firma / ime pritožnika   Srg / NE / 

naslov pritožnika  Srg / NE / 

tip pritožbe   Srg / NE / 

prejeto DATUM S / NE / 8.1.4 

sodnik poročevalec ŠIFRANT R + Š VP2 DA do K VP2 

18.1.5 
predsednik senata ŠIFRANT  R + Š VP2 DA do K VP2 

član senata ŠIFRANT  R + Š VP2 DA do K VP2 

strokovni sodelavec ŠIFRANT R + Š VP2 DA do K VP2 

stanje ŠIFRANT S / NE / 18.1.6 

Tip odločitve o pritožbi ŠIFRANT R + Š VP2 DA do K VP2 18.1.7 

Datum odločitve DATUM R VP2 DA do K VP2 18.1.8 

Csrg postopek končan DATUM S / NE / 18.1.9 

Koledar - čas DATUM R VP2, SP ali SS DA VP2, SP ali SS 
2.10.2 

Koledar – razlog TEKST R VP2, SP ali SS DA VP2, SP ali SS 

Kje je spis ŠIFRANT R + Š VP2 DA do K VP2 18.1.10 

opomba TEKST R VP2, SP ali SS DA VP2, SP ali SS 2.10.4 

VP2, sodnik poročevalec in strokovni sodelavec morajo imeti tudi možnost dostopa do povezane Srg zadeve 

in vseh pisanj in listin pri tej zadevi. 

18.1.2. Csrg 

Določi sistemsko po algoritmu (za vsako sodišče posebej): naslednja prosta številka / letnica (na primer 

1287/2021).  

Višje sodišče se določi sistemsko glede na to, katero Okrožno sodišče je odločalo v povezani Srg zadevi. 

18.1.3. Prevzem podatkov iz povezane Srg 

Iz polj pri povezani Srg zadevi se kopirajo (prikažejo) podatki iz polj z enakimi imeni v Srg zadevi: 

– Srg 

– matična številka 

– Firma 
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– Poslovni naslov 

– tip postopka 

– tip vpisa 

– < firma / ime pritožnika > in < naslov pritožnika > za vsakega pritožnika (1.n) 

– tip pritožbe 

18.1.4. Prejeto 

Vpiše se sistemski datum vpisa zadeve v Csrg vpisnik. 

18.1.5. Podatki o senatu 

Te podatke vpiše VP2 iz šifranta osebja Višjega sodišča: 

– sodnik poročevalec 

– predsednik senata 

– član senata 

– strokovni sodelavec 

18.1.6. Stanje Csrg zadeve 

V polje se sistemsko vpiše podatek o stanju (statusu), ki ga ima zadeva. Glej šifrant razdelku 2.10.5. 

Pri Csrg zadevi so mogoča samo ta stanja: 

900 Csrg – predložena pritožba 

901 Csrg – zadeva dodeljena 

902 Csrg – vrnjeno v dopolnitev 

903 Csrg – odločeno o pritožbi 

904 Csrg – postopek končan 

18.1.7. Tip odločitve o pritožbi 2 

Podatek se vpiše z izbiro iz šifranta 

Šifrant: Tip odločitve o pritožbi 2 ali 4 

šifra ime šifre 

57 sklep spremenjen − nove listine 

58 sklep spremenjen − drugo 

59 sklep razveljavljen  

53 pritožba zavrnjena 

54 pritožba zavržena 

55 pritožba umaknjena 

18.1.8. Datum odločitve 

Podatek se vpiše ročno. 
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18.1.9. Csrg postopek končan 

Datum se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču. 

18.1.10. Kje je spis 2 

Šifrant: Kje je spis 2 

šifra ime šifre 

01 tu – spis pri vpisničarki 

02 spis pri sodniku poročevalcu 

03 spis pri strokovnem sodelavcu 

04 vrnjeno prvostopnemu sodišču v dopolnitev 

05 drugo – opombe kje je spis 

18.2. Koraki postopka pred Višjim sodiščem 

1. korak: Ko je zadeva v stanju »Csrg – predložena pritožba [900]« (začetno stanje) mora vpisničar vpisati 

podatek < sodnik poročevalec >. Ko je ta podatek vpisan, se prikaže gumb Dodelitev . Izbira povzroči, 

da zadeva preide v stanje »Csrg – zadeva dodeljena [901]. 

2. korak: Ko je zadeva v stanju »Csrg – zadeva dodeljena [901]« sta mogoči dve akciji: 

 Vrni prvostopnemu sodišču v dopolnitev Izbira povzroči: 

– Csrg zadeva preide v stanje Csrg – vrnjeno v dopolnitev [902] 

– povezana Srg zadeva se vrne v stanje »Vložena pritožba [800]« 

 Odloči o pritožbi izbira povzroči, da aplikacija preveri ali sta vpisana podatka < predsednik senata > in 

< član senata > 

– če podatka nista vpisana, opozori, da je vpis teh podatkov obvezen, in ne dovoli nadaljevanja. 

– če sta podatka vpisana, aplikacija izvede 3. korak. 

3.  korak: Aplikacija zahteva vnos obveznih podatkov v polji < Tip odločitve o pritožbi > in < Datum 

odločitve >. Podatka se potrdita z gumbom Potrdi Izbira gumba povzroči, da aplikacija preveri, ali sta 

obvezna podatka vpisana 

– če podatka nista vpisana, opozori, da je vpis teh podatkov obvezen, in ne dovoli nadaljevanja. 

– če sta podatka vpisana, zadeva preide v stanje Csrg – odločeno o pritožbi [903]. 

4.  korak: Ko je zadeva v stanju stanje Csrg – odločeno o pritožbi [903] ta mogoči dve akciji (gumba): 

 Popravi vpise o odločitvi izbira povzroči, da se izbrišeta vpisa v polji < Tip odločitve o pritožbi > in < 

Datum odločitve > , zadeva se vrne v stanje Csrg – zadeva dodeljena [901] 

 Vrni prvostopnemu sodišču izbira povzroči: 

– zadeva preide v stanje Csrg – postopek končan [904] 

– povezana Srg zadeva preide v stanje »VS odločilo o pritožbi [803]«. 

– pri povezani Srg zadevi Samodejno se vpišejo podatki < Tip odločitve o pritožbi 2 >, < Datum 

odločitve o pritožbi 2 > in < Datum prejema od VS >. 
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19. IPSrg vpisnik 

19.1. Pomen podatkov in dostop 

IPSrg vpisnik vodi Vrhovno sodišče, ki mu je bilo predložena v reševanje IPS. Posamezna zadeva v IPSrg 

vpisniku je vedno povezana z zadevo (1:1) v Srg vpisniku (= povezana Srg). Če je s povezano Srg zadevo 

povezana Cpg zadeva, je ta povezana tudi z IPSrg zadevo. 

Podatki, ki skupaj tvorijo IPSrg vpisnik, in druge funkcionalnosti so prikazane v preglednici 19.1 in podrobneje 

razložene v nadaljnjih razdelkih 19. poglavja. 

Pojasnila k Preglednici 19.1 

kolona pojasnilo − funkcionalna zahteva 

faza podatek v koloni ni pomemben za določitev funkcionalnih zadev in označuje procesno fazo 

postopka 

podatek (ime polja) ime polja na ekranu Crrg-vpisnik 

tip polja vrsta polja za vnos podatka v polje 

vnos − način Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo: 

kratica pomen 

R ročni vnos atributa brez šifranta 

R + Š ročni vnos z izbiro vrednosti glede na šifrant 

S sistemsko / aplikacijsko določena vrednost atributa – sprememba ni dovoljena 

vnos − kdo vnese Določa katera oseba (uporabnik) prvič vnese podatek (v polje, ki je prej prazno). Uporabljene 

kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP3 vpisničarka Vrhovnega sodišča 

sprememba − 

dovoljenost 

Določa, ali je vneseni podatek dovoljeno spreminjati. Uporabljene kratice v tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

NE podatka ni dovoljeno ročno spreminjati 

DA podatek je dovoljeno kadarkoli ročno popraviti 

DA do K podatek je dovoljeno ročno popraviti do konca postopka, to je do trenutka, ko 

zadeva preide v stanje »Csrg postopek končan [904] 

sprememba − kdo 

spremeni 

Določa, katera oseba (uporabnik) lahko spremeni (popravi) vpisani podatek. Uporabljene kratice v 

tej koloni pomenijo 

kratica pomen 

VP3 vpisničarka Vrhovnega sodišča 

SP sodnik poročevalec 

SS strokovni sodelavec 

zveza razdelek tega dokumenta s podrobnejšim opisom funkcionalnih zahtev 
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Preglednica 19.1: Podatki o posamezni zadevi v IPSrg-vpisniku 

podatek (ime polja) tip polja 
vnos sprememba 

zveza 
način  kdo vnese dovoljenost kdo sprem. 

IPSrg  S / NE / 
19.1.2 

sodišče  S / NE / 

Csrg  Srg / NE / 

19.1.3 

Srg   Srg / NE / 

matična št.  Srg / NE / 

Firma   Srg / NE / 

Pravnoorganizacijska oblika   Srg / NE / 

tip postopka  Srg / NE / 

tip vpisa  Srg / NE / 

firma / ime pritožnika   Srg / NE / 

naslov pritožnika  Srg / NE / 

prejeto DATUM S / NE / 19.1.4 

sodnik poročevalec ŠIFRANT R + Š VP3 DA do K VP3 

19.1.5 

predsednik senata ŠIFRANT  R + Š VP3 DA do K VP3 

član senata 1 ŠIFRANT  R + Š VP3 DA do K VP3 

član senata 2 ŠIFRANT  R + Š VP3 DA do K VP3 

član senata 3 ŠIFRANT  R + Š VP3 DA do K VP3 

strokovni sodelavec ŠIFRANT R + Š VP3 DA do K VP3 

stanje ŠIFRANT S / NE / 19.1.6 

Tip odločitve o pritožbi ŠIFRANT R + Š VP3 DA do K VP3 19.1.7 

Datum odločitve DATUM R VP3 DA do K VP3 19.1.8 

Csrg postopek končan DATUM S / NE / 19.1.9 

Koledar - čas DATUM R VP3, SP ali SS DA VP3, SP ali SS 
2.10.2 

Koledar – razlog TEKST R VP3, SP ali SS DA VP3, SP ali SS 

Kje je spis ŠIFRANT R + Š VP3 DA do K VP3 19.1.10 

opomba TEKST R VP3, SP ali SS DA VP3, SP ali SS 2.10.4 

VP2, sodnik poročevalec in strokovni sodelavec morajo imeti tudi možnost dostopa do povezane Srg zadeve 

in vseh pisanj in listin pri tej zadevi. 

19.1.2. IPSrg 

Določi sistemsko po algoritmu naslednja prosta številka / letnica (na primer 1287/2021).  

19.1.3. Prevzem podatkov iz povezane Srg 

Iz polj pri povezani Srg zadevi se kopirajo (prikažejo) podatki iz polj z enakimi imeni v Srg zadevi: 

– Csrg: če je pri povezani Srg zadevi vpisana kot tip PS = 2  

– Srg 

– matična številka 
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– Firma 

– Poslovni naslov 

– tip postopka 

– tip vpisa 

– < firma / ime pritožnika > in < naslov pritožnika > za vsakega pritožnika (1.n) 

19.1.4. Prejeto 

Vpiše se sistemski datum vpisa zadeve v IPSrg vpisnik. 

19.1.5. Podatki o senatu 

Te podatke vpiše VP3 iz šifranta osebja Višjega sodišča: 

– sodnik poročevalec 

– predsednik senata 

– član senata 1 

– član senata 2 

– član senata 3 

– strokovni sodelavec 

19.1.6. Stanje IPSrg zadeve 

V polje se sistemsko vpiše podatek o stanju (statusu), ki ga ima zadeva. Glej šifrant razdelku 2.10.5. 

Pri IPSrg zadevi so mogoča samo ta stanja: 

950 IPSrg – predloženo IPS 

951 IPSrg – zadeva dodeljena 

952 IPSrg – vrnjeno v dopolnitev 

953 IPSrg – odločeno o IPS 

954 IPSrg – postopek končan 

19.1.7. Tip odločitve o IPS 

Podatek se vpiše z izbiro iz šifranta 

Šifrant: Tip odločitve o IPS 

šifra ime šifre 

91 IPS umaknjeno 

92 IPS zavrženo 

93 IPS zavrnjeno 

94 spremenjen sklep 2. stopnje 

95 spremenjen sklep 1. stopnje 

96 razveljavljeno – vrnjeno v ponovno odločanje 2. stopnji 

97 razveljavljeno – vrnjeno v ponovno odločanje 1. stopnji 
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19.1.8. Datum odločitve 

Podatek se vpiše ročno. 

19.1.9. Csrg postopek končan 

Datum se vpiše sistemsko, ko je izvedena akcija Vrni prvostopnemu sodišču. 

19.1.10. Kje je spis 3 

Šifrant: Kje je spis 3 

šifra ime šifre 

01 tu – spis pri vpisničarki 

02 spis pri sodniku poročevalcu 

03 spis pri strokovnem sodelavcu 

04 vrnjeno prvostopnemu sodišču v dopolnitev 

05 drugo – opombe kje je spis 

19.2. Koraki postopka pred Vrhovnim sodiščem 

1. korak: Ko je zadeva v stanju »IPSrg – predloženo IPS [950]« (začetno stanje) mora vpisničar vpisati 

podatek < sodnik poročevalec >. Ko je ta podatek vpisan, se prikaže gumb Dodelitev . Izbira povzroči, 

da zadeva preide v stanje »IPSrg – zadeva dodeljena [951]. 

2. korak: Ko je zadeva v stanju »IPSrg – zadeva dodeljena [951]« sta mogoči dve akciji: 

 Vrni prvostopnemu sodišču v dopolnitev Izbira povzroči: 

– Csrg zadeva preide v stanje IPSrg – vrnjeno v dopolnitev [952] 

– povezana Srg zadeva se vrne v stanje »Vloženo IPS [850]« 

 Odloči o IPS izbira povzroči, da aplikacija preveri ali so vpisani podatki < predsednik senata >,  < član 

senata 1>, < član senata 2> in < član senata 3> 

– če podatka nista vpisana, opozori, da je vpis teh podatkov obvezen, in ne dovoli nadaljevanja. 

– če sta podatka vpisana, aplikacija izvede 3. korak. 

3.  korak: Aplikacija zahteva vnos obveznih podatkov v polji < Tip odločitve o IPS  > in < Datum odločitve 

>. Podatka se potrdita z gumbom Potrdi Izbira gumba povzroči, da aplikacija preveri, ali sta obvezna 

podatka vpisana 

– če podatka nista vpisana, opozori, da je vpis teh podatkov obvezen, in ne dovoli nadaljevanja. 

– če sta podatka vpisana, zadeva preide v stanje IPSrg – odločeno o IPS [953]. 

4.  korak: Ko je zadeva v stanju stanje IPSrg – odločeno o IPS [953] ta mogoči dve akciji (gumba): 

 Popravi vpise o odločitvi izbira povzroči, da se izbrišeta vpisa v polji < Tip odločitve o IPS > in < Datum 

odločitve > , zadeva se vrne v stanje IPSrg – zadeva dodeljena [951] 

 Vrni prvostopnemu sodišču izbira povzroči: 

– zadeva preide v stanje IPSrg – postopek končan [954] 

– povezana Srg zadeva preide v stanje »VS odločilo o IPS [852]«. 

– pri povezani Srg zadevi Samodejno se vpišejo podatki < Tip odločitve o IPS >, < Datum odločitve 

o IPS > in < Datum prejema od VS >.  
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20. Dodatna polja v bazi PRS – povezava z nadgradnjo eVEM 

20.1. Dodatna polja v bazi PRS 

V bazi PRS se dodajo ta polja: 

– pri sklopu podatkov ID DELEZ_OBREMENITEV se doda polje RAZLOG IZBRISA. Polje je 

tekstualno (poljubno besedilo – 100 znakov), 

– pri sklopu podatkov o subjektu vpisa (ID ENOTA) se doda polje ELEKTRONSKI NASLOV. 

20.2. Nadgradnja eVEM 

20.2.1. Dodatna polja (RAZLOG IZBRISA pri obremenitvi in elektronski naslov) 

št. 
vrsta predloga  

splošni P za vpis 

ustanovitve d.o.o. 

P za vpis 

enostavne 

enoosebne d.o.o. 

P za vpis drugega 

subjekta v Srg 

splošni P za vpis 

spremembe v Srg 

P za vpis ensotavne 

sprem. pri d.o.o. 

podatki  / atributi  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R 

126 Elektronski naslov  * 1:1  * 1:1  * 1:1  * 1:1  * 1:1 

188b razlog izbrisa  X 0:0  X 0:0    * če F: izbris  1:1  X 0:0 

 

 

št. vrsta predloga  P za izbris iz Srg predložitev listin 
P za vpis 

nameravane firme 

P za vpis spremembe 

samo v PRS 
P po ZFPPIPP 

 
podatki  /atributi  

tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R  tip vnosa A R tip vnosa A R  

126 Elektronski naslov  X   X   X   X   X  

188b razlog izbrisa  X   X   X   X   X  

 

Pomen vpisov v koloni »tip vnosa« 

vpis v koloni »tip vnosa« pomen − pojasnilo 

* če besedilo vnos podatka je obvezen, če izpolnjen pogoj, ki je naveden − praviloma, če je v 

določenem polju (naveden s številko) izbrana določena šifra 

šifrant vnos se opravi z uporabo šifranta; vsebina šifrantov je določena v tem dokumentu 

DATUM datumsko polje; kontrola: datum ne sme biti kasnejši od tekočega 

A: besedilo v polje se avtomatično vpiše navedeno besedilo in vpisa ni dovoljeno spreminjati 

Pomen vpisov v koloni »A (atribut)« 

vpis v koloni A pomen − pojasnilo 

* Vnos podatka je obvezen. Če je vnos podatka obvezen samo ob določenem pogoju, je v polju − 

koloni »tip vnosa« vpisana oznaka * in pogoj (če), pri katerem je vnos obvezen 

P Podatek se prikaže na obrazcu (prenese iz PRS), vendar ga ni dovoljeno spreminjati. 

X Podatka ni dovoljeno spreminjati in se na obrazcu za vnos elektronskega predloga ne prikaže. 

A V polje se vpiše avtomatično besedilo, navedeno v polju − koloni »tip podatka«, in podatka ni 

dovoljeno spreminjati. 
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20.2.2. Spremembe šifrantov 

Šifrant tip zastopnika (SRG subjekt) se dopolni s šiframa: 

– izvršni direktor 

– vršilec dolžnosti direktorja 

20.2.3. Zastopnik pravna oseba 

Pri Splošnem predlogu za vpis spremembe v PRS je treba pri vpisu Zastopnika kot vrsta ident. št. [137] 

omogočiti tudi izbiro 02 (matična številka). 

20.2.4. Kontrola glede vpisa ustanoviteljev pri gospodarski zbornici 

Pri Splošnem predlogu za vpis drugega subjekta v Srg je treba popraviti kontrolo glede vpisa družbenikov 

(ustanoviteljev) tako, da se v primeru, če je pravnoorganizacijska oblika Gospodarska zbornica, podatki o 

družbenikih ne vpisujejo (vpis ni dovoljen). 


