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 SAMOSTOJNI PODJETNIK
	 	Samostojni	 podjetnik	 je	 fizična	 oseba,	 ki	 na	 trgu	 samostojno	

opravlja	 pridobitno	 dejavnost.	 Dejavnost	 lahko	 začne	 opravljati	
z	vpisom	v	Poslovni	 register	Slovenije	 (PRS),	na	podlagi	vložene	
prijave,	ki	jo	lahko	odda	na	točki	SPOT	AJPES.

 
	 O	vpisu	odloča	AJPES.
 
Osnovni	kapital	 Za	registracijo	s.p.	ni	potrebno	vplačati	osnovnega	kapitala.
 
Ustanovitveni	stroški	 Brezplačno.
 
Osebna	odgovornost  S.p. za svoje obveznosti odgovarja neomejeno - z vsem svojim 

premoženjem	(tudi	zasebnim).
 
Poslovni	račun	-	TRR	 	S.p.	 posluje	 prek	 transakcijskega	 računa,	 ki	 ga	 odpre	 pri	 izbrani	

banki.	Z	denarjem	na	poslovnem	računu	prosto	razpolaga.
 
Vodenje	poslovnih	knjig	 -	normirani	odhodki	(80%)	ali
	 -	enostavno	knjigovodstvo	ali
	 -	dvostavno	knjigovodstvo
 
Letno	poročilo	 	Samostojni	podjetnik	mora	AJPES	do	31.	3.	predložiti	letno	poročilo	

za	 namen	 javne	 objave,	 državne	 statistike	 in	 davčni	 namen.	 S.p.,	
ki	 je	obdavčen	na	podlagi	 ugotovljenega	dobička	z	upoštevanjem	
normiranih	 odhodkov,	 pa	 letnega	 poročila	 AJPES	 ni	 potrebno	
predložiti.

 
Obdavčitev	dobička	 	Razlika	med	prihodki	 in	odhodki	 je	plača	podjetnika,	ki	se	obdavči	

skladno	z	veljavnimi	davčnimi	predpisi.

Prispevki	za	socialno	varnost	 	Osnova	za	odmero	prispevkov	za	podjetnika,	ki	je	samozaposlen	je	
dosežen	dobiček	s.p.	»Popoldanski«	s.p.	plačuje	pavšalne	prispevke.

ALI	REGISTRIRATI	S.P.	ALI	USTANOVITI	ENOOSEBNO	D.O.O.?
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ENOOSEBNA	DRUŽBA	Z	OMEJENO	ODGOVORNOSTJO	(D.O.O.)

Enoosebna	družba	z	omejeno	odgovornostjo	 je	pravna	oseba,	ki	 jo	ustanovi	ena	fizična	ali	pravna	oseba	na	
podlagi	akta	o	ustanovitvi,	ki	se	lahko	sestavi	na	točki	SPOT	AJPES	na	podlagi	vnaprej	pripravljenega	obrazca.	
D.o.o.	 lahko	začne	opravljati	dejavnost,	 ko	 jo	 registrsko	sodišče	na	podlagi	predloga	za	vpis,	 vpiše	v	sodni	
register,	ki	je	sestavni	del	PRS.

Družbenik	mora	vplačati	osnovni	kapital	v	višini	najmanj	7.500	EUR.
Vplača	ga	lahko	tudi	v	obliki	stvarnega	vložka,	v	tem	primeru	mora	predlog	za	vpis	vložiti	pri	notarju.

Registracija	prek	točke	SPOT	je	brezplačna.
Registracija	prek	notarja	se	zaračuna	po	notarski	tarifi.

D.o.o.	za	obveznosti	praviloma	odgovarja	le	s	premoženjem	družbe	(zasebno	premoženje	je	ločeno	od	premoženja	
družbe).

D.o.o.	posluje	prek	transakcijskega	računa,	ki	ga	odpre	pri	izbrani	banki.
Razpolaganje z denarjem je omejeno na poslovne namene.

D.o.o	mora	uporabljati	dvostavno	knjigovodstvo.

D.o.o.	do	31.	3.	AJPES	predloži	 letno	poročilo	za	namen	državne	statistike,	 javne	objave	 in	za	davčni	namen.	
Srednje	 in	 velike	 družbe	 v	 osmih	mesecih	 po	 koncu	 poslovnega	 leta	 predložijo	 za	 namen	 javne	 objave	 tudi	
revidirano	in	konsolidirano	letno	poročilo.

Davek	od	dohodka	pravnih	oseb	–	enotna	davčna	stopnja	(19	%	v	letu	2022).

Družbeniki	plačujejo	prispevke	od	zavarovalne	osnove,	ki	je	določena	v	višini	
dobička	 zavarovanca.	V	 kolikor	 je	 družbenik	 zaposlen	 v	 d.o.o.,	 je	 vključen	 v	
obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero 
prispevkov	je	plača	in	vsi	drugi	prejemki	iz	delovnega	razmerja.
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KAJ	MORATE	VEDETI	PRI	REGISTRACIJI	S.P.?

 
IME	PODJETJA

S.p.	mora	imeti	svoje	ime	oziroma	firmo	podjetnika.	Firma	podjetnika	mora	vsebovati	ime	in	priimek	podjetnika,	
oznako,	ki	nakazuje	dejavnost	 in	označbo	s.p.,	 lahko	pa	vsebuje	tudi	dodatne	sestavine	(npr.	fantazijsko	 ime).	
Podjetnik	 lahko	 registrira	 tudi	 skrajšano	firmo.	Skrajšano	 ime	ali	 skrajšana	firma	mora	 vsebovati	 vsaj	 ime	 in	
priimek	podjetnika	ter	označbo	s.p.	Skrajšano	ime	ni	obvezno.

Sestavina	firme,	ki	nakazuje	dejavnost,	 in	oznaka	podjetja	morata	biti	v	slovenskem	jeziku.	Dodatne	sestavine	
firme	lahko	poleg	črk	slovenske	abecede	vsebujejo	tudi	črke	x,	y,	w,	q.	Firma	se	mora	jasno	razlikovati	od	firm	s.p.,	
ki	so	vpisane	v	PRS.

 
DATUM	VPISA	(REGISTRACIJE)

Predlagati	morate	datum	vpisa	v	PRS.	Vpis	s.p.	v	PRS	je	možen	naslednji	dan	po	oddaji	prijave	za	vpis,	če	je	prijava	
popolna	oziroma	takoj,	ko	AJPES	preveri,	ali	izpolnjujete	pogoje	za	pridobitev	statusa	samostojnega	podjetnika.	
Datum	vpisa	lahko	predlagate	za	največ	30	dni	v	naprej.	Z	datumom	vpisa	s.p.	v	PRS	postanete	zavezanec	za	
plačilo	davkov	in	prispevkov,	ne	glede	na	to,	ali	poslujete	oziroma	ste	imeli	prihodke,	ali	ne.

 
POSLOVNI	NASLOV

Za	poslovni	naslov	izberete	kraj,	ulico	in	hišno	številko,	kjer	boste	opravljali	dejavnost	oziroma	kjer	boste	pretežno	
vodili	posle.	Če	niste	lastnik	objekta	na	poslovnem	naslovu,	ki	ga	želite	registrirati,	morate	prijavi	za	vpis	priložiti	
overjeno	izjavo	lastnika	objekta,	da	vam	dovoljuje	poslovanje	na	tem	naslovu.	Izjavo	lahko	lastnik	overi	na	upravni	
enoti	ali	pri	notarju.	Izjave	ni	potrebno	overiti,	če	jo	lastnik	poda	na	točki	SPOT	in	jo	oddate	skupaj	s	prijavo	za	vpis	
v	PRS	ali	če	podjetnik	pridobi	dovoljenje	za	opravljanje	dejavnosti	od	Republike	Slovenije,	samoupravne	lokalne	
skupnosti	ali	pristojnega	državnega	občinskega	sklada,	pristojnega	za	stanovanjske	zadeve.

 
KONTAKTNI	PODATKI

V	PRS	lahko	vpišete	tudi	kontaktne	podatke,	in	sicer:	telefon,	naslov	elektronske	pošte,	spletni	naslov.

Podatki	so	javno	objavljeni	na	spletni	strani	AJPES	in	na	voljo	vsem	naročnikom	podatkov	PRS,	lahko	pa	označite,	
da	tega	ne	želite!	V	tem	primeru	bo	AJPES	podatke	uporabil	zgolj	za	komunikacijo	z	vami.
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IMENOVANJE	ZASTOPNIKA

Imenujete	lahko	prokurista	ali	zastopnika	za	primer	smrti.	Za	vpis	zastopnika	v	PRS	potrebujete	njegovo	pisno	
soglasje	k	imenovanju.

Prokurist	lahko	opravlja	dejanja,	za	katera	ga	pooblastite	in	vse	postopke	v	zvezi	z	vpisom	sprememb	podatkov	
v	PRS,	razen	izbrisa	iz	PRS.	Prokura	ne	preneha	s	smrtjo	samostojnega	podjetnika.	Zastopnik	za	primer	smrti	
samostojnega	 podjetnika	 je	 pooblaščen	 za	 opravljanje	 vseh	 pravnih	 dejanj,	 ki	 sodijo	 v	 redno	 poslovanje.	 Če	
zastopnika	ne	imenujete,	pomeni,	da	ste	kot	samostojni	podjetnik	hkrati	tudi	zastopnik.

 
DEJAVNOST,	KI	JO	BOSTE	OPRAVLJALI

AJPES	v	skladu	s	Standardno	klasifikacijo	dejavnosti	(SKD)	določi	šifro	dejavnosti,	ki	 jo/jih	boste	opravljali.	V	
PRS	morate	vpisati	vašo	glavno	dejavnost	(ki	prinaša	glavni	del	prihodkov	ali	zaposluje	največ	oseb)	 in	druge	
dejavnosti,	ki	 jih	boste	dejansko	opravljali.	Seznam	dejavnosti	najdete	na	spletni	strani	AJPES:	www.ajpes.si/
registri/drugo/skd.

 
VPIS	PODRUŽNICE 

Če	boste	dejavnost	opravljali	tudi	na	drugih	lokacijah,	torej	ne	samo	na	vašem	poslovnem	naslovu,	morate	v	PRS	
vpisati	tudi	podružnico.	Pri	vpisu	podružnice	v	PRS	morate	navesti	ime	in	naslov	podružnice	ter	glavno	dejavnost	
podružnice.	 Tudi	 za	 vpis	 podružnice	morate	 pridobiti	 izjavo	 lastnika	 objekta,	 da	 dovoljuje	 poslovanje	 na	 tem	
naslovu,	če	niste	sami	lastnik	objekta.

POMEMBNO!	Za	opravljanje	določenih	dejavnosti	obstajajo	posebni	pogoji	(obrtno	dovoljenje,	
licenca	 za	 opravljanje	 dejavnosti	 (npr.	 posredništvo	 nepremičnin),	 dovoljenje	 za	 opravljanje	
gostinske	 dejavnosti	 itd.).	 Dejavnost	 lahko	 začnete	 opravljati,	 ko	 izpolnite	 pogoje,	 ki	 so	 za	
določeno	dejavnost	predpisani.	Izpolnjevanje	pogojev	se	v	postopku	vpisa	v	PRS	ne	preverja,	
vendar	vas	uslužbenec	izpostave	AJPES	nanje	opozori,	saj	jih	morate	izpolnjevati	pred	začetkom	
opravljanja	dejavnosti.
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IZPOLNJEVANJE	POGOJEV	ZA	PRIDOBITEV	STATUSA	 

SAMOSTOJNEGA	PODJETNIKA
Podjetnik	ne	morete	postati,	če:
1.)		ste	bili	pravnomočno	obsojeni	na	kazen	zapora	zaradi	kaznivih	dejanj,	ki	 jih	določa	Zakon	o	gospodarskih	

družbah	(ZGD-1),

2.)		sta	vam	v	zadnjih	treh	letih	Inšpektorat	RS	za	delo	ali	Finančna	uprava	RS	(FURS)	dvakrat	izrekla	globo	zaradi	
prekrška	v	zvezi	s	plačilom	za	delo	oziroma	zaradi	prekrška	v	zvezi	z	zaposlovanjem	na	črno,	

3.)		ste	bili	v	zadnjih	12.	mesecih	objavljeni	na	seznamu	davčnih	neplačnikov	ali	nepredlagateljev	davčnih	obračunov	
ali	na	seznamu	zavezancev,	ki	jim	je	po	uradni	dolžnosti	prenehala	identifikacija	za	namene	DDV,

4.)		imate	delež	višji	od	25	%	v	gospodarski	družbi,	ki	je	bila	v	zadnjih	12	mesecih	objavljena	na	seznamu	davčnih	
neplačnikov	ali	nepredlagateljev	davčnih	obračunov	ali	na	seznamu	zavezancev,	ki	jim	je	po	uradni	dolžnosti	
prenehala	identifikacija	za	namene	DDV,

5.)		vam	je	bila	v	zadnjih	treh	letih	s	pravnomočno	odločbo	izrečena	globa	zaradi	prekrška	v	zvezi	z	izplačilom	
premoženja,	ki	je	potrebno	za	ohranjanje	osnovnega	kapitala	družbe,

6.)		ste	z	več	kot	50	odstotki	udeleženi	v	družbi,	ki	je	bila	v	zadnjem	letu	izbrisana	iz	sodnega	registra	brez	likvidacije	
po	zakonu,	ki	ureja	finančno	poslovanje,	postopke	zaradi	insolventnosti	in	prisilno	prenehanje.

Omejitve iz točk 3., 4. in 6. se preverjajo v SPOT sistemu, z neposredno izmenjavo podatkov med organi. Če je ugotovljeno, da omejitve obstajajo, 
prijave za vpis v PRS ne morete vložiti. Prijavo lahko izjemoma vložite, če obstaja omejitev iz točke 3. ali 4., če predložite potrdilo FURS, da ste 
davčne obveznosti že izpolnili.
Omejitve iz točk 1.,2. in 5. preveri AJPES pred vpisom v PRS in v primeru njihovega obstoja vpis zavrne.
Preverjanje omejitev iz 1., 2., 3. in 4. alineje se izvaja tudi za tujce. 

Če ste v postopku osebnega stečaja, morate imeti dovoljenje sodišča, da lahko začnete  poslovati kot samostojni podjetnik.

 
RAZLIKA	MED	S.P.	IN	POPOLDANSKIM	S.P.

O	popoldanskem	s.p.	govorimo,	če	podjetnik	dejavnost	opravlja	kot	postranski	poklic,	zaradi	česar	ni	zavarovan	
samo	 iz	naslova	dejavnosti,	pač	pa	 tudi	 iz	drugega	naslova	 (v	primeru	zaposlitve	pri	delodajalcu	 ipd.),	 kar	se	
izrazi	v	višini	plačila	prispevkov	za	socialno	varnost.	Postopek	vpisa	v	PRS	in	pridobitev	statusa	podjetnika	sta	
identična	ne	glede	na	to,	ali	opravljate	dejavnost	kot	edino	zaposlitev	ali	poleg	zaposlitve	pri	delodajalcu.	Razlika	
je	le	ta,	da	ste	v	prvem	primeru	zavarovani	iz	naslova	opravljanja	dejavnosti	kot	podjetnik,	v	drugem	primeru	pa	
kot	zaposleni	(pri	delodajalcu).	Ta	podatek	se	navede	le	ob	prijavi	davčnih	podatkov.
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KAJ	MORATE	IMETI	S	SEBOJ	ZA	REGISTRACIJO	S.P.?

KDAJ	LAHKO	ZAČNETE	OPRAVLJATI	DEJAVNOST?
Dejavnost	 lahko	začnete	opravljati	 takoj,	ko	 je	s.p.	 registriran	(vpisan	v	PRS),	če	 izpolnjujete	vse	pogoje,	ki	so	
določeni	za	opravljanje	posamezne	dejavnosti.

KATERE	STORITVE	ŠE	LAHKO	OPRAVITE	NA	IZPOSTAVI	AJPES?
Prijava	davčnih	podatkov
Na	izpostavi	AJPES	lahko	oddate	vlogo	za	prijavo	davčnih	podatkov.	Če	tega	ne	storite	hkrati	z	oddajo	prijave	za	
vpis	s.p.	v	PRS,	morate	to	storiti	v	osmih	dneh	od	vpisa	v	PRS	na	krajevno	pristojnem	finančnem	uradu.

Kot	samostojni	podjetnik	morate	davčni	organ	obvestiti	o	načinu	vodenja	poslovnih	knjig.	Odločiti	se	morate,	ali:
 y boste	vodili	enostavno	ali	dvostavno	knjigovodstvo	in
 y boste	računovodstvo	vodili	sami	ali	pooblastili	nekoga,	ki	bo	za	vas	vodil	poslovne	knjige.

Določiti	morate	način	ugotavljanja	davčne	osnove	od	dohodka,	doseženega	z	opravljanjem	dejavnosti.	Davčna	
osnova	se	določi	na	enega	izmed	naslednjih	načinov:
 y z	upoštevanjem	dejanskih	prihodkov	in	odhodkov,
 y z	upoštevanjem	normiranih	odhodkov,	če	predvidevate,	da	boste	izpolnjevali	zakonsko	zahtevane	pogoje	(letni	promet	do	
50.000,	velja	za	l.	2022).

Pri	 določanju	 akontacije	 dohodnine	 od	 dohodka	 iz	 dejavnosti	 vpišete	 podatek	 o	 predvidenih	 prihodkih	 in	
odhodkih,	ki	jih	boste	predvidoma	dosegli	do	konca	prvega	poslovnega	leta.	Na	podlagi	tega	podatka	se	izračuna	
davčna	osnova	kot	razlika	med	prihodki	in	odhodki	ter	določi	višina	obrokov	akontacije	dohodnine	(mesečni	oz.	
trimesečni	obrok),	ki	jo	s.p.	poravnava	med	letom.	

Za	registracijo	s.p.	potrebujete:
 y 	veljaven	osebni	dokument,
 y 	davčno	številko,
 y 		overjeno	izjavo	lastnika	objekta,	da	dovoljuje	poslovanje	na	tem	naslovu,	če	niste	sami	lastnik	objekta	in	podatke	

o	zastopnikih,	če	jih	nameravate	imenovati	in	njihovo	soglasje	k	imenovanju.

Prijavo	za	vpis	s.p.	v	PRS	lahko	poda	tudi	pooblaščenec	na	podlagi	overjenega	pooblastila.
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Oddaja	vloge	za	izdajo	identifikacijske	številke	za	DDV	
Če	predvidevate,	da	boste	v	prvem	poslovnem	letu	ustvarili	več	kot	50.000	EUR	prihodka,	morate	oddati	vlogo	za	
izdajo	identifikacijske	številke	za	DDV.	Davčnemu	organu	morate	prijaviti,	kdaj	boste	začeli	opravljati	dejavnost	kot	
davčni	zavezanec.	Vlogo	lahko	oddate	na	izpostavi	AJPES.	
Če	 predvidevate,	 da	 vaš	 prihodek	 ne	 bo	 presegel	 zneska	 50.000	 EUR,	 se	 lahko	 opredelite	 kot	 mali	 davčni	
zavezanec.	 V	 tem	 primeru	 ste	 oproščeni	 obračunavanja	 DDV.	 Kot	mali	 davčni	 zavezanec	 nimate	 pravice	 do	
odbitka	DDV.	Prav	tako	ga	ne	smete	izkazovati	na	izdanih	računih.	Če	vaš	prihodek	preseže	predpisani	znesek,	
morate	vlogo	za	izdajo	identifikacijske	številke	za	DDV	oddati	davčnemu	organu	najpozneje	v	mesecu,	v	katerem	
bo	vrednost	obdavčljivega	prometa	predvidoma	presegla	predpisani	znesek	50.000	EUR.	Kadarkoli	pozneje	se	
lahko	prostovoljno	vključite	v	sistem	DDV.	Svojo	izbiro	morate	vnaprej	priglasiti	pristojnemu	finančnem	uradu.	V	
sistem	DDV	morate	biti	vključeni	najmanj	60	mesecev.

Oddaja	vloge	za	izdajo	obrtnega	dovoljenja
Če	želite	opravljati	obrtno	dejavnost,	za	katero	je	potrebna	ustrezna	poklicna	usposobljenost,	morate	pridobiti	
obrtno	 dovoljenje,	 ki	 ga	 izda	 območna	obrtno-podjetniška	 zbornica.	 Vlogo	 za	 pridobitev	 obrtnega	 dovoljenja	
lahko	 vložite	 na	 izpostavi	AJPES	ob	oddaji	 prijave	 za	 vpis	 s.p.	 v	PRS.	V	 postopku	 vpisa	 ali	 vpisa	 sprememb	
podatkov	 lahko	 tudi	 podate	 izjavo,	 da	 nameravate	 določeno	 dejavnost	 opravljati	 na	 obrtni	 način.	 Na	 podlagi	
izjave	vas	obrtno-podjetniška	zbornica	vpiše	v	Obrtni	register.	Izjave	ne	morete	podati	za	dejavnosti,	za	katere	se	
zahteva obrtno dovoljenje.

Prijava	v	obvezna	socialna	zavarovanja
Na	 izpostavi	 AJPES	 lahko	 prijavite	 sebe	 ter	 vaše	 zaposlene	 in	 njihove	 družinske	 člane	 v	 obvezna	 socialna	
zavarovanja.

Prijava	prostega	delovnega	mesta
V	primeru,	da	boste	zaposlili	novega	delavca,	lahko	prosto	delovno	mesto	oziroma	vrsto	dela	prijavite	Zavodu	RS	
za	zaposlovanje.	Prijavo	prostega	delovnega	mesta	lahko	vložite	na	izpostavi	AJPES.

KAKO	VPIŠETE	SPREMEMBE	PODATKOV	S.P.	V	PRS?
Vpis	 sprememb	 podatkov	 s.p.	 v	 PRS	 lahko	 opravite	 na	 izpostavi	 AJPES	 kadarkoli.	 S	 sabo	 morate	 imeti	
veljavni	osebni	dokument	 in	davčno	številko.	Spremembe	podatkov	s.p.	 v	PRS	 lahko	opravi	 tudi	 zastopnik	 in	
pooblaščenec,	če	razpolaga	z	overjenim	pooblastilom.	Vse	spremembe	podatkov	morate	prijaviti	v	15	dneh	po	
nastanku	spremembe.
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KAKO	IZBRIŠETE	S.P.	IZ	PRS?
Izbris	s.p.	AJPES	izvede	na	podlagi	prijave	za	izbris,	ki	jo	morate	predložiti	najkasneje	3	dni	pred	želenim	datumom	
izbrisa.	S	sabo	morate	imeti	veljavni	osebni	dokument	in	davčno	številko.	Prijavo	za	izbris	s.p.	lahko	predloži	tudi	
pooblaščenec	na	podlagi	izrecnega	pooblastila,	ki	mora	biti	overjeno.
Podjetnik,	ki	izpolnjuje	pogoje	za	upokojitev,	pridobi	pravico	do	pokojnine,	ko	mu	preneha	obvezno	zavarovanje.	
Obvezno	zavarovanje	pa	mu	preneha	z	izbrisom	s.p.	iz	PRS,	zato	morate	ob	prenehanju	s.p.	zaradi	upokojitve	(tudi	
invalidske)	predložiti	prijavo	za	izbris	iz	PRS	v	predpisanih	rokih.
 
ALI	LAHKO	PRENESEM	S.P.	NA	DRUGO	OSEBO
Za	časa	svojega	življenja	lahko	prenesete	s.p.	na	drugo	fizično	osebo,	ki	s	prenosom	vstopi	v	vsa	pravna	razmerja	
v	zvezi	s	prenesenim	s.p.,	kar	pomeni,	da	nanjo	preidejo	tudi	vse	pravice	in	obveznosti	v	zvezi	z	s.p.
S	prevzemnikom	morate	skleniti	pogodbo	o	prenosu	v	obliki	notarskega	zapisa.	Prijavo	za	vpis	prenosa	vloži	
prevzemnik	na	izpostavi	AJPES.	Prevzemnik	lahko	ohrani	isto	matično	številko	s.p.	in	v	firmi	še	naprej	uporablja	
ime	 in	priimek	podjetnika	prenosnika,	če	 ima	vaše	 izrecno	soglasje.	V	primeru	smrti	podjetnika	se	s.p.	 lahko	
prenese	na	njegovega	dediča,	če	 le-ta	želi	nadaljevati	z	opravljanjem	dejavnosti.	Prenos	se	 izvede	na	podlagi	
pravnomočnega	sklepa	sodišča	o	končanju	dednega	postopka	 in	prijave	za	vpis	sprememb,	 ki	 jo	 vloži	dedič	
pokojnega	podjetnika.

KAKO	PREOBLIKUJETE	S.P.	V	KAPITALSKO	DRUŽBO?
S.p.	se	lahko	preoblikuje	v:
 y novo	kapitalsko	družbo,	ki	se	je	ustanovila	zaradi	prenosa	s.p.	ali
 y prevzemno	kapitalsko	družbo	(družbo,	ki	že	posluje).

Prenos	s.p.	na	kapitalsko	družbo	uredite	pri	notarju,	ki	poskrbi	tudi	za	vpis	prenosa	v	sodni	register.	Registrsko	
sodišče	o	vpisu	prenosa	izda	sklep,	na	podlagi	katerega	AJPES	s.p.	izbriše	iz	PRS.	AJPES	prejme	sklep	neposredno	
od	sodišča,	zato	samostojnemu	podjetniku	ni	treba	oddati	prijave	za	izbris	s.p.	iz	PRS!

POMEMBNO!	Če	prevzemna	kapitalska	družba	ne	izpolni	obveznosti,	ki	so	nastale	podjetniku	
pred	vpisom	prenosa	s.p.	na	kapitalsko	družbo,	za	te	obveznosti	z	vsem	svojim	premoženjem	
odgovarja	samostojni	podjetnik.	
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ALI	JE	ZA	OPRAVLJANJE	DEJAVNOSTI	S.P.	POTREBNO	ODPRETI	POSEBEN	
RAČUN	ALI	SE	LAHKO	UPORABLJA	OSEBNI	RAČUN	SAMOSTOJNEGA	
PODJETNIKA?

Za	poslovanje	kot	samostojni	podjetnik	lahko	odprete	poslovni	račun,	lahko	pa	uporabljate	svoj	osebni	transakcijski	
račun	tako	za	zasebne	kot	poslovne	namene.	Kadar	odprete	račun	z	oznako	vrste	računa	T	(poslovni	račun),	se	ta	
račun	vodi	v	poslovnem	delu	registra	transakcijskih	računov,	kar	pomeni,	da	so	podatki	o	računu	javno	objavljeni	
na	portalu	AJPES.

KATERE	OBVEZNOSTI	DO	AJPES	ŠE	MORATE	IZPOLNITI	KOT	S.P.?

Kot	samostojni	podjetnik	morate	vsako	leto	do	31.	3.	predložiti	AJPES	letno	poročilo,	ki	vsebuje	bilanco	stanja	in	
izkaz	poslovnega	izida.	To	velja	za	mikro	in	majhne	samostojne	podjetnike,	ki	se	odločijo	za	plačevanje	akontacije	
dohodnine	na	podlagi	dejanskih	prihodkov	in	odhodkov.	Tistim,	ki	se	odločijo	za	plačevanje	akontacije	dohodnine	
z	upoštevanjem	normiranih	odhodkov,	ni	treba	voditi	poslovnih	knjig	in	sestaviti	letnega	poročila,	temveč	vodijo	
le	knjigo	prihodkov	in	odhodkov	ter	evidenco	osnovnih	sredstev.

Srednji	in	veliki	samostojni	podjetniki	morajo	poleg	bilance	stanja	in	izkaza	poslovnega	izida	predložiti	tudi	izkaz	
bilančnega	dobička/bilančne	izgube	ter	dodatne	podatke	k	podatkom	iz	bilance	stanja	in	izkaza	poslovnega	izida,	
kadar	poslujejo	s	tujino,	za	javno	objavo	pa	še	pojasnila	k	izkazom.

NA	KAJ	JE	DOBRO	BITI	POZOREN	PRI	POSLOVANJU?

Verjamemo,	 da	 boste	 dobro	 poslovali.	 A	 pogostokrat	 se	 zgodi,	 da	 poslovni	 uspeh	 ni	 odvisen	 samo	 od	 vas.	
Vaša	konkurenca,	dobavitelji	ali	kupci	ali	celotno	gospodarsko	okolje,	v	katerem	delujete	–	vse	vpliva	na	vaše	
poslovanje.	Če	se	zavedate	tega,	je	sprotno	preverjanje	poslovnih	partnerjev	nujno	potrebno.

PREVERITE	POSLOVNE	PARTNERJE	S	SODOBNIMI	PRISTOPI	NA	WWW.AJPES.SI.
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Spletno	orodje	Fi=Po	Finančni	pomočnik	na	enem	mestu	združuje	vse,	kar	morate	vedeti	o	poslovanju	poslovnih	
partnerjev:	finančne	podatke	in	kazalnike	v	daljšem	obdobju,	oceno	poslovanja,	plačilno	sposobnost	ter	pregled	
ključnih	oseb	v	podjetju	in	lastniških	povezav.	

Omogoča	pripravo	seznamov	za	trženje	po	različnih	kriterijih,	novoustanovljenih	podjetij	in	primerjave	ter	podatke	
o	dejavnostih,	občinah,	regijah	in	celotnega	slovenskega	gospodarstva,	ki	jih	lahko	izvozite	za	nadaljnje	analize.

Fi=Po	vas	tudi	avtomatsko	obvešča	o	spremembah	v	poslovanju	izbranih	poslovnih	subjektov	na	vaš	e-naslov	
in/ali	SMS.

Do	podatkov	tujih	poslovnih	partnerjev	prek	storitev	Evropskega	poslovnega	registra.

Poslujete	ali	načrtujete	poslovanje	s	tujimi	podjetji?	Evropski	poslovni	register	(EBR)	prek	mreže	predstavnikov	
držav	članic	zagotavlja	podatke	in	dokumente	številnih	nacionalnih	registrskih	organov.
 
Preverite	plačilno	sposobnost	svojega	partnerja,	preden	bo	prepozno!

PREVERITE POSLOVNE 
PARTNERJE

PRIDOBITE	PODATKE	TUJIH	
POSLOVNIH PARTNERJEV



Preverite	plačilno	
sposobnost	svojega	
partnerja,	preden	bo	

prepozno!

Bonitetna	ocena,	ki	ji	lahko	
povsem	zaupate

Preverite	boniteto	vaših	poslovnih	partnerjev	z	bonitetno	oceno	
po	modelu	S.BON	AJPES.
Imejte	vse	najpomembnejše	podatke	o	svojih	poslovnih	partnerjih	
na	 dlani!	 Dobra	 boniteta	 podjetja	 je	 pomembna	 konkurenčna	
prednost	 pri	 sklepanju	 poslov,	 pri	 udeležbi	 na	 javnih	 razpisih	
doma	in	v	tujini,	pridobivanju	kreditov	in	drugih	virov	financiranja.	
Pri	 določitvi	 bonitetnih	 ocen	 se,	 poleg	 računovodskih	 izkazov,	
upoštevajo	 tudi	 podatki	 o	 plačilni	 sposobnosti,	 insolventnih	
postopkih,	 dolžnikih	 do	 FURS	 ter	 informacije	 iz	 revidiranih	
in	 konsolidiranih	 letnih	 poročil.	 Bonitetne	 ocene	 je	 mogoče	
primerjati	 (vzporejanje)	 z	 bonitetnimi	 ocenami	 priznanih	
mednarodnih	agencij,	kot	so	Standard&Poor,	Fitch	in	Moody’s.

Poravnavanje	obveznosti	je	lahko	tudi	enostavno	–	vključite	se	
v	VEČSTRANSKI	POBOT	AJPES.
S	 spletno	 aplikacijo	 ePobot	 AJPES	 lahko	 na	 hiter,	 varen	 in	
enostaven	 način	 poravnate	 svoje	 obveznosti	 do	 poslovnih	
partnerjev.	 Če	 ima	 udeleženec	 pobota	 poleg	 neporavnanih	
obveznosti	 tudi	 neporavnane	 terjatve	 do	 drugih	 udeležencev,	
prav	tako	prijavljenih	v	ePobot,	lahko	AJPES	opravi	večstranski	
medsebojni	pobot	obveznosti.	Vključitev	v	ePobot	je	enostaven	
način	uravnavanja	likvidnosti.
 

ZAVARUJTE SE PRED  
TVEGANJI V POSLOVANJU

PORAVNAVAJTE	OBVEZNOSTI	 
BREZ	DENARJA
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VABLJENI	NA	IZPOSTAVE	AJPES!

Odgovorili	vam	bomo	še	na	mnoga	druga	vprašanja.

Izpostava				 	 	 	 	 	 Telefon

Izpostava	Ljubljana, 
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana   01/583	33	00

Izpostava	Celje, 
Gubčeva ulica 2, 3000 Celje	 	 	 03/426	73	02

Izpostava	Koper, 
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper	 	 	 05/612	10	00

Izpostava	Kranj, 
Slovenski trg 2, 4000 Kranj	 	 	 04/281	09	40

Izpostava	Krško, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško	 	 	 07/488	29	40

Izpostava	Maribor, 
Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor	 	 	 02/235	25	00

Izpostava	Murska	Sobota, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota	 	 	 02/530	09	80

Izpostava	Nova	Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica	 	 	 05/338	62	00

Izpostava	Novo	mesto, 
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto	 	 	 07/391	34	00

Izpostava	Postojna, 
Gregorčičev drevored 3, 6230 Postojna	 	 	 05/700	07	40

Izpostava	Trbovlje, 
Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje	 	 	 03/562	58	00

Izpostava	Velenje, 
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje	 	 	 03/898	75	00

E-pošta:		info@ajpes.si.

 



AJPES	VAM	ŽELI	USPEŠNO	POSLOVNO	POT!

Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidence in storitve

Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija 
E-pošta: info@ajpes.si
www.ajpes.si


