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Pred vami je brošura z informacijami, ki jih kot bodoči samostojni podjetnik oziroma bodoča samostojna 
podjetnica potrebujete za registracijo. 

REGISTRACIJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Postopek registracije s. p. poteka prek sistema e-VEM. AJPES je vključen v sistem e-VEM, ki omogoča 
brezplačno, hitro in enostavno urejanje administrativnih postopkov v zvezi z registracijo s. p. 

Prijavo za registracijo s. p. lahko vložite na točki VEM AJPES, ki tudi odloči o vpisu s. p. v Poslovni reg-
ister Slovenije (PRS). Z vpisom s. p. v PRS je vaš s. p. registriran.
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Zakaj izbrati AJPES za začetek vaše nove poslovne poti?

Zato, ker lahko na izpostavi AJPES v enem dnevu brezplačno 
registrirate svoj s.p. in opravite številne druge storitve!

KAJ MORATE VEDETI PRI REGISTRACIJI S. P.? 4
KAJ MORATE IMETI S SEBOJ ZA REGISTRACIJO S. P.? 6

KDAJ LAHKO ZAČNETE OPRAVLJATI DEJAVNOST? 6
KATERE STORITVE ŠE LAHKO OPRAVITE NA IZPOSTAVI AJPES? 6

KAKO VPIŠETE SPREMEMBE PODATKOV S. P. V PRS? 8
KAKO IZBRIŠETE S. P. IZ PRS? 8

KAKO PREOBLIKUJETE S. P. V KAPITALSKO DRUŽBO? 8
KATERE OBVEZNOSTI DO AJPES ŠE MORATE IZPOLNITI KOT S. P.? 8
VAS ZANIMA POSLOVANJE VAŠIH POTENCIALNIH PARTNERJEV? 9
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KAJ MORATE VEDETI PRI REGISTRACIJI S. P.?

Ime podjetja

Za registracijo s. p. morate določiti ime oziroma firmo. Določiti morate tako imenovano popolno ime, 
lahko pa določite tudi skrajšano ime. Popolno ime ali firma mora vsebovati ime in priimek podjetnika, 
oznako, ki nakazuje dejavnost in označbo s. p. Lahko pa vsebuje tudi dodatne sestavine (npr. fantazijsko 
ime). Skrajšano ime ali skrajšana firma mora vsebovati vsaj ime in priimek podjetnika ter označbo s. p.

Ime ali firma mora biti v slovenskem jeziku in se mora jasno razlikovati od imen s. p., ki so vpisana v 
PRS. Podobnost izbranega imena z že vpisanimi imeni s. p. v PRS lahko preverite v aplikaciji za kontrolo 
imena na spletni strani AJPES: http://www.ajpes.si/prs/fant_default.asp.

Datum vpisa (registracije)

Določiti morate datum, ko želite začeti opravljati dejavnosti. Vpis s. p. v PRS je možen na tekoči datum, 
lahko pa predlagate vpis na kasnejši datum, in sicer za največ 3 mesece vnaprej. Z datumom vpisa s. p. 
v PRS postanete zavezanec za plačilo davkov in prispevkov, ne glede na to, ali poslujete ali ne.

Poslovni naslov

Za poslovni naslov izberete kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma kjer 
boste pretežno vodili posle.

Kontaktni podatki

V PRS lahko vpišete tudi kontaktne podatke, in sicer: telefon (stacionarni in/ali mobilni), telefaks, naslov 
elektronske pošte, spletni naslov. Podatki se objavijo na spletni strani AJPES, lahko pa označite, da tega 
ne želite!

Imenovanje zastopnika

Imenujete lahko prokurista ali zastopnika za primer smrti. 

Prokurist lahko brez vašega pooblastila opravlja vse postopke v zvezi z vpisom sprememb podatkov v 
PRS, razen izbrisa iz PRS. 

Zastopnik za primer smrti je v primeru smrti samostojnega podjetnika pooblaščen za opravljanje vseh 
pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje.

Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik.
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Dejavnost, ki jo boste opravljali

Na izpostavi AJPES v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) določimo šifro dejavnosti, ki 
jo/jih boste opravljali. V PRS morate vpisati vašo glavno dejavnost (ki prinaša glavni del prihodkov) in 
dejavnosti, ki jih prav tako nameravate opravljati.

Seznam dejavnosti najdete na spletni strani AJPES: http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD.

POMEMBNO! Za opravljanje določenih dejavnosti obstajajo posebni pogoji (obrtno dovoljenje, licenca 
za opravljanje dejavnosti, npr. posredništvo nepremičnin, dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti 
itd.). Če pogojev ne izpolnjujete, dejavnosti ne smete opravljati.

Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti je objavljen na spletnem portalu e-VEM http://evem.gov.si/
evem/, nanje pa vas bodo ob registraciji opozorili tudi uslužbenci izpostave AJPES.

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 popolno ime in naslov 
podružnice ter glavno dejavnost podružnice.

Izjava o neporavnanih obveznostih iz prejšnjih poslovanj

Podpisati morate izjavo, da nimate neporavnanih obveznosti iz prejšnjih poslovanj. AJPES samosto-
jnega podjetnika, ki je podal lažno izjavo, po uradni dolžnosti izbriše iz PRS. Če ste v postopku osebnega 
stečaja, morate imeti dovoljenje sodišča za poslovanje kot samostojni podjetnik.

Razlika med s.p. in popoldanskim s.p.

O popoldanskem s. p. govorimo, če podjetnik ni zavarovan iz naslova dejavnosti, pač pa iz drugega 
naslova (v primeru zaposlitve pri delodajalcu ipd.). Postopek vpisa v PRS in pridobitev statusa pod-
jetnika 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 zaposlenec (pri delodajalcu). Ta podatek se navede le ob 
prijavi davčnih podatkov.



KAJ MORATE IMETI S SEBOJ ZA REGISTRACIJO S. P.? 

Za registracijo s. p. potrebujete:
- osebno izkaznico, potni list oziroma drugo veljavno listino, s katero lahko dokažete svojo istovetnost,
- davčno številko in
- podatke o zastopnikih, če jih nameravate imenovati.

Predlog za vpis s. p. v PRS lahko poda tudi pooblaščenec na podlagi overjenega pooblastila.

KDAJ LAHKO ZAČNETE OPRAVLJATI DEJAVNOST?

Dejavnost lahko začnete opravljati takoj, ko je s. p. registriran (vpisan v PRS), če izpolnjujete vse pogoje 
za opravljanje 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 davčnem 
uradu.

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

Določite način ugotavljanja davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Davčna 
osnova se določi na enega izmed naslednjih načinov:
- z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov (podjetnik mora oddati letno poročilo);
- z upoštevanjem normiranih odhodkov (podjetniku ni treba oddati letnega poročila).

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 dohod-
nine (mesečni oz. trimesečni obrok). 



Oddaja vloge za izdajo identifikacijske številke za DDV 

Če predvidevate, da boste v prvem poslovnem letu ustvarili več kot 25.000 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 25.000 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 od-
dati davčnemu organu najpozneje v mesecu, v katerem bo vrednost obdavčljivega prometa predvidoma 
presegla predpisani znesek 25.000 EUR.
 
Kadarkoli pozneje se lahko prostovoljno vključite v sistem DDV. Svojo izbiro morate vnaprej priglasiti 
pristojnemu davčnemu uradu. V sistem DDV morate biti vključeni najmanj 60 mesecev.

Oddaja vloge za izdajo obrtnega dovoljenja 

Če želite opravljati obrtno ali obrti podobno dejavnost, morate vložiti vlogo za pridobitev obrtnega do-
voljenja, ki ga izda območna obrtno-podjetniška zbornica. Vlogo lahko vložite na izpostavi AJPES ob 
oddaji prijave za vpis s. p. v PRS.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Na izpostavi AJPES lahko oddate prijavo v obvezna socialna zavarovanja za samostojnega podjetnika in 
vaše družinske člane ter za vaše zaposlene in njihove družinske člane.

Kot družinski člani so lahko zavarovani otroci, ki so ožji družinski člani, to so zakonski in nezakonski 
otroci ter posvojenci, lahko pa tudi otroci, ki se štejejo med širše družinske člane, to so pastorki, ki jih 
zavarovanec preživlja, vnuki, bratje, sestre ter drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec vzel k sebi 
in jih preživlja, ob pogojih, ki jih določa ta zakon za otroke. Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki 
ima starše, če so starši popolnoma ali trajno nezmožni za delo ali če zaradi drugih okoliščin ne morejo 
skrbeti za otroka in ga preživljati.

Prijava prostega delovnega mesta

V primeru, da boste zaposlili novega delavca, morate prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, prijaviti 
Zavodu RS za zaposlovanje. Prijavo prostega delovnega mesta lahko vložite na izpostavi AJPES. 
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KAKO VPIŠETE SPREMEMBE PODATKOV S. P. V PRS?

Vpis sprememb podatkov s. p. v PRS lahko opravite na izpostavi AJPES kadarkoli. Vse spremembe se 
opravijo ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Spremembe podatkov s. p. v 
PRS  lahko opravi tudi pooblaščenec na podlagi overjenega pooblastila.

KAKO IZBRIŠETE S. P. IZ PRS?

Na izpostavi AJPES lahko opravite tudi izbris s. p. iz PRS, in sicer na podlagi veljavnega osebnega do-
kumenta in davčne številke. Vlogo za izbris s. p. morate predložiti najkasneje 15 dni pred želenim da-
tumom izbrisa. Vsaj 3 mesece pred prijavo izbrisa s. p. pa je treba na primeren način (s pismi upnikom 
itd.) objaviti, da boste prenehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti datum prenehanja opravljanja 
dejavnosti oziroma izbrisa iz PRS. Vlogo za izbris s. p. lahko predloži tudi pooblaščenec na podlagi over-
jenega izrecnega pooblastila.

KAKO PREOBLIKUJETE S. P. V KAPITALSKO DRUŽBO?

S. p. se lahko preoblikuje v: 
- novo kapitalsko družbo, ki se je ustanovila zaradi prenosa s. p. ali
- 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 vloge za izbris 
s. p. iz PRS!

POMEMBNO! Če prevzemna kapitalska družba ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku pred vpi-
som prenosa s. p. na kapitalsko družbo, za te obveznosti z vsem svojim premoženjem odgovarja samo-
stojni podjetnik.

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

Kot samostojni podjetnik morate vsako leto do 31. marca predložiti AJPES letno poročilo, ki vse-
buje 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. Za tiste, ki se 
odločijo za plačevanje akontacije dohodnine z upoštevanjem normiranih odhodkov, to ne velja. Srednji 
in veliki samostojni podjetniki morajo poleg bilance stanja in izkaza poslovnega izida predložiti tudi 
pojasnila k izkazom.
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VAS ZANIMA POSLOVANJE VAŠIH POTENCIALNIH PARTNERJEV?

Na izpostavi AJPES lahko preverite podatke in poslovanje vaših potencialnih poslovnih
partnerjev. 

Ko sklepate posle, je koristno preveriti:
- uradne podatke potencialnega poslovnega partnerja, s katerimi je vpisan v PRS; preverite jih na splet-

ni strani AJPES v aplikaciji ePRS;
- podatke o njegovem finančnem poslovanju, ki jih najdete v letnih poročilih poslovnih subjektov, ki so 

objavljena na spletni strani AJPES v aplikaciji JOLP;
- bonitetno oceno potencialnega poslovnega partnerja.

Spletna bonitetna informacija eS.BON je informacija o boniteti poslovanja poljubno izbranega sloven-
skega podjetja. Bonitetna ocena kaže na zmožnost podjetja za poravnavo lastnih obveznosti v obdobju 
12 mesecev po datumu sestavitve računovodskih izkazov ter vključuje podatke o kratkoročni plačilni 
disciplini podjetja pa tudi druge pomembne informacije o podjetju in njegovem poslovanju. Več infor-
macij najdete na spletnem naslovu www.ajpes.si.



Vabljeni na izpostave AJPES!

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

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

 
05/612 10 00

Izpostava Kranj,
Slovenski trg 2, 4000 Kranj         04/281 09 40
Izpostava Krško, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško         07/488 29 40
Izpostava Maribor, 
Trg Leona Štuklja 10, 2000 Maribor 02/235 25 00
Izpostava Murska Sobota, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota  02/530 09 80
Izpostava Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica   05/338 62 00
Izpostava Novo mesto, 
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto           07/391 34 00
Izpostava Postojna, 
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna 05/700 07 40
Izpostava Trbovlje, 
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 03/562 58 00
Izpostava Velenje, 
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje 03/898 75 00

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

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.ajpes.si.



Ljubljana, september 2011

AJPES vam želi uspešno poslovno pot!




