Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE VPISA PODATKOV O SOBODAJALCU
Prijavo PRS-1 SD izpolnjujejo fizi ne osebe, ki bodo opravljale gostinsko dejavnost le ob asno
(skupno ne ve kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudile do 15 ležiš .
Glede na namen izpolnitve prijave PRS-1 SD obkrožite ustrezno rko: A – za vpis sobodajalca, B – za
vpis spremembe podatkov, C – za izbris sobodajalca.
Kot datum vpisa, vpisa spremembe ali izbrisa sobodajalca v/iz Poslovni register Slovenije (v
nadaljevanju: PRS) se šteje datum prejema prijave oziroma, ko je vloga popolna.
Prijavo izpolnite s tiskanimi rkami.
Identifikacija – mati na številka je enoli na 7 – mestna mati na številka, ki jo ob vpisu dolo i
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in se ne
spreminja. Vpis mati ne številke je v prijavo ob vpisu sprememb podatkov in izbrisu sobodajalca v/iz
PRS obvezen.
1. Firma vpišite vsaj ime in priimek in besedo sobodajalec, lahko pa tudi dodatne sestavine.
Skrajšano ime/skrajšana firma vpišite vsaj ime in priimek in besedo sobodajalec.
2. Podatki o sobodajalcu vpišite ime in priimek, EMŠO, dav no številko, zavezanost za DDV,
prebivališ e (sedež), ki je lahko stalno ali za asno in je sestavljeno iz ulice, hišne številke,
morebitnim dodatkom k hišni številki, naselja, ob ine, poštne številke in kraja ter države. Podatki o
prebivališ u morajo biti usklajeni z Registrom prostorskih enot (RPE), sicer vpis ni mogo .
Posebnosti za tujce:
− tujec ima stalno prebivališ e v RS – vpišite podatke o prebivališ u v RS,
− tujec ima za asno prebivališ e v RS – kot sedež vpišite za asno prebivališ e v RS,
kapacitete, ki niso na istem naslovu kot za asno prebivališ e, jih vpišite kot dele (to ka
4,5,6),
− tujec v RS nima stalnega ali za asnega prebivališ a – kot sedež vpišite naslov kapacitet
( e so kapacitete na ve naslovih se upošteva naslov prvo prijavljene kapacitete), vpišite
tudi podatke o stalnem prebivališ u v tujini.
3. Telefon, telefaks, elektronska pošta vpišite, e želite, da so podatki javno objavljeni.
4., 5., 6. Podatki o delih vpišite podatke o delih, e boste opravljali dejavnost na naslovu, ki ni enaka
prebivališ u (sedežu) ali e se bo opravljala dejavnost na ve razli nih naslovih.
7. Vro itev Potrdila o vpisu v PRS in podpis izjave obkrožite kako želite prejeti Potrdilo o vpisu v
PRS, vpišite datum prijave ter se podpišite.
Izpolnjeno prijavo PRS-1 SD pošljite na krajevno pristojno izpostavo AJPES
Izpostava AJPES
Ljubljana
Celje
Koper
Kranj
Krško
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Trbovlje
Velenje

Naslov
Cesta v Kle e 12, 1000 Ljubljana
Gub eva 2, 3000 Celje
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Slovenski trg 2, 4000 Kranj
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško
Trg Leona Štuklja 10, 2000 Maribor
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Ko evarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje

Telefon
01 583 33 00
03 426 73 02
05 612 10 00
04 281 09 40
07 488 29 40
02 235 25 00
02 530 09 80
05 338 62 00
07 391 34 00
05 700 07 40
03 562 58 00
03 898 75 00

Telefaks
01 583 33 60
03 426 73 60
05 612 10 30
04 281 09 45
07 488 29 35
02 235 25 26
02 530 09 78
05 338 62 03
07 391 34 10
05 726 53 46
03 562 58 10
03 898 75 20

