PRIJAVA ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE ZA DEL POSLOVNEGA
SUBJEKTA
Vpis dela poslovnega
subjekta

Sprememba dela
poslovnega subjekta1

Izbris dela poslovnega
subjekta2

PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU
Matična številka:
Firma:
PODATKI O DELU POSLOVNEGA SUBJEKTA
Matična številka dela3:
Popolno ime dela4:
Skrajšano ime dela5:
Poslovni naslov dela6:
(ulica, hišna številka, kraj)

PODATKI O ZASTOPNIKU DELA7
Ime in priimek:
EMŠO ali davčna številka:
(če oseba nima EMŠO)

Stalno / začasno prebivališče:
(ulica, hišna številka, kraj)

KONTAKTNI PODATKI8
Telefon:
Elektronska pošta:
Spletni naslov:
Želim, da so kontaktni podatki javno objavljeni

DA

NE

REGISTRIRANE DEJAVNOSTI DELA PO STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI (SKD) 9
Glavna dejavnost
Šifra podrazreda SKD:

1.

Naziv podrazreda SKD:
Druge dejavnosti

Šifra

Naziv

2.
3.
Opombe:

Prijavo izpolnil:
Odgovorna oseba poslovnega subjekta:
(ime in priimek)

Pooblaščenec poslovnega subjekta:
(ime in priimek)

Prijavi so priložene naslednje priloge:
Akt registrskega organa10
Pooblastilo za vložitev prijave11
Drugo

Datum

1

Žig1

V primeru, da subjekt posluje brez žiga, navede »Poslujemo brez žiga.«.

Podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca:
Prosimo vas, da podatke izpolnite čitljivo.
Datum vpišite v obliki DD.MM.LLLL.
Prijavo za vpis dela poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije predložijo poslovni subjekti oz. njihove
odgovorne osebe za vpis njihovih delov v Poslovni register Slovenije razen samostojnih podjetnikov in
sobodajalcev. Prijavo za vpis dela (poslovne enote) gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni
register lahko vložite tudi prek sistema za podporo poslovnim subjektom (eVEM) na točki SPOT. V primeru,
da je delov poslovnega subjekta, ki jih želite vpisati v Poslovni register Slovenije več, seznam delov z vsemi
zahtevanimi podatki priložite prijavi.
1

V prijavi za vpis sprememb podatkov o delu poslovnega subjekta poleg matične številke in popolnega
imena oz. firme ter datuma vložitve prijave navedete le podatke, ki se s prijavo spreminjajo, vrsto
spremembe vpišite pod Opombe.
2

V prijavi za izbris poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije navedete le matično številko,
popolno ime oz. firmo ter datum vložitve prijave.
3

Matično številko delu poslovnega subjekta ob prvem vpisu določi AJPES. Vpišete jo samo v primeru, da ste
v namenu vložitve prijave izbrali sprememba ali izbris.
4

Popolno ime dela poslovnega subjekta je sestavljeno iz popolnega ali kratkega imena nadrejenega
poslovnega subjekta, dodatka, ki izkazuje, da gre za del poslovnega subjekta (npr. poslovna enota, enota,
PE, organizacijska enota, obrat, …) in morebitnega imena dela (primer: Izumitelj d.o.o., Poslovna enota
Kreativa). Popolno ime dela ima lahko največ 250 znakov.
5

Skrajšano ime dela ni obvezen podatek in ga navedete le v primeru, da ga želite vpisati v Poslovni register
Slovenije. Skrajšano ime dela poslovnega subjekta vsebuje tudi dodatek, ki izkazuje, da gre za del
poslovnega subjekta (npr. poslovna enota, enota, PE, organizacijska enota, obrat, …). Skrajšano ime dela
ima lahko največ 140 znakov.
6

Podatki o poslovnem naslovu morajo biti usklajeni s podatki Registra prostorskih enot, ki ga vodi
Geodetska uprava RS. V primeru, da del poslovnega subjekta opravlja dejavnost v premičnem objektu ali
drugem objektu, ki mu ni mogoče določiti hišne številke, vpišete vse podatke razen hišne številke, ter
dodatno navedete razlog za neobstoj hišne številke (npr. premični objekt, kiosk, objekt, ki mu ni mogoče
določiti hišne številke, itd.).
7

V primeru, da je zastopnikov več, seznam zastopnikov z vsemi zahtevanimi podatki priložite prijavi.

8

Kontaktni podatki niso obvezni. Pri vpisu kontaktnih podatkov lahko izberete, da bodo javno objavljeni. To
pomeni, da jih bo AJPES objavil na spletnem portalu in skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja posredoval na njihovo zahtevo tudi drugim uporabnikom, ki podatke lahko nadalje uporabljajo in
objavljajo v svojih storitvah. V kolikor javne objave kontaktnih podatkov ne želite, jih bo AJPES uporabljal le
za komunikacijo z vami, v kolikor bo v postopku potrebna.
9

Vpišete glavno in druge dejavnosti, ki jih del poslovnega subjekta dejansko opravlja in pomenijo
pomemben del njegovega poslovanja oz. s katerimi dosega pomemben del svojih prihodkov. V primeru, da
je teh dejavnosti več kot 5, priložite seznam.
10

Akt registrskega organa priložite v primeru, ko je del poslovnega subjekta registriran pri registrskem
organu.
11

V primeru, da prijavo podpiše pooblaščenec poslovnega subjekta, mora prijavi priložiti pooblastilo za
vložitev prijave.

