PRIJAVA ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
Vpis

Sprememba1

Izbris2

Matična številka3:
Firma:
Skrajšana firma4:
Poslovni naslov5:
(ulica, hišna številka, kraj)

PODATKI O USTANOVITELJU6
Ime in priimek oz. firma:
EMŠO ali davčna (če oseba nima
EMŠO) oz. matična številka
pravne osebe:
Stalno / začasno prebivališče
oz. poslovni naslov in sedež:
(ulica, hišna številka, kraj)

PODATKI O ZASTOPNIKU7
Ime in priimek:
EMŠO ali davčna:
(če oseba nima EMŠO)

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

KONTAKTNI PODATKI8
Želim, da so kontaktni podatki javno objavljeni (ustrezno označite)
Telefon:
DA

NE

DA

NE

DA

NE

Elektronska pošta:
(e-naslov gospodarske družbe je javen podatek)

Spletni naslov:

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

1.

Naziv podrazreda SKD:
Druge dejavnosti

Šifra

Naziv

2.
3.
4.
5.
Opombe oz. vrsta spremembe:

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

Registrski organ:
(naziv organa)

Pooblaščenec poslovnega subjekta:
(ime in priimek)

Prijavi so priložene naslednje priloge:
Akt registrskega organa
Pooblastilo za vložitev prijave10
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 predloži odgovorna oseba poslovnega subjekta najkasneje v 15 dneh po registraciji pri drugem
registrskem organu, po ustanovitvi.
1

V prijavi za vpis sprememb podatkov poleg matične številke, popolnega imena oz. firme, poslovnega
naslova ter datuma vložitve prijave navedete le podatke, ki se s prijavo spreminjajo, vrsto spremembe
vpišite pod Opombe. Prijavo za vpis sprememb podatkov predloži odgovorna oseba poslovnega subjekta
najkasneje v 15 dneh po registraciji spremembe pri drugem registrskem organu oz. po nastanku
spremembe.
2

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

Matična številka poslovnega subjekta je enolična 7-mestna številka, ki jo določi AJPES ob vpisu poslovnega
subjekta v Poslovni register Slovenije in jo vpišete samo v primeru, da ste v namenu vložitve prijave izbrali
Sprememba ali Izbris.
4

Skrajšano ime oz. skrajšano firmo navedete le v primeru, če je vpisana tudi v register pri registrskem
organu oz. je razvidna iz zakona oz. drugega predpisa, na podlagi katerega je bil poslovni subjekt
ustanovljen. Skrajšano ime oz. skrajšana firma ima lahko največ 140 znakov.
5

Podatki o poslovnem naslovu morajo biti usklajeni s podatki Registra prostorskih enot, ki ga vodi
Geodetska uprava RS.
6

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

7

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

8

Kontaktni podatki niso obvezni, razen pri gospodarskih družbah, kjer je vpis elektronskega naslova
obvezen. Pri vpisu kontaktnih podatkov izberete, ali naj bodo javno objavljeni. ElektronskI naslov
gospodarske družbe je javen podatek zato pri njem drugačna izbira ni mogoča. Javna objava pomeni, da bo
AJPES podatke 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, določene v aktu o ustanovitvi subjekta oz. drugih listinah o ustanovitvi,
ki jih poslovni subjekt dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njegovega poslovanja oz. s katerimi
dosega pomemben del svojih prihodkov. Če je teh dejavnosti izjemoma več kot 5, priložite seznam.
10

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

