
 

PRIJAVA ZZAA  VVPPIISS  VV  PPOOSSLLOOVVNNII  RREEGGIISSTTEERR  SSLLOOVVEENNIIJJEE  
ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 

 
 
 

A. Vpis B. Sprememba (1) C. Izbris (2) 

(Ustrezno obkrožite namen vložitve prijave) 

  

Matična številka (3):  Predlagani datum (4):  

Popolno ime oz. firma (5): 

 

Skrajšano ime oz. skrajšana 
firma (6): 

 

Poslovni naslov (7): 

 

(ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in ime pošte) 

Sem lastnik objekta na poslovnem naslovu (ustrezno obkrožite):            DA               NE 

Podatki o samostojnem podjetniku: 

Ime in priimek:  

Davčna številka: 
 

Stalno/začasno prebivališče: 
 

 

(država, ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in ime pošte) 

Kontaktni podatki(8): 

Telefon: 
 Naslov elektronske 

pošte: 
 

Telefaks: 
 

Spletni naslov: 
 

Želim, da so kontaktni podatki javno objavljeni (ustrezno obkrožite):            DA               NE 

Podatki o zastopniku (9): 

Vrsta zastopnika (ustrezno obkrožite): A. Prokurist          B. Zastopnik za primer smrti 

Ime in priimek: 
 

EMŠO ali davčna številka 
(če oseba nima EMŠO):  

 

Stalno/začasno prebivališče: 

 

(država, ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in ime pošte) 

Registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) (10): 

 Glavna dejavnost: 

 
Šifra podrazreda 

SKD 
Naziv podrazreda SKD 

1.   .     

 Druge dejavnosti: 

2.   .    
 

3.   .    
 

4.   .    
 

5.   .    
 



 

Podatki o podružnicah samostojnega podjetnika (11): 

 

A. Vpis podružnice B.  Sprememba pri podružnici C.  Izbris podružnice 

(Ustrezno obkrožite namen vložitve prijave) 

 

Ime podružnice (12): 
 

Matična številka 
podružnice:  

 

Naslov podružnice(13):  
 

(ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in ime pošte) 

Sem lastnik objekta na poslovnem naslovu (ustrezno obkrožite):            DA               NE 

Podatki o zastopniku podružnice:  

Vrsta zastopnika (ustrezno obkrožite): A. Prokurist        B.  Zastopnik za primer smrti 

Ime in priimek: 
 

EMŠO ali davčna številka 
(če oseba nima EMŠO): 

 

Stalno/začasno prebivališče: 

 

(država, ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in ime pošte) 

Registrirane dejavnosti podružnice po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): 
 

Glavna dejavnost: 

 Šifra podrazreda 
SKD 

Naziv podrazreda SKD 

1.   .     

 Druge dejavnosti: 

2.   .     

3.   .     

4.   .     

5.   .     

 
Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije želim prejeti (ustrezno obkrožite): 

A. po pošti C. elektronsko na naslov osebnega elektronskega predala: 

B. osebno na izpostavi AJPES   

 

 
 

Podpis podjetnika ali  

Datum vložitve prijave:  njegovega pooblaščenca (14):  

 
Telefonska številka 
podjetnika:  

 

Prosimo, da telefonsko številko obvezno navedete! Podatek se zahteva zaradi izrednih razmer v državi 
zaradi razglasitve epidemije zaradi koronavirusa. Podatek se zbira v skladu s 13. členom GDPR in bo 
služil za preverjanje identitete vlagatelja, ki bo nadomestilo overitev podpisa. Overitev podpisa namreč v 
trenutnih razmerah ni mogoča oziroma bi terjala osebne kontakte, s čimer bi se povečevale možnosti za 
širjenje okužbe. Podatek se bo hranil le do prenehanja izrednih okoliščin. 

 



Prijavi so priložene naslednje priloge (ustrezno obkrožite): 

1. Izjava lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na njegovem naslovu (15) 

2. Soglasje prokurista oziroma zastopnika za primer smrti 

3. Pooblastilo za vložitev prijave (16) 

4. Drugo:   



Navodilo za izpolnjevanje obrazca: 

Prosimo vas, da podatke izpolnite čitljivo. 

Datume vpišite v obliki DD.MM.LLLL. 

(1) V prijavi za vpis sprememb podatkov poleg matične številke, popolnega imena oz. firme, poslovnega 
naslova ter datuma vložitve prijave navedete tudi podatke, ki se s prijavo spreminjajo ter predlagani 
datum vpisa sprememb podatkov. Sprememba samostojnega podjetnika je tudi vpis podružnice, vpis 
sprememb pri podružnici ter izbris podružnice. 

(2) V prijavi za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije navedete le matično 
številko, popolno ime oz. firmo, poslovni naslov, datum vložitve prijave ter predlagani datum izbrisa. 
Prijavo za izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije lahko vložite največ en 
mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa. 

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

(4) Predlagani datum mora biti poznejši od datuma vložitve prijave in ne sme biti daljši od enega meseca 
od dne vložitve prijave. Predlagan datum izbrisa je lahko najmanj tri dni poznejši od datuma vložitve 
prijave. 

(5) Popolno ime oz. firma samostojnega podjetnika je sestavljeno iz imena in priimka podjetnika, 
označbe s.p. ter oznake dejavnosti. Popolno ime lahko vsebuje tudi dodatne sestavine in ima lahko 
največ 250 znakov. 

(6) Skrajšano ime oz. skrajšana firma ni obvezen podatek in ga navedete le v primeru, da ga želite 
vpisati v Poslovni register Slovenije. V primeru, da skrajšanega imena oz. skrajšane firme ne vpišete, je 
pri svojem poslovanju ne smete uporabljati. Skrajšano ime oz. skrajšana firma je sestavljena najmanj iz 
imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.. Skrajšano ime oz. skrajšana firma ima lahko največ 140 
znakov. 

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

(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) Podatke o zastopniku izpolnite samo v primeru, da to ni samostojni podjetnik sam. V primeru, da je 
zastopnikov več, prijavi priložite seznam zastopnikov z navedbo vseh zahtevanih podatkov za 
posameznega zastopnika. 

(10) Vpišete vse dejavnosti, ki jih bo samostojni podjetnik dejansko opravljal. V primeru, da je teh 
dejavnosti več kot 5, prijavi priložite seznam. 

(11) V primeru, da je podružnic več, prijavi priložite seznam podružnic z navedbo vseh zahtevanih 
podatkov za posamezno podružnico. 

(12) Ime podružnice je sestavljeno iz imena in priimka samostojnega podjetnika, označbe s.p. ter oznake 
za podružnico (npr. poslovna enota, podružnica, PE, obrat, …). Lahko vsebuje tudi druge sestavine, ki 
jih vsebuje firma samostojnega podjetnika. 

(13) Podatki o poslovnem naslovu podružnice morajo biti usklajeni s podatki Registra prostorskih enot, ki 
ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru, da podružnica 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.). 

(14) V primeru pošiljanja prijave po pošti, mora biti podpis samostojnega podjetnika ali pooblaščenca 
overjen pri upravni enoti ali notarju. 



(15) Izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na njegovem naslovu, ki mora biti overjena na 
upravni enoti ali pri notarju, priložite samo v primeru, da samostojni podjetnik ni (so)lastnik objekta na 
poslovnem naslovu ali poslovnem naslovu podružnice, navedenem v prijavi. Izjave ni treba overiti, če 
lastnik objekta poda izjavo na točki SPOT ali če samostojni podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega ali občinskega sklada, 
pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske zadeve. 

(16) V primeru, da prijavo podpiše pooblaščenec samostojnega podjetnika, mora prijavi priložiti overjeno 
pooblastilo. 


