
          Priloga 1 

IDENTIFIKACIJA – mati na
številka:

PP RR II JJ AA VV AA
ZZ AA VV PP II SS

VV PP OO SS LL OO VV NN II RR EE GG II SS TT EE RR SS LL OO VV EE NN II JJ EE

Izberite namen 
vložitve prijave 
(ustrezno obkrožite): 

A. Vpis  
       podjetnika 

B.  Vpis spremembe  
podatkov

C.   Izbris 
       podjetnika 

1. Predlagani datum vpisa/izbrisa:  

Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, ozna ba s. p., dejavnost): 

2.

Skrajšana firma (vsaj ime in priimek podjetnika in ozna ba s. p.):

Sedež:
– ulica in hišna številka: 

– naselje:
– občina:
– poštna številka in kraj: 

3.

Podatki o podjetniku: 
Ime in priimek: 
EMŠO:      
Davčna številka:      
Prebivališče (stalno/začasno):
– država:
– ulica in hišna številka: 
– naselje:

4.

– občina:
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– poštna številka in kraj: 
   
Telefon:                 Naslov elektronske pošte: 

5.
Telefaks:    Spletni naslov: 

Podatki o zastopnikih: 

Ime in priimek: 

EMŠO:
Davčna številka: 

Prebivališče (stalno/začasno):

–   država: 

–   ulica in hišna številka: 

–   naselje: 

–   občina:

6.

–   poštna številka in kraj: 

 Vrsta zastopnika: 

Dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

Registrirane dejavnosti podjetnika 
(Pri ve jem številu registriranih dejavnosti je treba seznam teh dejavnosti predložiti v prilogi): 

Šifra podrazreda SKD 
(petmestna števil na
oznaka)

Naziv podrazreda po SKD 

1.   .     
2.   .     
3.   .     
4.   .     
5.   .     
6.   .     
7.   .     
8.   .     
9.   .     

7.

10.   .     



.

Glavna dejavnost podjetnika:

Predlog podjetnika za glavno dejavnost: 
- šifra podrazreda (petmestna števil na oznaka) po SKD: 
-   naziv podrazreda:

Podatki o delih (podružnicah) 
podjetnika:

8. A.  Vpis novega dela 
(podružnice)

B.  Sprememba pri delu 
(podružnici) C.  Izbris dela (podružnice) 

9. Ime dela (podružnice) podjetnika: 

10
.

Mati na številka: 

Naslov:
– ulica in hišna številka:   
– naselje:   
– občina:   

11
.

– poštna številka in kraj:   

Podatki o zastopniku dela (podružnice) 
podjetnika:

Ime in priimek: 

12
.

EMŠO:    
             

             Davčna številka: 

Prebivališče (stalno/začasno):

– država:

– ulica in hišna številka: 
– naselje:
– občina:
– poštna številka in kraj: 

Vrsta zastopnika: 



Glavna dejavnost dela (podružnice) 
podjetnika:

    .   13
.

Predlog podjetnika za glavno dejavnost dela 
(podružnice) podjetnika: 

- šifra podrazreda (petmestna števil na
oznaka) SKD: 

-  naziv podrazreda: 

Sklep o vpisu v Poslovni register 
Slovenije želim prejeti: 

A.  po pošti 14
.

B. z elektronsko vro itvijo na naslov osebnega 
elektronskega poštnega predala:
__________________________________________________

Podpis podjetnika ali 
njegovega pooblaš enca:

Datum:  ______________________


