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Uvod
Navodilo je namenjeno podjetnikom, ki želijo preko elektronskega sistema SPOT vložiti Prijavo za izbris
s. p. iz PRS. Postopek izbrisa podjetnika je brezplačen.

Pravne podlage
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 75. členu določa, da mora podjetnik prenehanje opravljanja
dejavnosti prijaviti vsaj 3 dni pred dejanskim datumom izbrisa.
Postopek izbrisa določa 16. člen Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS), in sicer:
•

če je Prijava za izbris iz PRS popolna, AJPES na predlagan datum izbrisa izda sklep o izbrisu,

•

če pogoji za izbris iz PRS niso izpolnjeni (na primer: podjetnik je v stečajnem postopku) AJPES
izda negativni sklep (sklep o zavrženju oziroma zavrnitvi), zoper katerega je mogoča pritožba
v osmih dneh od vročitve.

Koristna opozorila
Preko portala SPOT lahko vloži Prijavo za izbris iz PRS podjetnik, ki:
•

ima kvalificirano digitalno potrdilo. Navodilo za pridobitev kvalificiranega digitalnega
potrdila je objavljeno na naslovu https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-zauporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/digitalna-potrdila/ in

•

je v PRS vpisan kot podjetnik.

Postopek izbrisa iz PRS preko portala SPOT
Elektronsko Prijavo za izbris iz PRS podjetnik vloži preko portala spot.gov.si, kjer izbere možnost Prijava
na portal za državljane. Na portal se podjetnik prijavi s svojim geslom, ki ga določi za uporabo portala
SPOT in vnese svojo davčno številko.
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Slika 1: Prijava v portal SPOT

Slika 2: Delo s poslovnim subjektom

Spletna aplikacija SPOT ponudi možnost spremembe podatkov in izbris podjetnika.

Po izboru možnosti za izbris se odpre vnosna maska spletne aplikacije SPOT, kjer lahko podjetnik izpolni
Prijavo za izbris s. p. iz PRS.
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Slika 3: Izbris samostojnega podjetnika

Izbris iz PRS se izvede z vnosom podatkov v vnosno masko v treh zaporednih korakih, in sicer:

1. korak: Firma in osnovni podatki

V tem koraku je treba v vnosno masko SPOT vpisati naslednje podatke:
•

predlagan datum izbrisa (obvezen podatek), podjetnik lahko izbere datum izbrisa, ki je najmanj
za 3 dni in največ en mesec vnaprej,

•

s kljukico podjetnik potrdi izbris.

Hkrati s s. p. se iz PRS izbrišejo tudi vse podružnice s. p., če so bile vpisane v PRS.
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Slika 4: Podružnice

2. korak: Način vročitve
Sklepi, izdani v postopku izbrisa samostojnega podjetnika, se v skladu z določbami Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP) osebno vročijo podjetniku. Glede na to, da ZUP omogoča različne načine
osebne vročitve akta, se mora podjetnik odločiti, na kakšen način želi prejeti sklep o izbrisu iz PRS. Izbira
lahko med naslednjimi možnostmi:
•
•
•

elektronska vročitev – ob izboru te možnosti je potrebno vpisati podatek o varnem
elektronskem predalu, ki ga mora imeti podjetnik odprtega pri ponudniku za elektronsko
vročanje,
vročitev po pošti - podjetnik vpiše naslov, kamor želi, da mu AJPES vroči sklep o vpisu, če je
naslov za vročitev drugačen od poslovnega naslova,
osebna vročitev v izbrani izpostavi AJPES.

Sklep v elektronski obliki, ki ga izda AJPES in ga podjetniku vroči na elektronski način, podjetnik prevzame
v svojem e-predalu s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Če podjetnik v 15 dneh po prejemu
obvestila, sklepa ne prevzame, se šteje, da je bil dokument vročen.
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Slika 5: Vročitev

3. korak: Predogled podatkov
Aplikacija SPOT omogoča, da podjetnik pregleda izpolnjeno Prijavo za izbris iz PRS ter popravi morebitne
napake.
Če so podatki pravilni, klikne gumb »Naprej« v nasprotnem primeru lahko podatke popravi.
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Slika 6: Predogled podatkov

Elektronsko podpisovanje Prijave za izbris iz PRS
V naslednjem koraku mora podjetnik s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisati Prijavo za
izbris iz PRS.
Po podpisu se prikaže obvestilo, da je bila Prijava za izbris posredovana na AJPES.
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Slika 7: Status vloge

Podjetnik prejme naslednje elektronsko sporočilo:
»Pozdravljeni!
Obveščamo vas, da je prijava za izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, ki ste jo oddali dne xx.xx.xxxxx,
uspešno poslana na registracijski organ AJPES. Prijavi je bila dodeljena referenčna številka 0700-83-20120827000001.
Prijava bo obravnavana na izbrani predlagani datum izbrisa.
Lep pozdrav,
ekipa SPOT«

AJPES izda sklep o izbrisu podjetnika iz PRS. Hkrati z izbrisom s.p. se iz PRS izbrišejo tudi vse podružnice.
S tem je postopek uspešno zaključen, kar je razvidno tudi iz statusa vloge na SPOT portalu.
Podjetnik prejme naslednje elektronsko sporočilo:
»Pozdravljeni!
Prijava za izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, ki ste jo oddali dne xx.xx.xxxxin se vodi pod referenčno
številko 0700-83-20120827-000001, je bila uspešno izvedena.
Podjetnik in vsi njegovi deli so izbrisani iz PRS. Sklep o izbrisu vam bo vročen na način, ki ste ga izbrali ob prijavi.
To sporočilo je bilo avtomatično poslano s strani SPOT sistema. Za morebitna vsebinska vprašanja glede vaše
vloge vas prosimo, da se obrnete na pristojni organ. Kontaktni podatki ustanov so objavljeni na strani Pomoč na
SPOT portalu.
Lep pozdrav,
ekipa SPOT«

10

4.1. Dopolnitev prijave za izbris
Če referent AJPES v postopku ugotovi, da je Prijava za izbris iz PRS zaradi napačnega datuma nepopolna,
je potrebno Prijavo za izbris na portalu SPOT dopolniti. Prijava v sistemu SPOT dobi status nepopolne
vloge. Hkrati AJPES Poziv za dopolnitev pošlje podjetniku po navadni ali elektronski pošti.
Po prejemu Poziva za dopolnitev mora podjetnik v roku 8 dni dopolniti svojo Prijavo za izbris v sistemu
SPOT.

Dodatne možnosti, ki jih omogoča portal SPOT
5.1. Spreminjanje Prijave za izbris iz PRS
Podjetnik lahko kadarkoli do predlaganega datuma izbrisa iz PRS svojo Prijavo za izbris na SPOT portalu
spremeni.
Podjetnik izbere možnost »Dopolnite vlogo«. Podjetnik lahko pri spreminjanju svoje Prijave za izbris
spremeni datum izbrisa oziroma način vročitve sklepa o izbrisu. Spremenjeno Prijavo za izbris ponovno
podpiše in pošlje v sistem SPOT. AJPES v postopku vedno obravnava zadnjo prejeto vlogo.

5.2. Umik vložene Prijave za izbris iz PRS
Spletna aplikacija SPOT omogoča podjetniku umik vložene Prijave za izbris iz PRS do dneva pred
predlaganim datumom izbrisa.
Podjetnik v spletni aplikaciji SPOT izbere možnost »Umaknite vlogo«. Na zaslonu se izpiše zahtevek za
umik, ki ga je treba potrditi s klikom na gumb »Potrjujem umik«. Po potrditvi umika Prijave za izbris iz
PRS podjetnik zahtevek za umik elektronsko podpiše in posreduje v sistem SPOT.
AJPES na podlagi zahtevka za umik Prijave za izbris iz PRS izda sklep o ustavitvi postopka.
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