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1. Uvod
Julija 2016 je bil na portalu SPOT vzpostavljen elektronski postopek za oddajo obvestila o nameravanem
organiziranju dela na domu Inšpektoratu RS za delo.
Pravna podlaga:
• Zakon o sodnem registru
• Zakon o gospodarskih družbah
• Zakon o Poslovnem registru Slovenije
• Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
• Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
• Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
• Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
• Uredba o sodnem registru
Postopek je namenjen domačim poslovnim subjektom. Postopek je možno izvajati samo prek portala
SPOT.
Ustanovitev enostavne enoosebne d. o. o. preko spleta oziroma portala SPOT lahko izvede fizična
oseba (edini družbenik enoosebne d. o. o., ki jo ustanavlja), ki je vpisana v centralni register prebivalstva
(ima EMŠO), če so izpolnjeni ti pogoji:
•

edini družbenik je fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in ki
ima kvalificirano digitalno potrdilo;
• edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi na obrazcu SPOT;
• edini družbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) družbe;
• edini družbenik vplača celotni osnovni vložek v denarju (najnižji znesek 7.500 EUR) in pred
vložitvijo predloga za vpis na sodišče.
• edini družbenik pridobi overjeno izjavo lastnika da dovoljuje poslovanje na določenem naslovu
Če se predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d. o. o. vloži prek oddaljenega dostopa (SPOT
portala), aplikacija družbeniku samodejno odpre elektronsko knjigo sklepov.
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2. Navodila za registracijo enostavne enoosebne d.o.o. preko portala
SPOT
2.1. Prijava v portal SPOT
Pred izpolnjevanjem obrazca se prijavite v portal SPOT, na naslovu – https://spot.gov.si/.

Slika 1: Prijava v portal SPOT

Za dostop do postopkov potrebujete osebno digitalno potrdilo. Priporočamo da prijavo v sistem
opravite preko SI-PASS. Navodila za registracijo so dostopna tukaj. Ko se prijavljeni v portal SPOT
izberite vlogo spodaj:

2.2 Izbira postopka

Slika 2: Izbira postopka po uspešni prijavi v spletni portal SPOT

Vstopite na portal SPOT in kliknite : »Predlog za vpis enostavne eno-osebne d.o.o.«. Na portal SPOT se
lahko prijavite tudi s klikom na gumb »Prijava«
Postopek lahko izberete tudi na spletnem portalu SPOT pod naslovom SODIŠČE s klikom na gumb
ZAČNI. Po izboru se boste morali prijaviti z vašim digitalnim potrdilom ali preko sistema SIPASS.

Slika 3: Izbira postopka na spletnem portalu SPOT
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V kolikor ste se prijavili prek povezave »Prijava«, izberite povezavo »Predlog za vpis enostavne
enoosebne d.o.o.«. Če ste se prijavili na portal na gumbu »Začni«, se odpre se forma za vnos Predloga
za vpis enostavne enoosebne d.o.o.. V formo vnašate podatke o vsebini predloga za vpisustanovitve po
zaporedju korakov, razloženih v nadaljevanju.
Če ste predlog že vnesli in ga še niste elektronsko podpisali, lahko najdete predlog tako, da vpišete
SPOT številko, pod katero je shranjena.

Slika 4: Izbira poslovnega subjekta

i
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2.3 Osnovni podatki
V tem koraku ne vpisujete ničesar, ker se potrebni podatki vpišejo samodejno.

Slika 5: Identifikacijski in drugi podatki o družbi
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Izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.

Slika 6: Vnos podatkov o d.o.o.
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Slika 7: Vpis datuma ustanovitve in kapitala ter imena družbe

Datum ustanovitve
Datum ustanovitve družbe je dan, ko družbenik poda akt o ustanovitvi. Ker sistem s pripravo predloga
za vpis pripravi tudi akt o ustanovitvi, je datum ustanovitve enak trenutnemu dnevu (dnevu,na
katerega vnašate predlog). Vnesite oziroma izberite torej datum vnosa predloga.
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Kapital – znesek
Vpišite osnovni kapital družbe. Najnižji znesek osnovnega kapitala je 7.500 EUR. Pri enoosebni d. o. o. je
ta enak znesku osnovnega vložka edinega družbenika, ki ga vpišemo v koraku Poslovni delež.

Prek oddaljenega dostopa (portala SPOT ) se namreč lahko vloži samo predlog za vpis ustanovitve
enostavne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,če so glede osnovnega vložka edinega
družbena izpolnjene te predpostavke:
− osnovni vložek se vplača kot denarni vložek in
− denarni vložek se v celoti (v celotnem znesku) vplača pred vložitvijo predloga za vpis ustanovitve v
sodni register.

Firma
Firma je (polno) ime, s katerim bo družba poslovala.. Firma družbe z omejeno odgovornostjo mora
vsebovati 3 obvezne sestavine. To so (primer):
sestavina, ki družbo individualizira oz. fantazijsko poimenovanje (npr. Kokvac );
oznaka predmeta poslovanja (razvoj sodobnih tehnologij);
oznaka pravnoorganizacijske oblike (d. o. o.) V polje Firma vnesite (polno) firmo družbe na primer:

KOKVAC, integracija in storitve, d. o. o.

Skrajšana firma
V to polje vpišite skrajšano ime, s katerim bo družba poslovala. Družba pri svojem poslovanju lahko
namreč uporablja tudi skrajšano firmo, ki pa zaradi načela resničnosti firme ne sme vsebovati sestavin,
ki jih ne vsebuje polna firma. Skrajšana firma mora zato obsegati najmanj dve sestavini polne firme:
sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firme drugih družb (npr. KOKVAC); oznako pravnoorganizacijske
oblike (d. o. o.).
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Sedež:
V polje se avtomatično prenese podatek o naselju pri poslovnem naslovu
Poslovni naslov: Vnesemo ulico in hišno številko poslovnega naslova.

Ko vnesemo podatka o ulici in hišni številki, izberemo gumb »Išči naslov«. Prikažejo se vsi naslovi v RPE,
ki se ujemajo z vnesenima podatkoma.

Slika 8: Vpis podatkov o sedežu
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Izberemo naslov, ki ustreza poslovnemu naslovu.

Slika 9: Izbor naslova iz registra prostorskih enot

Iz RPE (registra prostorskih enot) se prenesejo podatki o izbranem poslovnem naslovu.

Slika 10: Podatki o izbranem poslovnem naslovu
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2.4 Knjiga sklepov
Hkrati z vpisom ustanovitve v poslovni register se bo avtomatično odprla elektronska knjiga sklepov.

Slika 11: Knjiga sklepov

Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo je družba ki, ima samo enega družbenika. Za enoosebno
družbo veljajo te posebnosti (glede na splošna pravila, ki veljajo za več osebno družbo):
Ustanovi se tako, da edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi (pri večosebni družbi družbeniki sklenejo
družbeno pogodbo).
Edini družbenik mora voditi ki njigo sklepov. Knjigo sklepov družbenik vodi tako, da vanjo vpisuje vse
sklepe, s katerimi ureja korporacijska razmerja, in sicer zlasti o:

spremembi akta o ustanovitvi;
− postavitvi in odpoklicu poslovodij;
− postavitvi prokurista.
Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.Knjigo sklepov lahko edini družbenik
vodi:
− bodisi v pisni obliki (kot papirno knjigo sklepov);
− bodisi elektronsko (kot elektronsko knjigo sklepov).

Če se predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d. o. o. vloži prek oddaljenega dostopa (SPOT
portala), aplikacija družbeniku samodejno odpre elektronsko knjigo sklepov.

Izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.
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2.5. Vnos družbenikov
Pri enostavni enoosebni d. o. o. se osebni podatki o družbeniku (vaši podatki) izpišejo samodejno, zato
vam v tem koraku ni treba vnesti ničesar. Podatki o družbeniku (vaši podatki) se prenese iz Centralnega
registra prebivalstva (CRP).

Slika 12: Preveritev družbenika

Izberemo gumb »Izvedi preveritev«. Pri tem sistem preveri omejitve po 10.a členu ZGD-1.Nadaljevanje
v naslednji korak brez izvedbe te akcije ni mogoče.

Če se v rezultatu preveritve v ZELENEM okviru izpiše status »brez omejitev«, pomeni, da razlogi za
omejitev ustanovitve družbe oziroma pridobitve statusa družbenika iz 10. a člena ZGD-1, ki se
samodejno preverjajo v informacijskem sistemu SPOT niso podani, lahko nadaljujete z oddajo vloge.
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Slika 13: Rezultati preverjanja družbenika

Če se v rezultatu preveritve v RDEČEM okviru izpiše status »omejitve«, to pomeni, da obstaja omejitev
pridobitve statusa družbenika iz 2., 3. ail5 točke prvega odstavka ali iz tretjega odstavka 10. a člena
ZGD-1, ki se samodejno preverjajo v informacijskem sistemu SPOT. Na voljo so trije gumbi,ki
predvidevajo več situacij:
»Potrdilo ali drugo dokazilo«
Ta gumb izberete, kadar razpolagate s potrdilom FURS, iz katerega je razvidno, da ste poravnali davčne
obveznosti v skladu s 9. odstavkom 10. a člena ZGD-1. V tem primeru bo potrebno točki SPOT (osebno
ali po pošti) dostaviti tudi potrdilo FURS.
SPOT aplikacija omogoči nadaljevanje dela na vlogi in posredovanje vloge na izbrano SPOT točko.
»Brez potrdila ali drugega dokazila«
Izbira možnosti »Brez potrdila ali drugega dokazila pomeni, da zadeva dobi končni status
„Oddaja prijave ni mogoča.“ S to izbiro se zaključi delo na vlogi.
»Obvestilo za stranko«
S klikom na gumb pridobimo obvestilo omejitvah za pridobitev statusa ustanovitelja.

16

Slika 14: Možnosti pri omejitvah družbenika

V primeru, da omejitev ni ali boste predloži potrdilo FURS, se premaknemo na naslednji korak.
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2.6 Poslovni deleži

V polje Znesek vložka se samodejno vpiše denarni znesek, ki ste ga vpisali na koraku 2 v polje
»Kapital – znesek« in ga boste vplačali ob ustanovitvi družbe. Znesek je enak znesku osnovnega
kapitala družbe.

Slika 15: Vnos poslovnega deleža

Izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.
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2.7. Podatki od zastopniku
Pri enostavni d. o. o. se podatki o edinem zastopniku (vas) izpišejo samodejno, zato v tem koraku ne
vpisujete ničesar.

Slika 16: Podatki o zastopniku se samodejno izpolnijo

Izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.
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2.8 Izbira dejavnosti podjetja
V koraku dejavnost se vpisujejo samo podatki o statistično pomembnih dejavnostih in ne o vseh
korporacijskih dejavnostih. Statistično pomembna glavna dejavnost je tista, ki jo bo družba dejansko
opravljala v pretežnem delu. Družbenik mora izbrati vsaj eno od korporacijskih dejavnosti, ki jih bo
družba opravljala.
Praviloma se ob ustanovitvi vpiše samo ena statistično pomembna dejavnost, ki se hkrati določi kot
glavna dejavnost.

Slika 17: Izbira glavne dejavnosti
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Izjemoma se lahko vneseta dve ali več (vendar skupno največ 5) statističnih dejavnosti (4 dejavnosti
poleg glavne dejavnosti). Druga statistično pomembna dejavnost (poleg glavne) je tista, ki bo za
družbo pomenila najmanj 20 % vseh njenih prihodkov.
Druge korporacijske dejavnosti, ki jih bo družba opravlja v manjšem delu (z njimi uistvari manj kot 20
% svojih prihodkov), se ne vpisujejo v PRS, zato se podatki o njih ne vnašajo v koraku dejavnosti,
temveč v koraku izdelava listin.
Za vpis nove (statistično pomembne) dejavnosti izberemo gumb Dodaj dejavnost. Prikaže se ekran za
izbiro dejavnosti.
V drevesu označimo dejavnosti, ki jih bo družba opravljala – skupno največ 5. Ko označimo vse izbrane
dejavnosti, izberemo gumb Potrdi izbiro in se vrni.
Dejavnosti lahko iščete tudi preko iskalnika.

Slika 18: Iskanje

Prikaže se ekran za izbiro glavne dejavnosti:

Slika 19: Vnos glavne dejavnosti

Za vpis dodatne (statistično pomembne) dejavnosti izberemo gumb Dodaj dejavnost. V primeru, da
želimo opravljati dejavnost na obrtni način, označimo polje v stolpcu »Opravljanje na obrtni način« Ko
končamo vnos vseh statističnih dejavnosti, med njimi določimo eno glavno dejavnost.
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2.9 Vnos kontaktnih podatkov
V tem koraku vnesemo podatke o kontaktnih podatkih in naslovniku, na katerega naj sodišče pošlje
sklep o vpisu.
Če imate varni elektronski poštni predal in želite da se vloga pošlje elektronsko lahko pri Podatki za
pošiljanje pošiljke izberete tudi »Elektronsko vročanje.« V tem primeru morate vpisati naslov varnega
poštnega predala. Varni poštni predal se odpre pri Pošti Slovenije na http://moja.posta.si, oziroma pri
EIUS, d.o.o. na http://www.vep.si s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Slika 20: Vnos podatkov kam se bo poslal sklep sodišča
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Vnos naslova za pošiljanje pošiljke po pošti.

Slika 21: Vnos naslova za pošiljanje po pošti
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2.10 Izdelava listin
Prikažejo se statistične dejavnosti, ki smo jih vnesli v koraku dejavnosti. Te bodo avtomatično
prenesene tudi v vsebino akta oziroma pogodbe.
Dodatne dejavnosti: vnesemo lahko še druge korporacijske dejavnosti, ki niso hkrati statistične (in se
vpišejo samo v akt). Postopek je enak kot pri koraku dejavnosti.

Slika 22: s dodatnih dejavnosti
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2.11 Način zastopanja
Izberemo ustrezno šifro. Če šifre ne bomo izbrali, nas bo aplikacija v koraku izpis listin opozorila, da
generiranje Akta o ustanovitvi ni mogoče.

Slika 23: Vnos načina zastopanja

Ko smo vnesli vse podatke, izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.

2.12 Izbira prilog

Slika 24: Izbira prilog

25

Naštete so listine, ki jih je potrebno elektronsko podpisati:
Akt o ustanovitvi, izjava edinega družbenika

Lahko pa elektronsko podpišete tudi listino Obvestilo sodišču o rezultatih preverjanja ustanoviteljev.
Priloge bodo avtomatsko generirane in jih morate samo še elektronsko podpisati. Fizičnih listin ne
potrebujete poslati nikamor, ker boste generirane priloge elektronsko podpisane poslali izbrani točki
SPOT.
Izbira točke SPOT
V drevesu izberite točko SPOT; prek katere boste oddali predlog za vpis s prilogami. To pomeni, da
boste elektronsko vlogo posredovali izbrani točke SPOT, ki bo preverila pripete listine, ki jih boste v
nadaljevanju elektronsko podpisali. Točka SPOT bo počakala, da prinesete ali pošljete potrdilo banke o
vplačilu osnovnih vložkov in overjeno izjavo lastnika objekta.
V primeru, da so pri preverjanju omejitev podani razlogi za omejitev pridobitve statusa družbenika iz 2.,
3. ali 5. točke prvega odstavka ali tretjega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki se samodejno preverjajo v
informacijskem sistemu SPOT (v RDEČEM okviru izpisan status »omejitve« ), bo točka SPOT zahtevala
tudi Obvestilo o omejitvah in Potrdilo ali drugo dokazilo.
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Slika 25: Izbira točke SPOT

Gumb »Shrani vlogo« lahko izberemo že v prejšnjih korakih. Vlogo (vsebino predloga) moramo
(ponovno) shraniti v koraku izbira prilog, ker v naslednjih korakih funkcije shranjevanja ni več. Nato
izberemo gumb Naprej in se premaknemo na naslednji korak.
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2.13 Predogled podatkov
V tem koraku se nam prikaže celotna vsebina vloge v postopku:
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Slika 26: Pregled nad celotno vlogo

Preden začnemo izpisovati listine (naslednji korak), preverimo, ali smo vse podatke v predlogu vnesli pravilno. Če
podatki niso pravilni, se z gumbom Nazaj vrnite na korak, v katerem se ti podatkivpisujejo in jih popravite. .V

kolikor so podatki pravilni, za premik na naslednji korak uporabite ukaz »Naprej.«
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2.14 Izpis listin
Podpisovanje avtomatsko generiranih listin
Aplikacija omogoča izdelavo vseh listin, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve d. o. o.,
razen potrdila banke o vplačilu osnovnega vložka.
V tem koraku moramo izdelati in elektronsko podpisati te listine, prikazane v preglednici:

Slika 27: Dodajanje in prenos dokumentov za podpis
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Pod imenom listine, ki jo želimo podpisati, izberemo gumb: Pripravi dokument za podpis. Odpre se
ekran za podpis izbrane listine.

Slika 28: Elektronski podpis dokumenta

Listino podpišemo z izbiro gumba Elektronsko podpiši dokument. Aplikacija izvede postopek podpisa.
Vrne na seznam listin in prikaže obvestilo, da je listina uspešno podpisana in shranjena.

Slika 29: Seznam podpisanih listin
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Postopek ponovimo za vsako listino, ki jo je treba priložiti predlogu. Ko smo podpisali vse listine,
izberemo gumb Naprej in se premaknemo na zadnji korak.

2.15 Vsebina avtomatsko generiranih vsebin
Na tem koraku lahko odpremo tudi generirano izjavo lastnika objekta, ki jo overimo na uporabni enoti
ali pri notarju. Listino je potrebno posredovati na vstopno točko. Vstopna točka bo k vlogi pripela tudi
vaše potrdilo o vplačanem kapitalu in potrdilo DURS v kolikor so podani razlogi za omejitev pridobitve
statusa družbenika.
Prikazana je vsebina prilog, ki se generirajo. Oznaka [××] pomeni, da se na označeno mesto v listini
(avtomatično) prenese ustrezen podatek, ki smo ga vnesli v predlog v prejšnjih korakih. V dokumentu
ne moremo popravljati nobenih podatkov.
Vsebina akta o ustanovitvi

Slika 30: Izjave edinega družbenika
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2.16 Elektronski podpis predloga

Predlog podpišete z izbiro gumba Elektronsko podpiši dokument. Izbira gumba povzroči, da se predlog
elektronsko podpiše in prenese točki SPOT, ki ste jo označili v predlogu. Tej vstopni točki morate
dostaviti potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala in overjeno izjavo lastnika objekta. Aplikacija se
premakne na ekran za izbiro drugih postopkov in prikaže obvestilo, da je predlog uspešno podpisan in
oddan.

Slika 31: Elektronski podpis vloge

Slika 32:Potrditveno okno pred pošiljanjem vloge na pristojen organ
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Slika 33: Pregled vloge

Ko ste oddali predlog za vpis družbe v poslovni/sodni register, lahko nadaljujete z oddajo ostalih vlog.

Slika 34: Povezani postopki po oddaji predloga točki SPOT
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2.17 Plačilo osnovnega kapitala
Točka SPOT, ki ste jo izbrali v oddanem predlogu za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d. o. o., bo
vaš predlog posredovala naprej sodišču, ki odloča o vpisu, šele, ko boste na začasni račun pri banki
vplačali denarni znesek v višini osnovnega kapitala in ji predložili potrdilo banke o vplačilu.

Osnovni kapital (vaš osnovni vložek, kot vložek edinega družbenika) lahko vplačate na dva načina:
1. osebno se oglasite v katerikoli banki, pri kateri odprete začasni račun in v dobro tega računa
vplačate denarni znesek v višini osnovnega kapitala. Banka vam bo izstavila potrdilo o vplačilu. Izvirnik
potrdila predložite točki SPOT, ki ste jo izbrali. Prinesete ga lahko osebno na izbrano točko SPOT ali ga
pošljete po pošti na naslov izbrane točke SPOT.

Pred oddajo vloge bo točka SPOT pripela tudi overjeno listino »Izjava lastnika objekta«.
V kolikor so pri preverjanju omejitev podani razlogi za omejitev pridobitve statusa družbenika iz 2.,3.ali
5. točke prvega odstavka ali iz tretjega odstavka 10. a člena ZGD-1 (v RDEČEM okviru izpisan status
»omejitve«), bo točka SPOT zahtevala tudi Obvestilo o omejitvah in Potrdilo ali drugo dokazilo.

2.18 Postopek na točki SPOT
Referent točke SPOT, ki ste jo izbrali ob vložitvi (oddaji) predloga za vpis prek oddaljenega dostopa bo
po vstopu na portal, videl vašo vlogo.

Slika 35: Seznam vlog v postopkih

Klik na izbrano povezavo (SPOT številko) odpre ekran s podatki o predlogu.
Referent pripne potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala in listino izjava lastnika objekta na enak način
kot pri drugih predlogih, tako da ga skenira. Nato referent v zadnjem koraku (Podpisovanje)
elektronsko podpiše predlog (gumb Elektronski podpis dokumenta). S tem vloži predlog za vpis v
poslovni/sodni register.
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2.19 Postopek sodišča
Sodišče preveri, če je pravilna vsebina predloga in če so mu priložene vse listine.
Če je predlog nepopoln izda »odredbo o dopolnitvi,« ki jo pošlje družbeniku (predlagatelju) na naslov za pošiljanje
pošiljke, naveden v predlogu. Če prejmete odredbo sodišča o dopolnitvi, se z njo zglasite pri točki SPOT, ki ste jo
izbrali ob oddaji predloga. Referent vam bopomagal ustrezno dopolniti predlog.
Če je predlog popoln sodišče izda »sklep o vpisu,« ki ga pošlje družbeniku (predlagatelju) na naslov za pošiljanje
pošiljke, naveden v predlogu. Hkrati z izdajo sklepa se samodejno izvede vpis ustanovitve družbe v PRS.
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