
5 korakov  
do ustanovitve d.o.o.

Določite dejavnost, 
sedež in ime.
Pri tem upoštevajte:
• Smiselno je registrirati tiste 

dejavnosti, s katerimi boste takoj 
začeli poslovati.

• Preverite, ali potrebujete dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti na sedežu 
podjetja.

• Priporočljivo je, da se ime podjetja 
jasno razlikuje od imen podjetij, ki 
so že vpisana v PRS.

Registrirajte podjetje in 
uredite ustanovne listine.
Na točki SPOT (Registracija) lahko 
brezplačno registrirate enostavni d.o.o. 
Pri notarju v enem dnevu uredite 
registracijo drugih vrst d.o.o., akt o 
ustanovitvi in druge potrebne listine. 
Strošek notarja se obračuna po ceniku 
notarskih storitev.

Odprite začasni 
bančni račun družbe v 
ustanavljanju.
Za to potrebujete Akt o ustanovitvi 
in vplačilo osnovnega kapitala 
(minimalno 7.500 evrov). Odprtje 
začasnega NLB Poslovnega računa 
uredite v enem dnevu, potrdilo o 
vplačilu ustanovnega kapitala pa je 
treba dostaviti ali poslati na točko 
SPOT (Registracija) ali k notarju. 

Pridobite sklep o  
vpisu v PRS.
Sklep o vpisu v PRS prejmete 
povprečno v štirih dneh, in sicer 
brezplačno.

Odprite poslovni 
transakcijski račun.
V NLB lahko odprete NLB Poslovni 
račun, odprtje uredimo v enem dnevu. 
Naročilo za odprtje računa lahko 
oddate tudi na spletu.

Uredite druge potrebne 
formalnosti.
• Prijava v obvezna socialna 

zavarovanja (za zaposlene v d.o.o.),
• vpis v davčni register,
• obvestilo na FURS,
• pridobitev davčne številke (v osmih 

dneh od datuma registracije d.o.o.).
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Za odprtje NLB 
Poslovnega računa 
morate priložiti:
• redni izpis iz sodnega/

poslovnega registra, ki ga za 
vas izpišemo iz ePRS (spletnega 
portala AJPES), 

• podatke o dejanskih lastnikih 
pravne osebe (razvidno iz Akta 
o ustanovitvi ali družbene 
pogodbe v obliki notarskega 
zapisa),

• veljavne osebne dokumente 
in davčne številke (vse samo 
na vpogled), iz katerih so 
razvidni podatki o zakonitem 
zastopniku in pooblaščenih 
osebah.

6 korakov  
do ustanovitve d.o.o.

Določite datum začetka 
poslovanja, sedež in ime.
Pri tem upoštevajte:
• Podjetje začne poslovati z dnevom 

vpisa v Poslovni register Slovenije 
(PRS). Vlogo za vpis v PRS lahko 
oddate najmanj 1 dan in največ 1 
mesec pred začetkom poslovanja.

• Pred začetkom opravljanja 
dejavnosti morate pridobiti 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
(če se to zahteva).

• Za sedež preverite, ali morda 
potrebujete pridobitev soglasja za 
poslovanje.

Registrirajte s.p. na točki 
SPOT (Registracija).
Na točki bodo uredili vpis v PRS 
in prijavo v socialna zavarovanja 
(obrazec M1 za polni s.p. ali M12 za 
popoldanski s.p.). Potrebovali boste še 
veljavni osebni dokument in davčno 
številko. Postopek traja manj kot eno 
uro in je brezplačen.

Pridobite sklep o  
vpisu v PRS.
Sklep lahko osebno dvignete na dan, 
določen kot začetek poslovanja, 
v izpostavi Ajpesa do 12. ure ali 
ga brezplačno prejmete po pošti 
(praviloma v dveh do treh dneh po 
predlaganem datumu vpisa).

Odprite poslovni 
transakcijski račun.
V NLB lahko odprete NLB Poslovni 
račun, odprtje uredimo v enem dnevu.
Naročilo za odprtje računa lahko 
oddate tudi na spletu.

Obvestite FURS.
Finančno upravo Republike Slovenije 
(FURS) morate v osmih dneh obvestiti 
o izbranem sistemu vodenja poslovnih 
knjig in oddati davčne podatke s.p. 
To lahko za vas uredi računovodja ali 
točka SPOT (Registracija).
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5 korakov  
do ustanovitve s.p.

Ustanovitev s.p. in d.o.o. po korakih

Za odprtje NLB 
Poslovnega računa 
morate priložiti:
• izpis iz PRS, ki ga za vas 

izpišemo iz ePRS (spletnega 
portala AJPES), 

• veljaven osebni dokument in 
davčno številko (vse samo na 
vpogled).

https://www.nlb.si/poslovni-racun
https://www.nlb.si/poslovni-racun

