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Obvezna objava elektronskega naslova za gospodarske družbe 

 

Sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu 

RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) je prinesla novost, da morajo gospodarske družbe v predlogu 

za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register 

Slovenije in je torej javni podatek. Navedena obveznost ne velja za samostojne podjetnike. 

Obstoječe gospodarske družbe, ki v Poslovnem registru Slovenije še nimajo objavljenega 

elektronskega naslova,  pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta 

od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022. 

Obveznost velja tako za kapitalske družbe (d.o.o., d.d., SE, k.d.d.) in kot tudi osebne 

gospodarske družbe (d.n.o., k.d., t.d.) ter tudi za gospodarska interesna združenja in 

podružnice tujih podjetij.  

Gospodarskim družbam svetujemo, da v ePRS preverijo, ali imajo vpisan elektronski naslov. 

V kolikor iz PRS-ja podatek o elektronskem naslovu gospodarske družbe ni viden, mora 

gospodarska družba urediti vpis elektronskega naslova v PRS najkasneje do 24.2.2022. 

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način: 

• vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT, 

• izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS 

(objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi 

na izpostavo AJPES, 

• na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca 

namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana, 

Primer  dopisa:  

Družba xxxx  d.o.o. s sedežem xxxxx, Matična številka 1111111000 

predlaga vpis elektronskega naslova družbe   xxx@yyy  v PRS in dovoljuje, da je v skladu 

z določili ZGD-1 javno objavljen. 

Datum:                                                                                             Podpis odgovorne osebe 

 

Elektronski naslov družbe je na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah javen 

podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem 

uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije, zato družbe, ki že imate vpisan 

elektronski naslov, preverite ali je le-ta pravi in ga po potrebi spremenite. 

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://www.ajpes.si/doc/spot/03_Prijava_za_vpis_v_PRS_za_DPS.pdf
https://www.ajpes.si/O_AJPES/Organiziranost
https://www.ajpes.si/prs/
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Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je 685. členu Zakona o 

gospodarskih družbah predpisana globa, ki znaša od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek 

kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 eurov srednja družba, z globo od 2.500 

do 15.000 eurov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 eurov pa mikro družba.  

 

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 21.9. 2021 

 


