OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
1000 LJUBLJANA
Celovška 71
VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV V OBRTNEM REGISTRU
1. Vnesite podatke, ki se nahajajo na obstoječem obrtnem dovoljenju
Stranka ……………………………………………………………………………………….…………
(naziv in sedež)

………………………………………………………..………...………………………………………..,
MŠPS: ……….….……….,
DŠ/ID: …………………....,
ki jo zastopa ………………...……………………………………..……………………………………
(ime in priimek, naslov prebivališča)

Datum rojstva: ………………………………… Davčna številka: …...………….………………….
vlaga vlogo za spremembo podatkov v obrtnem registru.
2. Vnesite samo podatke, ki so se spremenili:
Naziv poslovnega subjekta ...……………….……………….…….................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Sedež poslovnega subjekta ..………………………………..………………………………………..
Kratek naziv .…………………………….…………………..……………………………….…………
Statusni vpis: ……..……..…..………….. z dne: ………….………,
DŠ/ID: …….………………..
Zavezanec za DDV:

DA

NE

Telefon: ………………………………..…
Fax: ………………………………….…...
E-naslov: …………………………….…..
Sprememba načina opravljanja dejavnosti pri samostojnih podjetnikih posameznikih:
•

redna dejavnost

•

opravljanje dejavnosti kot postranski poklic

Sprememba dejavnosti:
Obrtne dejavnosti, ki jih želimo opravljati ali jih ne opravljamo več (obkrožiti ustrezno):
(navedite šifro in naziv dejavnosti iz Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti, Ur.l. RS, št. 18/08):

………………………………………………………………..……………………..……………………
………………………………………………………………..……………………..……………………
……………………………………………………………………………………..……………………..
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Dejavnosti bomo opravljali:
a) na sedežu
b) v poslovnem prostoru ……………………………….……………..………………….……………
c) na terenu
Nosilec obrtne dejavnosti:
………………………………………………………………………...……………..…………………...
(ime in priimek, naslov)

……………………………………………………………………………..……………………………..
Datum rojstva: ………………….…..……… Davčna številka: ……………………………,
Izobrazba: ………………………...……………………………………………………………………,
oziroma pogoj iz 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona: ……………..…………………………..
…………………………………………………………………………………..………………………..
Številka mnenja in datum izdaje (v primeru da gre za opravljanje domače in umetnostne
obrti): ……………….
V ………………, dne ………………

žig

(podpis)

Opozorilo:
Stranka mora pred pričetkom poslovanja izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov
(Ur.l. RS št. 102/04 in 126/07) in ostalih predpisih, ki določajo posebne pogoje za opravljanje
posameznih dejavnosti.

Priloge k vlogi:
Vsi postopki
1) originalno reprezentativno obrtno dovoljenje
2) kopija dokazila o plačilu stroškov postopka
Dokazovanje izobrazbenih pogojev za nosilca del
3) overjena kopija spričevala o šolski izobrazbi
4) overjeno kopijo mojstrskega spričevala v slovenskem prevodu, če je izdano v tujini
5) potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah oz. opravljanju ustreznih del
6) kopijo obrazca M1 ali pogodba o zaposlitvi (v primeru, ko je nosilec del zaposlena
oseba)
7) dokazilo o samozaposlenosti (kopija obrtnega dovoljenja pred letom 1994 ali izpis iz
ustreznega registra, ki dokazuje registracijo)
8) dokazila o opravljanju poslovodnih del (potrdilo delodajalca ali obrazec M1/M2 ali
pogodba o zaposlitvi)
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