
PODATKI PRAVNE OSEBE 
Naziv pravne osebe

Sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, država)

Matična številka  Davčna številka

Telefonska številka Kontaktni elektronski naslov 

Številka pristopne izjave (vpišite samo eno)  

Registracija pravne osebe

PODATKI ZAKONITEGA/-E ZASTOPNIKA/-ICE 
Ime  

Priimek 

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Davčna številka  

Davčna izpostava 

Telefonska številka  

Elektronski naslov 

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, 

država) 

Osebni dokument, številka, veljavnost in izdajatelj 

PODATKI ZAKONITEGA/-E ZASTOPNIKA/-ICE 
Ime  

Priimek 

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Davčna številka  

Davčna izpostava 

Telefonska številka  

Elektronski naslov 

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, 

država) 

Osebni dokument, številka, veljavnost in izdajatelj 

PODATKI ZAKONITEGA/-E ZASTOPNIKA/-ICE 
Ime  

Priimek 

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Davčna številka  

Davčna izpostava 

Telefonska številka  

Elektronski naslov 

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, 

država) 

Osebni dokument, številka, veljavnost in izdajatelj 

PODATKI ZAKONITEGA/-E ZASTOPNIKA/-ICE 
Ime  

Priimek 

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Davčna številka  

Davčna izpostava 

Telefonska številka  

Elektronski naslov 

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, 

država) 

Osebni dokument, številka, veljavnost in izdajatelj 



IZJAVA:
Seznanjeni smo, da družba za upravljanje izda uporabniško ime in geslo za dostop do spletne poslovalnice KD Skladi.net le za tiste zakonite zastopnike 
pravne osebe, ki so navedeni v tem obrazcu oziroma na obrazcu Pooblastilo pravne osebe, ter za tiste pooblaščence, ki smo jih pooblastili za dostop do 
spletne poslovalnice (obrazec Pooblastilo pravne osebe), in da bodo uporabniška imena poslana na kontaktni elektronski naslov pravne osebe, naveden v tem 
obrazcu, gesla pa na sedež družbe, naslovljena na posameznega uporabnika. Pooblastilo lahko kadar koli prekličemo. Seznanjeni smo, da je dostop do spletne 
poslovalnice možen le z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, priznava 
za spletno poslovalnico (veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, pridobljeno pri enem od javnih slovenskih izdajateljev POŠTA®CA, SIGEN-CA, Halcom-CA 
in AC-NLB), ter da za dostop potrebujemo čitalnik zaščitnih kartic in ustrezno programsko opremo za prepoznavanje digitalnih potrdil na računalniku, s 
katerim se želimo povezati do spletne poslovalnice KD Skladi.net.  S podpisi jamčimo, da je vsak pooblaščeni uporabnik seznanjen z vsakokrat veljavnimi 
Splošnimi pogoji za uporabo storitev spletne poslovalnice KD Skladi.net in da jih sprejema. Izjavljamo, da bomo javili vsako spremembo pri pooblaščencih in 
digitalnih kvalificiranih potrdilih. Zakoniti zastopniki s podpisom tega obrazca izrecno dovoljujemo KD Skladi, d. o. o., da zbira, vodi, obdeluje in hrani naše 
osebne in druge podatke, povezane z uporabo spletne poslovalnice KD Skladi.net, vse z namenom doseganja namena ter varne in učinkovite uporabe spletne 
poslovalnice.  

                       Podpis odgovorne osebe (odgovornih oseb) in žig                                          Kraj in datum  

Če je zastopstvo skupno, mora registracĳo podpisati toliko zastopnikov, kot je določeno v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Ta obrazec skupaj s Splošnimi pogoji za uporabo 
storitev spletne poslovalnice KD Skladi.net ima značaj pogodbe, ki je sklenjena, ko družba za upravljanje odobri uporabo spletne poslovalnice KD Skladi.net. Vsakokrat veljavni Splošni 
pogoji za uporabo storitev spletne poslovalnice KD Skladi.net so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.net. Družba za upravljanje bo uporabniška imena in začetna gesla poslala v 
roku 8 delovnih dni po odobritvi uporabe spletne poslovalnice. Prosimo, da obrazcu priložite originalni ali overjen izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, in Izjavo o dejanskih lastnikih pravne osebe, ki jo najdete na spletni strani www.kd-skladi.si.  

PRILOGE:

Izpolni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.  

Datum prejema obrazca: 

Datum odobritve uporabe spletne poslovalnice za pravno osebo (datum izvedbe registracĳe): 

Uporabniška imena zakonitih zastopnikov:

Opombe:

Morebitni razlogi za zavrnitev registracĳe:

Podpis osebe, ki je izvedla registracĳo:


