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Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), na podlagi 74. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo , 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17), 4., 5. in 14. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št.
49/06, 33/07 - ZSreg-B, 19/15, 54/17), 3. členom Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08), 3. členom Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13) in
Prijave za vpis v Poslovni register Slovenije št. 0101-81-20180725-005671, z dne 25.07.2018, na zahtevo, ki jo je
vložil/a Ursula Gawish, *****  izdaja naslednji

1. Dne 26.07.2018 se v Poslovni register Slovenije vpiše samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju:
podjetnik) z naslednjimi podatki:

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Izpostava Krško

                                Cesta 4. julija 42
                             8270 Krško, SLOVENIJA

        tel.: (07) 488 29 40, faks: (07) 488 29 35

Podatki o podjetniku:

Ursula Gawish- osebno ime:

*****- stalno bivališče:
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68.100
68.200
68.310
68.320
70.220

1
2
3
4
5

Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Glavna dejavnost podjetnika:

- šifra podrazreda po SKD:

- naziv podrazreda:

70.220

Dr.podjetniško in poslovno svetovanje

- šifra SKIS:

- naziv institucionalnega sektorja:

14100

Samozaposleni delodajalci

Šifra sektorske pripadnosti po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS)

Registrirane dejavnosti podjetnika po SKD:

  Šifra podrazreda
SKD

Naziv podrazreda po SKD

Obrazložitev:

*****

2. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

3. Posebni stroški v postopku niso nastali.

Vročiti:
*****

Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na
zapisnik pri Izpostavi AJPES Krško, Cesta 4. julija 42, 8270 Krško. O pritožbi bo odločalo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. Pritožba je
vložena pravočasno, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je potrebno
plačati upravno takso po 2. tarifni številki Taksne tarife Zakona o upravnih taksah v znesku 18,10 EUR na
podračun AJPES številka 0110 0845 0167 255. Pri nakazilu se obvezno sklicujte na številko 00 16411-240-*****.
Takso je mogoče plačati tudi v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti na blagajni izpostave
AJPES, kjer se vloži pritožba.

Marijana Malus,
vodja izpostave

Postopek vodil/a: 

Štefanija Kosovan,
višja področna referentka I


