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POOBLASTILO TUJEGA SKLADA, TUJE USTANOVE ALI PODOBNEGA PRAVNEGA 
SUBJEKTA TUJEGA PRAVA ZA VNOS PODATKOV V REGISTER DEJANSKIH 

LASTNIKOV 
 
Tuji sklad, tuja ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava z naslednjimi podatki 

Firma / ime:  

Naslov: 
(ulica, hišna številka, kraj) 

 

Država:  

Zastopnik: 
(ime in priimek) 

 

po zastopniku za vnos podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL), skladno s tretjim 
odstavkom 48. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma  

1. pooblašča:  

 
 

fizično osebo  
 

poslovni subjekt (fizično ali pravno osebo, 

vpisano v Poslovni register Slovenije) 

Ime in priimek: Matična številka: 

  

Davčna številka: 
(samo, če jo je izdal FURS1) 

Firma: 

  

Uporabniško ime za portal AJPES: 
Naslov: 
(ulica, hišna številka, kraj) 

  

Izdajatelj KDP2 za elektronski podpis: 

 

Serijska številka KDP:  

  

 
 

                                                           
1 Finančna uprava Republike Slovenije 
2 Kvalificirano digitalno potrdilo 



 

2.  Podatke bo v Register dejanskih lastnikov vpisal zastopnik sam (zastopnik tujega sklada, tuje 
ustanove ali podobnega subjekta tujega prava izpolni svoje podatke) 
 

Ime in priimek:  

Davčna številka: 
(samo, če jo je izdal FURS) 

 

Uporabniško ime za portal AJPES:  

Izdajatelj KDP za elektronski podpis:  

Serijska številka KDP:  

 

 

   

Datum Žig3 Podpis zastopnika 

 

 

 

 

 

 

 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA 
 
Zastopnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega subjekta tujega prava lahko sam vpiše podatke v 
Register dejanskih lastnikov, s tem da izpolni svoje podatke v točki 2. 
 
Zastopnik lahko za vnos podatkov v Register dejanskih lastnikov pooblasti drugo fizično osebo ali poslovni 
subjekt (fizično osebo, ki opravlja dejavnost, ali pravno osebo, ki je vpisana v PRS), ali oba, s tem, da izpolni 
podatke v točki 1. 
 
Za fizično osebo iz točke 1 se državljanstvo Slovenije ne zahteva. 
 
Obvezno mora biti priložen izpisek ali potrdilo iz tujega registra, iz katerega izhaja, da je poslovni subjekt 
vpisan v tuj register ter vsebuje tudi podatke o zastopniku. 

 

 

 

 

 

Izpolnjeno pooblastilo pošljite: 

1. po pošti na naslov: AJPES, Centrala Ljubljana, SREP, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana 
2. po elektronski pošti na naslov: prs@ajpes.si elektronsko podpisano 

 

                                                           
3 V primeru, da zavezanec posluje brez žiga, navede »Poslujemo brez žiga.«. 

mailto:prs@ajpes.si

