
 

 

Podrobnejša navodila za registracijo. 

Za pridobitev identifikatorjev se je potrebno Registrirati na spletni strani 

http://www.idissuer.si. Kliknite REGISTRACIJA. 

 

Ponovno izberite Registracija 

 

  

http://www.idissuer.si/


 
Odpre se novo okno s polji za izpolnitev. Nekateri podatki obvezni za vnos, nekateri ne. 

Vpišemo samo podatke, ki so OBVEZNI za registracijo! V desnem kotu, je tudi pdf dokument 

»Navodila za registracijo«, kjer so vsa polja še podrobneje opisana! 

Polje: Vrsta 

Če gre za trgovino, restavracijo, bife, bistro – uporabnik izbere Prodajalec v maloprodaji. Če 

gre za podjetje, ki izdaja tobačne izdelke iz skladišča, je potrebno izbrati Distributer. 

 

 

Polje: Gospodarski subjekt 

Vpišite Ime podjetja, kot je zapisano v AJPES-u! 

 

  

Ostali podatki 



 
Ni potrebno vpisati podatka za Alternativno ime (razen če želite), obvezni podatki pa so 

naslov, poštna številka , kraj. Državo izberemo iz spustnega seznama. Nato na desni strani 

označite polje “Registracija DDV” – če ste davčni zavezanec in nato vpišite DDV številko 

(vključno z SI)! Če davčni zavezanec niste, to majhno polje pustite prazno in vpišite le 

podatek v Davčno številko . Številka trošarine ni obvezen podatek! 

 

  

Ostali podatki - nižje na strani 

 

 

Potrebno je vpisati še ostale podatke – samo na LEVI STRANI! Polja na desni lahko v tej 

fazi pustite še prazne (Drugi izdajatelj, Številka drugega izdajatelja, Maloprodajni operater, 

EO ID registracija gospodarskega subjekta). 

E-mail in telefon sta zelo pomembna zaradi same registracije. Ko smo vpisali vse podatke, 

označimo polje Nisem robot in zaključimo registracijo! Na vnesen e-mail boste prejeli 

uporabniško ime in geslo, s katerim se boste prvič prijavili v portal – istočasno v tem prvem 

e-mailu dobite tudi EOID številko.  

Pp prvi prijavi bo potrebno spremeniti tudi geslo. Program ti geslo ponudbi tudi sam, lahko pa 

si ga nastavite tudi sami. Sprememba gesla je obvezna! 

 



 
Ogled podatkov na spletni strani TPD Issuer 

Gospodarski subjekti 

 V polju Identifikacijska koda gospodarskega subjekta je zapis EOID! 

 

 

Objekti 

Nato je potrebno vpisati še vsak objekt, kjer boste prodajali tobačne izdelke tako pravnim 

osebam, kot tudi fizičnim! 

Izberemo zavihek na levi “Objekti” in v desnem kotu prazen list - Nov objekt!

 

 

 Prikaže se nam podoben meni, kot pri registraciji.  

 

 

  

Vpišemo naslov objekta - ulica, hišna številka, poštna številka in kraj; državo izberemo iz 

seznama ter spodaj izberemo vrsto objekta. 



 
Če vpisujemo za objekt, ki ni skladišče in ne trgovina na drobno, izberemo Drugo. Takrat 

moramo vpisati spodaj še podatek v polje Druga vrsta! Primer spodaj za bistro. 

Na desni strani ni potrebno trenutno nič vpisati!!! Podatke nato shranimo! 

 

V meniju “Objekti” lahko vidimo vse registrirane poslovne enote! Če je prišlo med samo 

registracijo do napake, je mogoče podatek urediti ali izbrisati – Ukrepi! Podatek je mogoče 

tudi izvoziti v excell (.csv format datoteke) in sicer izberemo desno zgoraj ikono, ki 

predstavlja excel! 

 

 

Datoteko skupaj z nazivom podjetja in davčno številko podjetja pošljite na 

ttc.kupci@tus.si! 

 

mailto:ttc.kupci@tus.si

