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NAČELA IN STRATEŠKI CILJI AJPES

Strateški cilji:
1) Soustvarjati transparentno gospodarsko okolje
2) Spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov in informacij
3) Sodelovati z interesnimi skupinami ter institucijami pri

izboljševanju pravnega in institucionalnega okolja
4) Ostati pomembni ponudnik bonitetnih in drugih tržnih storitev

Načela delovanja:

A - ambicioznost, strokovnost in odgovornost pri izvajanju zaupanih nalog

J - javnost in dostopnost storitev

P - preglednost delovanja in spoštovanje pravnih in etičnih norm

E - evropska usmerjenost razvoja storitev

S - stalnost proaktivnega delovanja za dvig zadovoljstva 
uporabnikov in zaposlenih
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NALOGE IN ORGANIZIRANOST AJPES
A. Javne storitve:

1. Naloge točk VEM, vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih
registrov ter uradne objave podatkov

2. Zbiranje, objavljanje in posredovanje letnih in drugih poročil
3. Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov

B. Tržne storitve:
1. Bonitetne in druge tržne storitve
2. Izvajanje obveznega in prostovoljnega pobota





Dostop do podatkov www.ajpes.si
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ISKANJE PODATKOV PRS

AJPES JE UPRAVLJALEC POSLOVNEGA 

REGISTRA SLOVENIJE (PRS)



TEHNIČNI VIDIK POVEZANIH INFORMACIJ 

EVIDENCA 

DIGITALNIH 

POTRDIL 

POSLOVNI 

REGISTER

MREŽA 

EVROPSKIH 

POSLOVNIH 

REGISTROV

REGISTER 

ZASTAVNIH 

PRAVIC NA 

PREMIČNINAH

REGISTER 

TRANSAKCIJSKI

H RAČUNOV

ZPlaSS

SPZ

ZPRS-1, ZSReg

ZSReg

ZPRS-1

URADNE 

OBJAVE

REGISTER 

FIZIČNIH OSEB, 

KI 

PROIZVAJAJO 

ELEKTRIČNO 

ENERGIJO

POSAMEZNIKI, 

KI OPRAVLJAJO 

OSEBNO 

DOPOLNILNO 

DELO

EZ-1

ZPDZC-1

ZAVEZANCI ZA 

INFORMACIJE 

JAVNEGA 

ZNAČAJA

LETNA POROČILA

ZGD-1

ZDIJZ

REGISTER 

DEJANSKIH 

LASTNIKOV

ZPPDFTREGISTER 

NASTANITVENIH 

OBJEKTOV

ZGos-1

VPISNIK 

PROSTOVOLJSKIH 

ORGANIZACIJ

ZProst

ZSReg, ZFPPIPP, 

ZGD-1

Evropski poslovni register 

(EBR)  

BRIS (EC)

Mednarodni finančni 

identifikator LEI

Balkanski poslovni register 

(EBRD)



Mednarodno delovanje
• Izmenjava mnenj, pozitivnih praks s sorodnimi registrskimi organi (Italija, 

Hrvaška, Makedonija, Srbija)

• Sodelovanje pri nastanku Balkanskega poslovnega registra (EBRD, 2018)

• Akreditacija pri GLEIF za dodeljevanje LEI 

• Članstvo v sorodnih mednarodnih organizacijah:

– European Business Register – EBR (2011)

– Company Law Expert Group – CLEG BRIS (2014) BRIS (EC), 

2017

– European Commerce Registers’ Forum – ECRF (2016)

– International Association of Commercial Administrators - IACA (2016).
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EVROPSKI POSLOVNI REGISTER

Mreža EBR: Informacijski 
sistem, preko katerega 

države članice zagotavljajo 
podatke in nekatere 

storitve iz svojih 
nacionalnih poslovnih 
registrov o poslovnih 

subjektih iz evropskih držav 
članic EBR, prav tako pa 

tudi do nekaterih 
dokumentov, povezanih s 
poslovanjem teh poslovnih 

subjektov.

Članstvo: Vključenih 27 
držav evropske skupnosti, 

vendar se članstvo 
spreminja.

Vir podatkov: države 
članice EBR in njihove 

storitve ter njihovi 
distributerji podatkov 

Slovenija: pomemben 
element pri distribuciji 

podatkov – po obsegu na 
2. mestu, po doseženih 

prihodki na 6. mestu med 
članicami EBR

Prednost: 27 članic, podatki o več kot 22 milijonov poslovnih subjektov

Slabost: neenotni podatki po različnih  državah



Sistem povezovanje poslovnih registrov EU 

(BRIS)
• Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 

trgovinskih registrov ter registrov družb.

• Namen: Izboljšati čezmejni dostop do informacij o družbah in njihovih podružnicah v drugih državah 
članicah prek: elektronske komunikacije med registri; pošiljanja informacij posameznikom, na 
standardiziran način, po vsej EU; z uporabo identične vsebine in interoperabilne tehnologije.

• Države članice EU (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Danska, 

Irska, Združeno kraljestvo, Grčija, Portugalska, Španija, Avstrija, Finska, Švedska, Ciper, 

Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, 

Romunija, Hrvaška) in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

• Deležniki v Sloveniji – vsebinski: MGRT, MP, VSRS; tehnični: AJPES (nacionalna točka 

za sistem BRIS)

• AJPES bo v okviru upravljanja poslovnega registra zagotavljal integracijo s sistemom 

povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb - Business Registers 

Interconnection System (BRIS).
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Elementi in funkcionalnosti sistema BRIS

Elementi sistema BRIS

Funkcionalnosti sistema BRIS



POTEK IZMENJAVE PODATKOV



Iskanje po portalu e-pravosodje (e-

justice) – vstopna stran
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Iskanje po portalu e-pravosodje (e-justice) –

nabor zadetkov na iskalni pojem KRKA
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Iskanje po portalu e-pravosodje (e-

justice) – Krka, d.d., Novo mesto

15



Balkanski poslovni register
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70 mio prebivalcev

2 mio podjetij



Projekt
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Cilj – vpogled in povezovanje
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NOVI REGISTRI - za večjo pravno varnost in 

zmanjšanje administrativnih bremen
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REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN 

ePOROČANJE V TURIZMU

(od 1. 12. 2017)



REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (RDL) 

od 11. 12. 2017

Zavezanci

– gospodarski subjekti (gospodarske družbe, razen izjem in zadruge) – 25% ali več odstotno lastništvo, obvladujoč 
položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta, drug način nadzora,

- poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.) -
ustanovitelj, zastopnik

- tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji –
ustanovitelj, zastopnik, skrbnik, prejemnik koristi    

Namen - zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov, onemogočanje zlorab poslovnih 
subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma

Podlaga - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, pooblastilo Urada RS za preprečevanje 
pranja denarja (UPPD), ki je tudi vsebinski nosilec projekta 

Vpis do 19.1.2018 - zastopnik ali druga oseba, ki jo zastopnik za to pooblasti s kvalificiranim potrdilom (izdano s strani 
slovenskega izdajatelja) za elektronski podpis, ki ga evidentira v sistemu e-pooblastil (spremembe vpiše zastopnik v 8 
dneh)

Vpogled - javni (spletni portal AJPES) in osebni (neposredni dostop do podatkov za upravičene organe po  zakonu, 
iskanje po osebah za upravičene organe po zakonu) od 19. 1. 2018



Vpis podatkov v RDL
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REGISTER 
DEJANSKIH 
LASTNIKOV

PRS
podatki o poslovnem 

subjektu

DAVČNI REGISTER
- podatki o poslovnem 

subjektu, ki ni vpisan v PRS

- osebni podatki dejanskem 
lastniku, ki ni vpisan v CRP

CRP
osebni podatki o dejanskem 

lastniku

ROČNI VNOS

- način nadzora 
nad poslovnim 

subjektom

- podatki o 
dejanskem 

lastniku, ki ni 
vpisan v CRP, niti v 
DAVČNI REGISTER



Dostop do podatkov v RDL
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RDL

JAVNI 
VPOGLED

• vsi podatki o dejanskem 
lastniku razen: datum 
rojstva, državljanstvo in 
davčna številka

• brezplačno

DRŽAVNI 
ORGANI

• vsi podatki o dejanskem 
lastniku

• možnost iskanja po 
dejanskem lastniku

• brezplačno

ZAVEZANCI 
(BANKE, 

HRANILNICE, 
...)

• vsi podatki o dejanskem 
lastniku

• možnost iskanja po 
dejanskem lastniku

• plačilo nadomestila za 
dostop do podatkov



Hvala za pozornost in 
sodelovanje!

www.ajpes.si

info@ajpes.si

Želimo vam uspešno 
poslovno pot!


