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Vodenje in upravljanje registrov

Zahteve predpisov

Materialni predpisi       Informacije javnega značaja        Varstvo osebnih podatkov

Pričakovanja uporabnikov

Dostopnost do številnih podatkov    Različni kanali dostopa p p p

Kvaliteta podatkov                                         Nizka cena dostopa

Učinkovito izvajanje javnih nalog

Finančna sredstva                                          Kadrovski resursi
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Registri in evidence AJPES

EVIDENCA 
DIGITALNIH 

POTRDIL 
EVROPSKI 
POSLOVNI 
REGISTER

POSLOVNI 
REGISTER

ZSReg
ZPRS-1

URADNE OBJAVE

REGISTER 

ZPRS-1, ZSReg

ZASTAVNIH PRAVIC 
NA PREMIČNINAH

REGISTER 
TRANSAKCIJSKIH 

Č

REGISTER 
PROTESTIRANIH 

ZSReg, ZFPPIPP, ZGD-1

RAČUNOVMENIC

ZPreZP ZPlaSS

SPZ
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Poslovni register Slovenije (PRS)

e-VEM e-VEM
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Javni podatki PRS
 vpogled na portalu - brezplačen
 ponovna uporaba podatkov (pridobitni in nepridobitni namen)

 priprava podatkov na datotekah (XML)-mesečni presek, tedenske 
spremembe, dnevne spremembe

 prevzemanje podatkov prek spletnega servisa (prevzem seznama sprememb prevzemanje podatkov prek spletnega servisa (prevzem seznama sprememb 
v obdobju, prevzem podatkov za posamezen subjekt prek ID)

 priprava podatkov po kriterijih prosilca v različnih formatih
i menja a med organi ja nega sektorja (XML datoteke spletni ser is izmenjava med organi javnega sektorja (XML datoteke, spletni servis, 
priprava podatkov po kriterijih prosilca)

Osebni podatki PRS
 dostopi za prekrškovne organe (vpogled s KDP)g ( g )
 dostopi za sodišča (baza sodnega registra - zaščiteno iskanje)
 namenski spletni servisi za upravičene institucije (npr. e-Vem, e-Sociala)



Evidenca digitalnih potrdil (EDP)

Spletni servis –brezplačna uporaba

Overitelji 
digitalnih

Spletni brezplačni vpogled v podatke o  dejstvu, da je 
imetnik digitalnega potrdila zakoniti zastopnik

Podatki o digitalnih 
potrdilih zakonitih 

digitalnih 
potrdil

Poslovni p
zastopnikov

222.369

Poslovni 
register 
Slovenije

Zakon o Poslovnem registru Slovenije



Mreža Evropskih poslovnih registrov (EBR)

 27 držav članic združenja EBR
 Ažurni podatki iz poslovnih registrov članic o več kot 22 milijonih subjektih

Širitve na nove članice Širitve na nove članice 



Plačljivost storitev EBR 

 ePlačila
B č k ti bil l č j l t b k Bančne kartice, mobilno plačevanje, spletne banke

 VTA – vrednostne točke AJPES
P d l č iški i Predplačniški sistem

 Polnjenje računa VTA, ePlačila 
ali plačilni nalog

 S plačilnim nalogom
 Po pogodbi



Register transakcijskih računov (RTR)

spletni vpogled v podatke o TR 
poslovnih subjektov 

Fizične osebe

odprti: 2.240.292banke

prevzem celotne baze, mesečne ali 
dnevne spremembe – v xml datotekah 
(kmalu tudi preko spletnega servisa) 

ja
vn

i

zaprti: 673.651
Banka 
Slovenije

neposredni dostop do podatkov TR 
fizičnih oseb – osebe in organi določeni 
z zakonom (vpogled s KDP, spletni servis)

UJP

posredovanje podatkov o TR fizičnih 
oseb na podlagi vloženih zahtev 
(papirno ali elektronsko)

Poslovni subjekti

odprti: 218.737 os
eb

ni

posredovanje podatkov bankam za 
izvrševanje izvršb in preverjanje 
obstoja TR (spletni servis)

odp t 8 3

zaprti: 133.140

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih

Pravilnost podatkov o imetnikih TR je zagotovljena s povezavo RTR s centralnim registrom 
bi l d č i i i l i i
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prebivalstva, davčnim registrom in poslovnim registrom.



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin (RZPP)premičnin (RZPP) 

Motorna in tirna

notarji Spletni brezplačni vpogled v podatke o 
zastavljenih in zarubljenih  premičninah

Motorna in tirna 
vozila: 11.305

AJPES izvede 
opravo vpisa

izvršitelji

davčni
Oprema: 51.495

davčni 
izterjevalci

sodiščesodišče

Zaloge: 4.846 

Živali: 2.837

Pravilnost podatkov o dolžnikih je zagotovljena s povezavo RZPP s centralnim registrom prebivalstva in poslovnim 
registrom.
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registrom.



Register protestriranih menic (RPM)

S l i b l č i l d d k lj ih i ih iSpletni brezplačni vpogled v podatke o opravljenih vpisih menic, 
protestiranih zaradi neplačila 

protestirane

menice
notarji

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

Pravilnost podatkov o meničnih dolžnikih je zagotovljena s povezavo RPM s poslovnim in davčnim registromPravilnost podatkov o meničnih dolžnikih je zagotovljena s povezavo RPM s poslovnim in davčnim registrom.



Registri v pripravi

Register e-poslovanja 

podatki o načinih in 
Poslovni 
subjekti

Spletni vpogled v podatke

dokumentih, ki jih 
poslovni subjekti 

prejemajo 
elektronsko

Ponudniki 
storitev e-
poslovanja

Spletni servis za preverjanje prek IS 
ponudnikov storitev e-poslovanja

Potrebno zagotoviti pravno podlago v novem Zakonu o Poslovnem registru

p j

Register nastanitvenih enot in poenostavljeno poročanje na 
enem mestu 

Pravna podlaga bo zagotovljena v Zakonu o gostinstvu, s spremembo Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma



Boljša izraba podatkov v registrih

Ugotavljanje življenjske dobe podjetij, prodaje družb 
brez kapitala

Ugotavljanje lastniških povezavUgotavljanje lastniških povezavUgotavljanje lastniških povezav

Objava posrednih in neposrednih lastnikov 
pravnih oseb

Prepovedano iskanje po sodnem registru po osebi 



Hvala za vašo pozornost !


