


Zmanjšanje tveganja pri poslovanju s 
pomočjo podatkov AJPES 
Zdenka Kajdiž, vodja izpostave Kranj 
Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES)



AJPES – KDO SMO

Javna agencija

Ustanovitelj Republika 
Slovenija

Poslanstvo AJPES:
• Na uporabniku prijazen način zbrati podatke o poslovnih 

subjektih in njihovem poslovanju

• Učinkovito ponuditi podatke zainteresirani javnosti 
(transparentno poslovno okolje in skrb za povečevanje 
zadovoljstva uporabnikov 



• registracija poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra 
Slovenije in drugih registrov:

• izvajanje storitev točk VEM

• vodenje Poslovnega registra Slovenije

• uradne objave na spletnem portalu AJPES

• vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo preglednost 
poslovnega okolja (RZPP, RTR, SODD, REZ, VPO, RPM…)

• zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih in drugih poročil,

• statistična raziskovanja in zbiranje podatkov.

Javne 
storitve



• bonitetne ocene Sbon AJPES in eSbon AJPES

• druge bonitetne informacije za pravne osebe javnega ali zasebnega 
prava, informacije o tekoči plačilni sposobnosti poslovnih subjektov

• FI=PO Ajpes - urejena večletna zbirka najpomembnejših finančnih 
podatkov in kazalnikov za gospodarske subjekte

• proFI=PO

• eOpomnik

• ePobot - obvezni in prostovoljni mesečni večstranski pobot 
medsebojnih obveznosti

Bonitetne 
in druge 

tržne 
storitve



ORGANIZACIJA AJPES

230 zaposlenih 





PRENOVLJEN SPLETNI PORTAL AJPES

Sledi 
sodobnim 
trendom 

oblikovanja 
spletnih 

strani

Dostop do 
vsebin
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Segmentacija
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(prikaz)
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portal 
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registracija)

Moja stran 
(uporabniške 
nastavitve)
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(prijavljen 
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Želene 
vsebine 

(nastavitev –
prijavljen 

uporabnik)



POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE 



ISKANJE PODATKOV PRS



UPORABA PRS – ISKANJE PODATKOV 



RAZLIČNI PRIKAZI PODATKOV

• vpogled v PRS

• e-podpisan izpisek v pdf
samostojni podjetnik

• vpogled v sodni register

• vpogled v PRS (dejavnosti, transakcijski računi)

• e-podpisan izpisek v pdf (redni, zgodovinski)

gospodarska družba in drug 
subjekt vpisa v sodni register

• vpogled v PRSdrug poslovni subjekt

http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=619589
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=144574&p=1
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=116769


ISKANJE PO OSEBAH

• pravna oseba: 

• firma ali matična št. ali davčna št. 

• fizična oseba: 

• ime in priimek in 

• EMŠO ali davčna št. ali naslov

• Rezultat: podatki, ki so vpisani v PRS v trenutku iskanja

Ali je oseba 
ustanovitelj, 

zastopnik, član 
nadzornega organa 

v poslovnem 
subjektu in v 

katerem



PONOVNA UPORABA PODATKOV PRS

• Elektronska pošta ali zgoščenka (priprava podatkov po 
kriterijih prosilca v različnih formatih)

• FTP strežnik (priprava podatkov na datotekah - mesečni 
presek, tedenske spremembe, dnevne spremembe : 
različne strukture podatkov v txt, access in xml formatu)

• Spletni servis (ni namenjen masovnemu pridobivanju 
podatkov PRS - prevzem seznama sprememb v obdobju, 
prevzem podatkov za posamezen subjekt prek ID)

Načini 
prevzem

a 
podatkov



REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o imetnikih transakcijskih računov je zagotovljena tudi s 
povezavo RTR s centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Poslovnim registrom Slovenije.

Vir podatkov: banke, Banka Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih (TR) in o njihovih imetnikih transakcijskih 
računov poslovnih subjektov in fizičnih oseb. 



REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

JAVNI:

spletni vpogled v podatke o TR poslovnih subjektov 

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

ZASEBNI:

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

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

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



RTR - PRIKAZ PODATKOV 



RTR – PRIKAZ PODATKOV



PODATKI IZ REGISTRA TR (ponovna uporaba podatkov)

Celotna zbirka podatkov o TR poslovnih subjektov:

Popravki oznake R 

(sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo 
za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju 

imetnika računa)  v RTR

Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb:

• Način prevzema podatkov: FTP strežnik (xml 
oblika)

• Obseg: vsi TR poslovnih subjektov

• Frekvenca: dnevne spremembe, mesečni presek

• Elektronsko vlaganje zahtev (izkazan pravni 
interes)

• Neposredni dostop do podatkov (osebe in organi 
določeni z zakonom)



REGISTER ZASTAVNIH PRAVIC NA 
PREMIČNINE 

Javna in centralno vodena informatizirana baza podatkov o zastavnih pravicah in prepovedih odtujitve in obremenitve 
na premičninah. 

Vpisi imajo konstitutivni učinek, to pomeni, da zastavne pravice nastanejo z vpisom v register.

RZPP vsakomur omogoča, da se enostavno, zanesljivo in brez velikih stroškov seznani z (ne)obstojem neposestne 
zastavne pravice na premičnini.

Vir podatkov: upravičenci za vpis v RZPP (notarji, izvršitelji, FURS, sodišča, stečajni upravitelji).

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov je ob predložitvi vpisa zagotovljena tudi s povezavo RZPP s Poslovnim 
registrom Slovenije, registrom vozil in prometnih listin ter registri Geodetske uprave RS.



PRIKAZ PODATKOV

Iskanje po premičninah – (identifikacijska številka premičnine)

• pri motornih vozilih je to identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN)

• pri opremi in zalogi je enolični identifikacijski znak oznaka katastrske občine in parcelna številka
nepremičnine, na kateri se ta premičnina nahaja

• pri govedu in kopitarjih je enolični identifikacijski znak številka, s katero je žival vpisana v
referenčni register

Iskanje po poslovnih subjektih (različni kriteriji iskanja – matična, davčna 
številka poslovnega subjekta)



PONOVNA UPORABA PODATKOV RZPP

Spletni servis RZPP  (predvsem za leasing hiše, banke) - zgolj 
podatkih o vozilih (ID je številka šasije)

• Način prevzema: spletni servis wsRzppInfo

• Oblika: xml

• Obseg: različni paketi (2.500, 7.500 12.500, 25.000, 50.000 poizvedb)

Izpisek o premičnini (potrdilo o obstoju ali neobstoju zastavne 
pravice na premičnini)



URADNE OBJAVE - eOBJAVE

Objave v registracijskih postopkih 

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Objave po ZGD-1

Objave po ZKUASP

Objave Banke Slovenije v postopkih reševanja bank



DRUGI REGISTRI

Protestirane menice - eRPM

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom - eVPO

Register zavezancev za informacije javnega značaja - eRZIJZ

Evidenca digitalnih potrdil - EDP

Seznam osebno dopolnilno delo – eSODD

Register proizvajalcev električne energije – eREZ



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 
evropskih držav, vendar se 

članstvo spreminja in stalno 
veča

Vir podatkov: države 
članice EBR in njihove 

storitve ter njihovi 
distributerji podatkov 



ZBIRANJE, OBDELOVANJE, 
OBJAVLJANJE

Zakon o gospodarskih 
družbah in drugi zakoni

Zakon o državni 
statistiki

NAMEN

Državne statistike

Davčni namen

Namen javne objave

JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL



PONOVNA UPORABA PODATKOV LETNIH POROČIL 

Koledar javnih objav v 2017:  Terminska preglednica javnih 
objav letnih poročil za leto 2016 na portalu AJPES 

Seznami javno objavljenih poročil: v obliki Excelovih 
preglednic:

• javno objavljena letna poročila - za leta 2009 do 2016

• javno objavljena zaključna poročila - prvič za leto 2015



PONOVNA UPORABA PODATKOV IZ LETNIH POROČIL 

AJPES POSREDUJE:

• izpise letnih poročil,

• podatkovne zbirke letnih poročil za naročnike s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov v 
standardnem izboru za javno objavo,

• zbirne podatke letnih poročil

• podatkovne zbirke in zbirne podatke letnih poročil v nestandardnih izborih po kriterijih naročnika

• podatke za namen državne statistike le upravičenim (organom in drugim osebam na podlagi zakona)

Posredovanje podatkov: na zgoščenki ali prek FTP strežnika v obliki txt datotek



BONITETNE STORITVE AJPES



BONITETNE STORITVE AJPES

nepogrešljive pri preverjanju ekonomsko-finančnega položaja in 
kreditne sposobnosti poslovnih subjektov 

za preverjanje tekočega poslovanja

za udeležbo na javnih razpisih

dobra bonitetna ocena pomeni konkurenčno prednost in odpira 
vrata do novih poslov doma in v tujini



BRIS

Elementi sistema 
BRIS

Funkcionalnosti sistema BRIS



NOVI REGISTRI IN EVIDENCE

REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN  
ePOROČANJE V  TURIZMU

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

EVIDENCA NEVLADNIH ORGANIZACIJ



REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN 
ePOROČANJE V TURIZMU



REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Zavezanci - poslovni subjekti (dejanski lastniki poslovnih subjektov)

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

Podlaga: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 

Vpogled: 

• javni (spletni portal AJPES)

• osebni (neposredni dostop do podatkov za upravičene organe po  zakonu, iskanje po osebah za upravičene organe po zakonu)

Javni podatki – dostop prek iskalnika na portalu AJPES



Hvala za pozornost in sodelovanje!

www.ajpes.si

info@ajpes.si

Želimo vam uspešno poslovno pot!


