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Register fizičnih 
oseb, ki proizvajajo 
električno energijo 

(do 50kW)

AJPES

Spletni javni vpogled v 
podatke registra in celoten 
seznam 
(ime in priimek, naslov, na 
katerem se nahaja proizvodna 
naprava, ime naprave, številka 
deklaracije naprave in datum 
vpisa v register)

Posredovanje podatkov 
registra pristojnim 
institucijam 

Energetski zakon, objavljen v UL RS dne 7.3.2014

Podatke o proizvodnih napravah AJPES pridobiva neposredno iz registra deklaracij

AJPES izda podzakonski akt za vodenje registra v treh mesecih od uveljavitve zakona (čez 
15 dni vzpostavi register)

Register fizičnih oseb, ki proizvajajo električno energijo



Možne izboljšave vodenja registra z naslednjo novelo EZ-1:

-Zakonske določbe ne omogočajo preverjanja upravičenosti o 
vpisu (ali ima oseba res zgolj eno proizvodno napravo z močjo 
pod 50kw ali morda več). 

-Ni določenega izbrisa po uradni dolžnosti, pritožbenega organa 
itd.

-Register deklaracij ne vsebuje EMŠO, po kateri bi lahko povezali 
registra, zato se registra povezujeta po številki deklaracije.
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Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

Posamezniki, ki 
opravljajo osebno 

dopolnilno delo

Upravne 
enote

Posameznik
i

AJPES 
(izbrisi po 
uradni 
dolžnosti)

Spletni javni vpogled v podatke 
seznama in celoten seznam ter 
zagotavljanje podatkov sistemu 
e-uprave za nakup vrednotnice 
(osebno ime, vrsta osebnega 
dopolnilnega dela, zaporedna 
številka posameznika, kontaktni 
podatki)

Neposredni dostop do podatkov 
seznama –nadzorni organi 
določeni z zakonom (vpogled s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
posredovanje podatkov prek 
spletnega servisa v sistem DURS)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) – zakon je v obravnavi v DZ RS

Pravilnost podatkov o posameznikih je zagotovljena s povezavo s centralnim registrom prebivalstva

Vzpostavitev evidence 1.1.2015, izdaja podzakonskega akta glede načina priglasitve osebnega 
dopolnilnega dela do 31.12.2014
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Register zavezancev za informacije javnega značaja

Zavezanci za informacije 

javnega značaja

a)pravne osebe javnega prava – (državni organi, 
organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni 
skladi, druge osebe javnega prava),

a)nosilci javnih pooblastil,

c)izvajalci javnih služb, 

d)gospodarske družbe pod neposrednim ali 
posrednim (prek drugih gospodarskih družb) 
prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, 
Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in drugih oseb javnega prava na podlagi 
večinskega deleža vpisanega kapitala,

e)druge pravne osebe zasebnega prava, ki   niso 
gospodarske družbe, v katerih Republika Slovenija, 
samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe 
javnega prava neposredno nastopajo kot 
ustanovitelji.

Samodejni vpis na 
podlagi podatkov v 
poslovnem registru in 
centralnem registru 
nematerializiranih 
vrednostnih papirjev 

Prijava: ministrstva in 
organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter 
druge osebe javnega 
prava 

Spletni javni 
vpogled v 
podatke registra 
ter celoten 
seznam
(podatki o 
prijavitelju, deležih 
(posrednih in 
neposrednih), 
pravnih podlaga 
za vpis v register)

Spletni vpogled 
v podatke 
registra (10 let po 
izbrisu)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, novela ZDIJZ-C objavljena v UL RS dne 2.4.2014

Pravilnost podatkov o zavezancih, njihovih ustanoviteljih in deležih v kapitalu je zagotovljena z dnevno 

povezavo na poslovni register in centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

.
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Časovnica in obveznosti za vzpostavitev registra

AJPES omogoči vnos zavezancev s strani prijaviteljev v 5 mesecih od uveljavitve zakona 
– do 17.9.2014

AJPES register vzpostavi v šestih mesecih od uveljavitve zakona – do 17.10.2014

V petih dneh po vzpostavitvi registra AJPES samodejno vpiše v register:
•zavezance, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposredno ali posredno preko druge 
gospodarske družbe na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala in 

•zavezance, v katerih Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti ali druge 
osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji. 

Izdaja podzakonskega akta za vodenje registra v treh mesecih od uveljavitve zakona.



Redne obveznosti za prijavitelje zavezancev

Ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti AJPES posredujejo elektronsko 
prijavo za vpis zavezancev v register zavezancev iz svoje pristojnosti najkasneje v 15 
dneh:
•po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava oziroma od podelitve javnega 
pooblastila ali 
•začetka izvajanja javne službe 

ter posredujejo elektronsko prijavo za izbris najkasneje v 15 dneh po prenehanju 
obstoja pogojev za zavezanost. 

Enaka obveznost posredovanja prijave v register zavezancev za vpis osebe 
zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, velja tudi za druge osebe javnega prava, 
ki v njih nastopajo kot ustanovitelji.



Register e-poslovanja 

Potrebno zagotoviti pravno podlago v zakonu, ki ureja to področje, ter sodelovanje vseh nosilcev 
podatkov.

Register nastanitvenih objektov in poenostavljeno poročanje na enem mestu 

Pravna podlaga bo zagotovljena v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, katerega sprejem v DZ RS je predviden 
v začetlku leta 2015

Načrtovani registri

Register e-poslovanja 
(podatki o načinih in 
dokumentih, ki jih 
subjekti prejemajo 

elektronsko

Poslovni 
subjekti

?

Ponudniki 
storitev e-
poslovanja    

Spletni vpogled v podatke

Spletni servis za preverjanje prek IS 
ponudnikov storitev e-poslovanja

Register 
nastanitvenih 

objektov

AJPES
Spletni vpogled v podatke registra in 
celoten seznam objektov ter 
zagotavljanje podatkov pristojnim 
institucijam



Prenova registrske zakonodaje-nov Zakon o 

Poslovnem registru Slovenije

Vlada RS je dne 3.4.2014 imenovala delovno skupino za prenovo registrske 
zakonodaje.

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za 
prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o Poslovnem registru 
Slovenije, Zakona o sodnem registru, o registrskih postopkih in sistemu VEM.

Namen je poenotiti registracijske postopke vseh vrst poslovnih subjektov: 
-Poslovni register postane primarni register za vse vrste poslovnih subjektov.
-Podatki o vpisih bi se objavljali na način kot je to zagotovljeno pri gospodarskih 
družbah.
-Stvarno odločanje ostane nespremenjeno - pri 14-ih registrskih organih.
-Vsem registrskim organom je zagotovljena enotna platforma za odločanje.

Obenem pa bi prenovili Zakon o Poslovnem registru Slovenije zaradi potreb po 
spremembah vodenja podatkov.



Prenovljen način registracije vseh vrst poslovnih subjektov
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Hvala za vašo pozornost !


