
 

 

Na podlagi 34. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 
117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14), 22. in 23. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) ter 1. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) sprejema 

CENIK NADOMESTIL STROŠKOV ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA O 
VOZILIH, VPISANIH V REGISTER NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC IN ZARUBLJENIH PREMIČNIN 

1. člen 

S tem cenikom se skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) določa zaračunavanje nadomestil stroškov za ponovno 
uporabo informacij javnega značaja o vozilih, vpisanih v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin. 

2. člen 

Pojmi, uporabljeni v tem ceniku, imajo naslednji pomen: 
1. RZPP oziroma Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je enotna informatizirana 

baza podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene ali neposestno zastavljene ali je 
glede njih vpisano začasno zavarovanje terjatev; prepoved odtujitve in obremenitve ter prepoved 
razpolaganja, in ki imajo z Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 
(Uradni list RS, št. 23/04, 66/06, 16/08 in 62/11) določen enolični identifikacijski znak;  

2. poizvedba pomeni poizvedbo, ki je izvedena za pridobitev informacij o pravicah, vpisanih v RZPP, za 
posamezno vozilo, ki je vpisano v RZPP, ter za pridobitev informacije, da vozilo ni vpisano v RZPP; 

3. vozilo je motorno in tirno vozilo, motorno kolo ter prikolica in polprikolica, vpisano v evidenco 
registriranih vozil z identifikacijsko številko vozila (številka šasije); 

4. pravice, vpisane v RZPP, glede na 2. poglavje Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin zajemajo podatke o rubežu, neposestni zastavi ter prepovedi odtujitve in 
obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja na vozilu; 

5. ponovna uporaba informacij (podatkov) javnega značaja o vozilih, vpisanih v RZPP, pomeni ponovno 
uporabo podatkov o rubežu, neposestni zastavi, prepovedi odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi 
razpolaganja na vozilu s strani pravnih ali fizičnih oseb za pridobitne namene.  

3. člen 

Posamični vpogledi v javne podatke o pravicah na vozilih, vpisanih v RZPP, so na spletni strani AJPES 
brezplačni. 
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5. člen 

AJPES za zagotavljanje ponovne uporabe informacij javnega značaja o pravicah na vozilih, vpisanih v RZPP, za 
pridobitni namen zaračunava naslednja nadomestila stroškov: 

Storitev Osnova za obračun 
(število poizvedb) 

Nadomestilo stroškov 
v EUR brez DDV 

Letno nadomestilo za poizvedbe o vpisanih 
pravicah in vozilu preko spletnega servisa wsRZPP 

do 2.500 62,50 

do 7.500 187,50 

do 12.500 312,50 

do 25.000 625,00 

do 50.000 1.250,00 

6. člen 

Prosilec naročilo storitev iz 4. člena tega cenika izvede prek spletnega portala AJPES. V primeru, da prosilec 
naročila storitve iz 4. člena tega cenika ne posreduje preko spletnega portala AJPES, mora le ta vsebovati tudi 
opredelitev pridobitnega namena ponovne uporabe podatkov. 

Prosilec pridobi možnost uporabe storitve iz 4. člena takoj po plačilu izbranega paketa.  

Plačano število poizvedb o vpisanih pravicah na vozilu lahko prosilec v okviru storitve spletnega servisa 
uporabi v enem letu od nakupa storitve. 

7. člen 

Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani AJPES (www.ajpes.si) in se uporablja od 
1. 4. 2015 dalje. 
 
 

Številka: 007-25/2015-2 
Datum: 26. 3. 2015 

 
 mag. Vesna Zupančič Klarič, 

predsednica Sveta AJPES 
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