
Vabljeni na izpostave AJPES!

Na izpostavah AJPES vam bomo odgovorili še na mnoga druga 
vprašanja.

Izpostava Ljubljana, 
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana 01/583 33 00
Izpostava Celje, 
Gubčeva 2, 3000 Celje 03/426 73 02
Izpostava Koper, 
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper      

 
05/612 10 00

Izpostava Kranj,
Slovenski trg 2, 4000 Kranj         04/281 09 40
Izpostava Krško, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško         07/488 29 40
Izpostava Maribor, 
Svetozarevska ulica 9, 2000 Maribor 02/235 25 00
Izpostava Murska Sobota, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota  02/530 09 80
Izpostava Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica   05/338 62 00
Izpostava Novo mesto, 
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto           07/391 34 00
Izpostava Postojna, 
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna 05/700 07 40
Izpostava Trbovlje, 
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 03/562 58 00
Izpostava Velenje, 
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje 03/898 75 00

Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti 
na naslov info@ajpes.si.

Kaj potrebujete za uporabo storitev RZPP? 

Za uporabo spletnih storitev RZPP se vam ni potrebno registri-
rati. Vpogled v podatke RZPP na spletu je brezplačen. 

Podatek preko spleta je informativen. Če želite verodostojno 
potrdilo o obstoju ali neobstoju zastavne pravice na premičnini, 
lahko za uradni izpisek iz registra zaprosite osebno ali prek 
naročilnice, ki jo izpolnjeno in podpisano pošljete na najbližjo 
izpostavo AJPES.

Hiter in enostaven dostop do podatkov

Zanesljivi in ažurni podatki

Večja pravna varnost

STORITVE 
REGISTRA ZASTAVNIH PRAVIC NA 

PREMIČNINAH
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Kupujete rabljeno vozilo?

Vam je v zavarovanje terjatev    
ponujena dolžnikova oprema ali   

zaloge?

Zavarujte se in preverite obstoj
neposestne zastavne pravice na 

premičnini!

Vozila

Oprema

Zaloge

Živali

Vpogled v eRZPP - 
enostavno in zanesljivo!

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin (RZPP)

RZPP predstavlja javno in centralno vodeno informatizirano 
bazo podatkov, namenjeno vpisu in objavi podatkov o za-
stavnih pravicah na premičnininah, ki so zarubljene oziroma 
neposestno zastavljene. AJPES zagotovi opravo vpisa v RZPP 
na podlagi zahteve notarja, izvršitelja, davčnega izterjevalca 
ali druge z zakonom pooblaščene osebe za vlaganje zahtev za 
vpis.

Cilj vodenja RZPP je povečevati pravno varnost v prometu s 
premičninami.

V RZPP se vodi evidenca zastavnih pravic na premičnininah ozi-
roma njihovi solastniški deleži skladno s 177. členom Stvarno-
pravnega zakonika ter Uredbe o registru neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin. 

Prednosti RZPP:

• enostavna, zanesljiva in poceni seznanitev z (ne)obstojem 
neposestne zastavne pravice na premičninah;

• neposestna zastavna pravica na premičnini lahko obstaja le, 
če je vpisana v RZPP;

• večja pravna varnost titihneposestnih zastavnih upnikov, ki 
so svojo pravico vpisali v RZPP;

• šteje se, da je v RZPP vpisan podatek o neposestni zastavni 
pravici na premičnini znan vsakomur;

• onemogoča zlorabe posameznikov glede odtujitve z stav-
ljene ali zarubljene premičnine oziroma premičnine gle-
de katere je zaradi začasnega zavarovanja omejen pravni  
promet saj se lahko vsak pred sklepanjem pravnega posla 
(npr. nakupa rabljenega vozila) prepriča, ali je na premičnini 
vpisana neposestna zastavna pravica oziroma omejitev raz-
polaganja in se izogne tveganju, da ostane brez premičnine 
v primeru, ko morebitni upnik uveljavi pravico na vpisani 
premičnini.

Predmet premičninske neposestne zastavne pravice so lahko:
• vozila (motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice 

in polprikolice), 
• oprema, 
• zaloge in 
• živali (goveda in kopitarji).

Pojem neposestne zastavne pravice

Neposestna zastavna pravica je zastavna pravica na premičnini, 
pri kateri zastavljena premičnina ni izročena v neposredno 
posest zastavnemu upniku niti ni izročena v neposredno 
posest tretji osebi za zastavnega upnika, ampak zastavljena 
premičnina ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje 
osebe zanj. 
 

Glavna prednost neposestne zastavne pravice je v tem, da 
zastavitelju kljub zastavitvi omogoča uporabo zastavljene 
premičnine pri opravljanju poklicne dejavnosti in pridobiva-
nju prihodkov, ter tako povečuje njegovo možnost za poplačilo 
dolga. 

Poizvedovanje po podatkih iz RZPP

Do podatkov o (ne)obstoju neposestne zastavne pravice ozi-
roma podatkov o prepovedi odtujitve in obremenitve ali pre-
povedi razpolaganja na premičnini v RZPP lahko brezplačno 
dostopate preko spletnega iskalnika.

Iskalnik RZPP najdete na http://www.ajpes.si/rzpp/ 

Vpogled v RZPP preko spletnega portala AJPES omogoča 
vpogled v aktivnezastavne pravice na premičninah, ki so ne- 
posestno zastavljene oziroma zarubljene ali glede katerih je 
zaradi začasnega zavarovanja omejen pravni promet. Podatki 
se neprestano ažurirajo.


