
 
PRILOGA 3 

 

 

Opis zahtev za izmenjavo podatkov in dokumentov v sistemu BRIS  

 

AJPES v okviru upravljanja PRS zagotavlja tudi integracijo s sistemom povezovanja poslovnih registrov 
- Business Registers Interconnection System (BRIS), kot jo zahteva Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb. 
 
Namen sistema BRIS je izboljšati čezmejni dostop do informacij o družbah in njihovih podružnicah v 
drugih državah članicah prek: 

o elektronske komunikacije med registri; 
o pošiljanja informacij posameznikom, na standardiziran način, po vsej EU; 
o z uporabo identične vsebine in interoperabilne tehnologije. 

 
AJPES, kot upravljavec poslovnega registra, z vključitvijo v sistem BRIS, prek enotne vstopne točke na 
portalu e-Pravosodje (e-Justice), omogoča dostop do podatkov in listin o gospodarskih družbah, 
vpisanih v Poslovni register Slovenije. 
 
BRIS poenostavlja in avtomatizira komunikacijske načine za izmenjavo podatkov med poslovnimi 
registri o gospodarskih družbah, njihovih čezmejnih združitvah ter podatkov o podružnicah s sedežem 
v drugi državi znotraj EU (elektronsko komuniciranje med registri in pošiljanje informacij je omogočeno 
prek Centralne platforme – EU Central Platform). S sistemom BRIS se znižujejo administrativni stroški 
družb v postopkih čezmejnih združitev, izboljšuje se sodelovanje med poslovnimi registri držav članic 
ter s tem zagotavljajo pravočasni in pravilnejši podatki v teh registrih. 
 
Posredovanje in izmenjava podatkov v sistemu BRIS sta obvezna za poslovne subjekte, ki imajo v PRS 
naslednje pravnoorganizacijske oblike (iz šifranta pravnoorganizacijskih oblik):  
 
103 - družba z omejeno odgovornostjo 
104 – delniška družba 
105 – komanditna delniška družba 
117 – evropska delniška družba 
141 – podružnica tujega podjetja 
 
Navedenim gospodarskim družbam se ob vpisu v PRS v aplikaciji PRS dodeli  EUID - enotni identifikator 
družbe, ki se zapiše v podatkovno bazo PRS. 
 
Identifikator EUID je sestavljen iz oznake SIPRS in 10-mestne matične številke poslovnega subjekta. 
Enotni identifikator EUID omogoča nedvoumno identifikacijo družb v komunikaciji med registri prek 
sistema BRIS.  
 
V nadaljevanju so navedene dodatne zahteve v zvezi z delovanjem aplikacije PRS v modulu PRS-SRG za 
namen izmenjave podatkov in dokumentov s sistemom BRIS, in kot take dopolnjujejo uporabniške 
zahteve za delovanje modula PRS-SRG, zapisane v dokumentu »Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg«. 
 
Aplikacija PRS mora v sklopu modula PRS-SRG za namen izmenjave podatkov in dokumentov s 
sistemom BRIS zagotavljati: 
 



1. prejem obvestil o razkritjih (tujih) podružnic: 
o država, ki vodi register matične družbe, mora prek sistema BRIS zagotoviti informacije o 

začetku in končanju likvidacijskega postopka ali postopka zaradi insolventnosti ter izbrisu 
matične družbe iz registra. Obvestilo prejmejo države, v katerih ima matična družba 
registrirane podružnice, 

o aplikacija PRS mora zagotoviti prejem obvestil iz Centralne platforme, in jih posredovati 
sodišču v nadaljnje reševanje, 

2. prejem  obvestil o čezmejnih združitvah: 
o država, ki vodi register, v katerega se vpiše družba, nastala s čezmejno združitvijo, mora prek 

sistema BRIS obvestiti državo ali več držav, iz katerih izhajajo družbe, ki so udeležene v čezmejni 
združitvi, 

o aplikacija PRS mora zagotoviti prejem obvestila iz Centralne platforme o vpisu družbe, ki je 
nastala v postopku čezmejne združitve in je v njej sodelovala tudi družba, ki ima sedež v 
Sloveniji. Prejeto obvestilo aplikacija posreduje sodišču v nadaljnje reševanje, 

3. sistem obveščanja uporabnikov (sodišče) o prejemu obvestil iz sistema BRIS: 
o ko aplikacija PRS iz centralne platforme prejme obvestilo druge države, mora obvestilo 

posredovati pristojnim osebam na sodišču, 
4. prevzemanje obvestil s strani pristojnih oseb na sodišču: 

o potrditev prevzema, vpogled v prejeto zadevo in priloge, tiskanje zadeve in priloge,  
5. pošiljanje obvestil o razkritjih (tujih) podružnic: 

o sistem BRIS v Centralno platformo posreduje podatke o razkritjih na podlagi dnevnega 
preverjanja podatkov PRS, eObjav in baze PRS BRIS pri družbah z zgoraj navedenimi 
pravnoorganizacijskimi oblikami,  

o vrste postopkov, ki jih je potrebno sporočiti: začetek likvidacije, končanje likvidacije, začetek in 
končanje likvidacije, preklic likvidacije, začetek insolventnosti, končanje insolventnosti, začetek 
in končanje insolventnosti, preklic insolventnosti, izbris in izbris brez izbrisa podružnice 
(aplikacija prepozna vrsto postopka za sporočanje po šifri vrste izhodnega dokumenta), 

6. pošiljanje obvestil o čezmejnih združitvah: 
o podatki se posredujejo v Centralno platformo, kadar se v PRS vpiše družba, ki je nastala v 

postopku čezmejne združitve,  
o obveznost posredovanja podatkov se ugotavlja na podlagi dnevnega preverjanja baze PRS 

BRIS, če je bila vanjo vpisana čezmejna združitev, 
7. pošiljanje dnevnih sprememb pri družbah (po modelu LED update), 
8. prejem zahtev po podatkih o družbah in tujih podružnicah ter pošiljanje odgovorov na zahteve: 

o na podlagi zahtev za posredovanje podatkov in dokumentov, prejetih iz Centralne platforme,  
se v sistem BRIS pošiljajo dokumenti, ki so nastali v postopku vpisa v SRG, letna poročila 
poslovnih subjektov ter podatki in dokumenti o podružnicah tujih podjetij, 

o po prejemu zahteve aplikacija PRS v Centralno platformo posreduje seznam podatkov oziroma 
dokumentov, ki so na voljo (samodejna priprava seznama kot odgovor na poizvedbo), 

o naročnik ima možnost, da iz seznama izbere, kateri podatek ali dokument želi pridobiti – nova 
prejeta zahteva iz Centralne platforme. V tem primeru je možno samodejno posredovanje 
odgovora, če gre za podatek oziroma dokument, ki je na voljo v sistemu ali ročna priprava in 
pošiljanje odgovora, če gre za dokument, ki še ni pretvorjen v elektronsko obliko, 

o v primeru ročnega reševanja zahteve mora imeti pristojna oseba na sodišču možnost potrditve 
prevzema zahteve, vpogleda v zahtevo, tiskanje, brisanja priloženega dokumenta, pripenjanja 
dokumenta, pošiljanja odgovora, 

9. shranjevanje podatkov, potrebnih za izmenjavo z BRIS, ki se ne vodijo v PRS, prejetih in poslanih 
obvestil in drugih podatkov za potrebe BRIS (baza PRS BRIS), 

10. posodabljanje šifrantov BRIS, 
11. povezavo med seznamom podatkov o družbah in naročniškim seznamom. 

 


