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1. Uvod 
 
AJPES je vodenje in upravljanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: PRS) prevzel od Statističnega 
urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) v letu 2002 skupaj s podatkovno bazo PRS ter izvršno in 
izvorno kodo aplikativne programske opreme za vodenje PRS. 
 
V letu 2005 je PRS postal primarni register za vpis samostojnih podjetnikov, vzpostavitev sistema VEM istega 
leta pa je zahtevala tudi izgradnjo vmesnika med PRS in portalom eVEM (sedaj SPOT) ter spletno aplikacijo 
za vpis podatkov o samostojnih podjetnikih v PRS. V letu 2008 je podatkovna baza sodnega registra postala 
sestavni del PRS, zaradi česar je bilo treba podatkovno strukturo PRS ustrezno prilagoditi zahtevam sodnega 
registra, nadgraditi vmesnik med PRS in portalom eVEM in spletno aplikacijo za vpis podatkov v PRS ter jo 
razširiti tudi za namen uporabe na strani registrskih sodišč.  
 
Vse od prevzema PRS v AJPES je sistem vodenja in vzdrževanja podatkovne baze PRS ostal na isti tehnološki 
platformi (podatkovna baza Oracle), ki jo je v smislu zasledovanja cilja tehnološke konsolidacije v AJPES 
(opuščanje Oracle tehnologij in prehod na Microsoft tehnologijo) v okviru projekta prenove PRS potrebno 
spremeniti skupaj z izdelavo nove, enotne aplikativne rešitve za vpis vseh vrst poslovnih subjektov v PRS.  
 
Poleg zgoraj navedenega  so bili pri pripravi uporabniških zahtev upoštevani predlogi, zapisani v dokumentu 
Predlog prenove informacijskega sistema vodenja PRS v AJPES, ki je bil pripravljen v okviru študije 
izvedljivosti prenove PRS v AJPES. Pri izdelavi nove aplikacije je nujno odpraviti tudi nekatere že znane 
tehnične, arhitekturne in vsebinske težave obstoječega sistema vodenja PRS, kot so npr. šifranti z zgodovino 
sprememb, ne povsem ustrezno povezovanje zapisov v podatkovnih tabelah, nekonsistentne kontrole, 
ločevanje in drugačna obravnava registrskih od drugih (statističnih, procesnih, …) podatkov in podobno. 
 
 

1.1. Namen programske opreme 
 
Namen nove aplikacije PRS je zagotoviti ustrezne in enotne aplikativne rešitve za vpis oziroma izbris 
podatkov o vseh vrstah poslovnih subjektov v PRS, omogočiti vpogled v podatke, vpisane v register, izdelavo 
rednih in zgodovinskih izpisov iz PRS ter zagotoviti uporabo nekaterih funkcionalnosti aplikacije tudi za 
izvedbo postopkov, ki se ne začnejo na portalu SPOT, kot so vodenje pritožbenih postopkov, postopkov 
reaktivacije matičnih številk in podobno. Poleg tega je namen aplikacije zagotavljati 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 v smislu izmenjave oz. dostopa do nekaterih podatkov in listin o gospodarskih 
družbah, vpisanih v PRS (opis zahtev v zvezi z BRIS je razviden iz Priloge 3 tega dokumenta).  
 
 

1.2. Cilji programske opreme 
 
Glavni cilj oz. namen nove aplikacije je poenotiti in posodobiti način vpisa v PRS za vse vrste poslovnih 
subjektov, kar bo prispevalo k izboljšanju uporabniške izkušnje in hkrati omogočilo konsolidacijo 
tehnoloških rešitev na podlagi novejših Microsoft orodij, ki se v večini že uporabljajo pri razvoju programskih 
rešitev na nekaterih drugih področjih v AJPES. 
 
Z uporabo novejše tehnologije bo izdelana nova, enotna aplikacija za vpis podatkov o vseh poslovnih 
subjektih v PRS, ki bo nadomestila in s tem odpravila težave in pomanjkljivosti obstoječih treh aplikacij - 
PRS-SP, PRS-GD in PRS-Drugi.  
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1.3. Definicije, akronimi, kratice  
 
Izrazi, uporabljeni v tem dokumentu, imajo naslednji pomen: 
 

Uporabnik Oseba, ki ima dodeljene pravice za delo z aplikacijo PRS (uslužbenec AJPES, 
uslužbenec sodišča). Uporabnik lahko nastopa v različnih uporabniških 
vlogah (nadzornik centrale, nadzornik izpostave, podpisnik, referent). 

Vloga Vloga za vpis v PRS, ki je vložena prek aplikacije na portalu SPOT in 
posredovana v sistem PRS na AJPES 

Vrsta vloge Vse vloge za vpis/izbris podatkov v PRS, ki jih AJPES prejme iz sistema SPOT, 
so označene s šifro vrste vloge 

SPOT številka Enolična številka, ki jo dobi vloga, ko je vložena v  sistem SPOT - ena SPOT 
številka ima lahko več  zaporednih številk (npr. če je vloga po posredovanju 
AJPES spremenjena, dopolnjena ali umaknjena, dobi spremenjena oz. 
dopolnjena vloga ali umik vloge naslednjo zaporedno številko) 

Zadeva Vloga, ki jo iz sistema SPOT prejme sistem PRS v AJPES, postane zadeva 
(zadeva = vloga). Zadeva ima lahko izvor v vlogi, prejeti iz sistema SPOT (vsaka 
taka zadeva je označena s svojo SPOT številko), ali pa zadevo v sistemu PRS 
kreira uporabnik izven sistema SPOT (taka zadeva nima SPOT številke). 
Zadeva je celota: 

− vseh podatkov in listin v okviru ene SPOT številke ali 

− vseh podatkov in listin, ki so kreirani s strani uporabnika v Vpisniku PRS 
(npr. reševanje pritožbe ali druge vloge izven sistema SPOT). 

Postopek Postopek je sestavljen iz ene ali več zadev.  
Predstavlja zbir vseh podatkov in listin, prejetih ali nastalih v okviru ene 
številke vpisa. Postopek se lahko začne z vložitvijo vloge prek portala SPOT 
ali na podlagi prejete vloge (dokumenta), ki jo AJPES prejme neposredno, 
izven sistema SPOT, in se reši v Vpisniku PRS (npr. obvestilo lastnika objekta, 
da subjektu ne dovoljuje poslovanja na poslovnem naslovu) - v tem primeru 
uporabnik nov postopek kreira ročno. 

Številka vpisa Številka vpisa se dodeli vsaki novi zadevi v aplikaciji PRS, in sicer na ravni 
postopka – vsem zadevam znotraj enega postopka se dodeli ista številka 
vpisa (imajo le različne zaporedne številke). 

Matična številka  Matična številka je enolična identifikacijska številka vsakega poslovnega 
subjekta, vpisanega v PRS, ki jo samodejno določi aplikacija PRS ob vpisu 
subjekta v PRS in se ne spreminja – poslovni subjekt ima določeno 7-mestno 
MŠ z dodanimi tremi ničlami, delu poslovnega subjekta se določi enolična 
MŠ na ravni 10-mestne MŠ (zaporedna številka v okviru zadnjih treh cifer 
MŠ). 

Tip odločitve Vrsta odločitve, ki jo uporabnik vpiše v aplikaciji PRS v postopkih vpisa, 
sprememb ali izbrisa podatkov v PRS glede na predhodno določeno vrsto 
vloge. 

Tip vpisa Vrsta vpisa, ki jo določi uporabnik ali se določi samodejno v aplikaciji PRS 
glede na predhodno izbran tip odločitve in vrsto vloge. 

Status  Procesni status, ki se dodeli zadevi po izvedbi posamezne aktivnosti v 
aplikaciji PRS, z namenom kontrole pravilnosti izvajanja posameznih 
aktivnosti. Dodeljuje in beleži v okviru ene zadeve. Dodeljuje se samodejno, 
na podlagi izvedene aktivnosti uporabnika ali ročno. 

Korak Sklop aktivnosti v postopkih vpisa, sprememb in izbrisa podatkov v PRS v 
aplikaciji PRS. 
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Vpisnik PRS Je del aplikacije PRS, ki omogoča beleženje in prikazovanje dodatnih 
podatkov v zvezi s posameznim postopkom in vodenje podatkov o zadevah, 
za katere AJPES ne prejme vloge s portala SPOT. 

 
 
 
 

Pregled uporabljenih kratic in okrajšav v dokumentu:  
 

CKE Centralna kazenska evidenca 

CRP Centralni register prebivalstva 

DDV Davek na dodano vrednost 

DPS Drugi poslovni subjekti 

EDP Evidenca digitalnih potrdil 

eINSOLV Aplikacija za vpogled v Vpisnik zadev v postopkih zaradi 
insolventnosti Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

eObjave Uradne objave podatkov in listin ter zbirke listin na spletni 
strani AJPES 

ePRS Aplikacija za vpogled v javne podatke Poslovnega registra 
Slovenije 

Portal SPOT  Portal za podjetja in podjetnike 

EU Evropska unija 

FURS Finančna uprava Republike Slovenije 

GD Gospodarska družba 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

InDoc Sistem za e-hrambo dokumentov 

IRSD Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

IS Informacijski sistem 

KDP Kvalificirano digitalno potdilo 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MS SQL Podatkovni strežnik Microsoft 

MŠ Matična številka 

Oracle Podatkovni strežnik  Oracle 

POO Pravnoorganizacijska oblika 

PRS Poslovni register Slovenije 

PRS-DPS Aplikacija za vodenje in vpis podatkov v postopkih vpisa drugih 
poslovnih subjektov 

PRS-SRG Aplikacija za vodenje in vpis podatkov o subjektih vpisa v sodni 
register v Sodni register ali samo v Poslovni register Slovenije  

PRS-SP Aplikacija za vodenje in odločanje v postopkih registracije 
samostojnih podjetnikov 

PS Poslovni subjekt 

RDZ Register davčnih zavezancev 

RPE Register prostorskih enot 

RTR Register transakcijskih računov 

RZIJZ Register zavezancev za informacije javnega značaja 

SIT Služba za informacijsko tehnologijo 

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 

SKIS Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev 
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SP Samostojni podjetnik 

SPOT Spletni portal za vnos vlog v postopkih vpisa podatkov v PRS 

SREP Sektor za registre in evidence podatkov 

SRG Sodni register 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

TIRS Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

TRR Transakcijski račun 

UD Uradna dolžnost 

VDP Vzpostavitveni dokument projekta 

VSRS Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah 

ZPRS-1 Zakon o Polovnem registru Slovenije 

ZSReg Zakon o sodnem registru 
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2. Opis uporabniških zahtev  
 

2.1. Splošno  
 
Aplikacija PRS bo po vsebini razdeljena na 3 module, in sicer: 

− PRS-SP za podporo postopkom vpisa in vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih, 

− PRS-SRG za podporo postopkom vpisa in vodenja podatkov o subjektih vpisa v sodni register in 

− PRS-DPS za podporo postopkom vpisa in vodenja podatkov o drugih poslovnih subjektih. 
 
Aplikacija PRS mora omogočati predvsem naslednje funkcionalnosti: 

− sprejem vloge s portala SPOT,  

− uvrstitev vloge na ustrezen seznam – čakalno vrsto,  

− pregled vloge s strani uporabnika – aplikacija mora omogočiti prikaz vseh podatkov in dokumentov, 
prispelih v vlogi s portala SPOT ter po potrebi podatkov, vpisanih v PRS, 

− vpoglede v druge registre in evidence zaradi preverjanja podatkov, 

− vpis podatkov ob upoštevanju določenih pravil in kontrol, 

− izdelavo izhodnih dokumentov, 

− podpisovanje dokumentov, 

− zapis podatkov v podatkovno bazo PRS, 

− posredovanje podatkov in dokumentov v sistem SPOT ter sistem za e-hrambo dokumentov, 

− vodenje evidenc in vpisnikov, 

− vpogled v podatke PRS ter  

− izdelavo rednih in zgodovinskih izpisov iz PRS. 
 

2.2.  Značilnosti uporabnikov 
 
Aplikacijo bodo uporabljali uslužbenci AJPES in uslužbenci sodišč – v nadaljevanju: uporabniki. Uslužbenci 
AJPES izvajajo aktivnosti v vseh treh modulih aplikacije PRS (PRS-SP, PRS-SRG in PRS-DPS), medtem ko 
uslužbenci sodišč izvajajo aktivnosti samo v modulu PRS-SRG. Uporabniške vloge uslužbencev AJPES in 
uslužbencev sodišč so različne zaradi različnega načina dela in razlik v postopkih. Prav tako imajo znotraj 
AJPES in znotraj sodišča uporabniki aplikacije PRS različne uporabniške vloge, saj obstajajo razlike med 
uslužbenci, ki so odvisne predvsem od delovnega mesta in podeljenega pooblastila za vodenje in odločanje 
v postopkih.   
 

2.2.1. Uslužbenci AJPES 
 
Uslužbenci AJPES uporabljajo vse funkcionalnosti aplikacije PRS v vseh modulih, pri čemer so v modulu PRS-
SRG funkcionalnosti, ki jih uporabljajo uslužbenci AJPES in uslužbenci sodišč ločene z dodeljenimi pravicami 
za delo na aplikaciji.  
 
Uslužbenci AJPES v aplikaciji PRS nastopajo v naslednjih vlogah: 

− administrator 

− tehnični administrator, 

− vsebinski administrator, 

− nadzornik centrale, 

− nadzornik izpostave, 

− podpisnik, 

− referent. 
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Administrator  
 
Uporabniška vloga administratorja je ločena na tehnično in vsebinsko vlogo. Tehnični administrator je 
uslužbenec Službe za informacijsko tehnologijo (v AJPES), ki izvaja tehnična opravila v zvezi z aplikacijo 
(vzdrževanje aplikacije, diagnosticiranje in odprava napak, spremembe v načinu delovanja pravil…), zato 
mora imeti vpogled v vsako zadevo ne glede na status, in sicer v vseh uporabniških vlogah, imeti mora tudi 
vpogled v vse sezname na ravni AJPES, izpostav in uslužbenca. Aktivnosti lahko izvaja na podlagi prijave 
napake, zahteve SREP, itd.   
 
Vsebinski administrator na podlagi zahteve vodje izpostave AJPES ali organizacijskega dela Centrale AJPES 
ureja pravice za vse uslužbence AJPES. Tako lahko uslužbencu AJPES dodeli ali odvzame pravice za delo ter 
spreminja pravice glede na uporabniško vlogo, ki jo opravlja določen uslužbenec. Vsebinski administrator 
mora imeti možnost priprave seznamov uslužbencev, ki imajo pravice v aplikaciji, in sicer po izpostavah in 
po vrstah uporabniških vlog. 
 
Referent 
 
Referent ima pooblastila samo za vodenje zadev (ne pa tudi odločanje v zadevi), zato so njegove pravice v 
aplikaciji PRS odvisne od modula, v katerem dela: v modulu PRS-DPS in PRS-SRG ima vpravice za izvajanje 
vseh aktivnosti v aplikaciji, medtem ko lahko v modulu PRS-SP izvaja vse aktivnosti razen podpisovanja 
končnih izhodnih dokumentov – sklepov. 
 
Referent lahko tako: 

− prevzema zadeve iz čakalnih vrst AJPES in čakalnih vrst izpostave na svoj seznam Pregled nerešenih zadev 
(zap.št. aktivnosti 12.0 v poglavjih 3.4.1., 3.4.2. in 3.4.3.), 

− vpogleduje v vse sezname za zadeve, ki jih sam rešuje, 

− izvaja vse aktivnosti znotraj aplikacije PRS, opisane pod zap. št. aktivnosti od 13.0 do vključno 17.0 ter 
21.0 in 22.0 v poglavjih 3.4.1., 3.4.2. in 3.4.3.), 

− uporablja vse funkcionalnosti Vpisnika PRS (poglavje 3.8.) razen posredovanja zahtev za reaktivacijo MŠ. 
 
Podpisnik  
 
Podpisnik ima pooblastila tako za vodenje kot tudi odločanje v zadevah, zato: 

− ima v aplikaciji PRS vse pravice, ki jih ima referent,  

− lahko v zadevah, ki jih rešuje v vlogi refererenta, sam podpisuje izhodne dokumente, ki pomenijo 
odločitev o končanju zadeve – sklepe (aktivnost zap. št. 17.1 v poglavjih 3.4.1., 3.4.2. in 3.4.3. je 
dopustna, ni pa obvezna), 

− lahko podpisuje izhodne dokumente, ki pomenijo odločitev o končanju zadeve, v zadevah, ki jih vodi 
drug referent (zap. št. aktivnosti 17.1 v poglavjih 3.4.1., 3.4.2. in 3.4.3.). 

 
Nadzornik izpostave 
 
Nadzornik izpostave ima vse pravice v aplikaciji PRS, ki jih imata referent in podpisnik, poleg teh pa še nekaj 
dodatnih pravic, zato lahko izvaja še naslednje aktivnosti: 

− vpogleduje v vse sezname zadev na ravni izpostave, 

− predodeljuje zadeve v reševanje med uslužbenci izpostave (v katerikoli fazi reševanja zadeve), 

− pošilja zahteve za reaktivacije matičnih številk (aktivnost opisana v poglavju 3.8. Vpisnik PRS). 
 
Nadzornik centrale  
 
Nadzornik centrale ima pooblastila na ravni AJPES in lahko izvaja naslednje aktivnosti: 

− vpogleduje v vse sezname zadev na ravni vseh izpostav AJPES, 

− vpogleduje v sezname čakalnih vrst AJPES in čakalnih vrst katerekoli izpostave AJPES, 
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− predodeljuje zadeve v reševanje med izpostavami AJPES, kar pomeni, da s Pregleda nerešenih zadev  
uporabnika ali čakalne vrste izpostave predodeli zadevo na čakalno vrsto (druge) izpostave, 

− vrača zadeve s seznama »Pregled nerešenih zadev« uporabnika (do sprejema odločitve o rešitvi zadeve) 
nazaj v čakalno vrsto AJPES, 

− izvaja reaktivacije poslovnih subjektov na zahtevo nadzornikov izpostav AJPES, 

− izvaja nekatere popravke v podatkovni bazi PRS. 
 

2.2.2. Uslužbenci sodišč 
 
Uslužbenci sodišč bodo uporabljali aplikacijo PRS v modulu PRS-SRG. Vloge oziroma pravice uporabnikov 
aplikacije PRS-SRG na sodiščih so opisane v dokumentu »Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver.2)«.  
 

2.2.3. Drugi uporabniki 
 
Aplikacije PRS ne bodo uporabljali drugi uporabniki. 
 
 

3. Opis funkcionalnih zahtev 
 

3.1. Splošne zahteve 
 
Aplikacija PRS se uporablja za vpis/spremembo podatkov/izbris vseh vrst poslovnih subjektov v PRS: 
 

− samostojnih podjetnikov (modul PRS-SP),  

− gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register (modul PRS-SRG) ter 

− sobodajalcev in drugih poslovnih subjektov (modul PRS-DPS). 
  
Aplikacija PRS mora omogočati prevzem vlog za vpis vseh vrst poslovnih subjektov s portala SPOT, zapis 
zadev na ustrezne sezname (čakalne vrste) ter pregledovanje in sortiranje teh seznamov. Nadalje mora 
zagotavljati izvedbo vseh potrebnih korakov (akcij) za rešitev zadev, ki se nahajajo na teh seznamih (čakalna 
vrsta AJPES, čakalna vrsta izpostave oziroma Pregled nerešenih zadev uporabnika).  
 
Reševanje vsake zadeve v aplikaciji PRS poteka v posameznih zaporednih korakih (vnosnih maskah), ki 
uporabniku aplikacije zagotavljajo: pregled vhodnih podatkov in dokumentov, preverjanje stanja v drugih 
registrih in evidencah, vračanje prejetih vlog v dopolnitev, ročni vnos zahtevanih podatkov, izbor in pripravo 
izhodnih dokumentov, podpisovanje dokumentov ter zapis podatkov v podatkovno bazo PRS, pošiljanje 
podatkov in dokumentov v sistem SPOT, pošiljanje dokumentov v objavo na portal AJPES (kjer je to 
potrebno) in pošiljanje dokumentov v hrambo v sistem za elektronsko hrambo dokumentov (InDoc).  
 
Sestavni del aplikacije PRS je tudi Vpisnik PRS, ki mora zagotavljati vodenje in pregled vseh podatkov o 
posamezni zadevi, vodenje in pregled vseh zadev znotraj enega postopka, pripenjanje dokumentov, nastalih 
izven aplikacije PRS, kreiranje novih zadev in postopkov, izdelavo različnih statistik, urejanje samodejno 
dodeljenih in dodeljevanje novih številk vpisa, izdelavo izhodnih dokumentov v ročno kreiranih zadevah,  
izvedbo postopka za reaktivacijo izbrisanih matičnih številk (poslovnih subjektov) v podatkovni bazi PRS ter 
vodenje podatkov o prejetih pritožbah in drugih vloženih pravnih sredstvih.  
 
Aplikacija PRS mora omogočati tudi vpogled v podatke v bazi PRS, izdelavo rednih in zgodovinskih izpisov 
podatkov iz baze PRS, evidentiranje dostopa do osebnih podatkov ter pripravo potrebnih statističnih 
podatkov. 
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3.2. Prijava uporabnika v  aplikacijo PRS  
 
Uporabnik se mora za vstop v aplikacijo PRS najprej prijaviti na spletni portal AJPES (z uporabniškim imenom 
in geslom), nato lahko vstopi v aplikacijo PRS, kjer se ob vstopu evidentira z veljavnim KDP.   
 
Delo z aplikacijo PRS je omogočeno vsem pooblaščenim uporabnikom, torej uslužbencem, ki imajo 
dodeljene pravice za delo z aplikacijo PRS. Vsak uporabnik ima v naprej določen obseg pravic za delo z 
aplikacijo PRS (opisano v poglavju 2.2. na strani 9 tega dokumenta).  
 
Po prijavi v aplikacijo PRS se v kotu zaslona izpiše ime izpostave AJPES (oz. v modulu PRS-SRG po prijavi 
uporabnika sodišča ime pristojnega sodišča) ter ime in priimek uporabnika. Ti podatki ostanejo zapisani na 
zaslonu ves čas prijave uslužbenca oz. njegovega dela v aplikaciji. 
 
Vhodni podatki 

− Podatek o izpostavi AJPES - »Ime izpostave« ali podatek o pristojnem sodišču – »Naziv sodišča« 

− Podatek o imenu in priimku uporabnika - »Pooblaščeni uporabnik – ime in priimek«. 
 
Vsebina menija in vnosne maske v aplikaciji PRS 
 
Uporabniku se po prijavi v aplikacijo PRS na zaslonu prikaže osnovni menu z naslednjimi možnostmi izbire: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pri izbiri kateregakoli pregleda zadev, Seznama zadev za podpis ali Vpisnika PRS aplikacija ponudi izbor 
posameznih skupin poslovnih subjektov oz. možnost izbora vseh poslovnih subjektov – v odvisnosti od tega 
se posamezen pregled ali Vpisnik PRS prikaže le za izbrano skupino poslovnih subjektov. 
 
Aplikacija na podlagi podatkov iz prijave uporabnika razbere, kakšne pravice za delo v aplikaciji ima 
uporabnik (referent, podpisnik, nadzornik izpostave ali nadzornik centrale) ter glede na to uporabniku 
ponudi različne možnosti vpogledov in nadaljnjega dela: 
 
Referent: 
Pregled nerešenih zadev, Seznam zadev za podpis, Pregled rešenih zadev, Pregled zaključenih zadev in 
Vpisnik PRS prikažejo le tiste zadeve, ki jih je referent prevzel na svoj seznam Pregled nerešenih zadev 
oziroma jih ima v reševanju ali jih je že rešil. Vpogled v Pregled nevročenih zadev je referentu omogočen 
na ravni njegove izpostave AJPES. 
 
 
 

MENU 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 

Izhod 

Samostojni podjetniki 
Subjekti vpisa v SRG 
DPS – registrski organ  
DPS 
Vsi subjekti 
 

Podatki o izpostavi in uporabniku 
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Podpisnik: 
Vsi pregledi in seznami so podpisniku na voljo na enak način kot pri referentu, razlika je le v Seznamu zadev 
za podpis, kjer ima podpisnik dve možnosti prikaza, In sicer: 

− Seznam lastnih zadev (lastne zadeve, ki še niso podpisane) in 

− Seznam zadev drugih referentov (zadeve drugih referentov, ki so mu bile poslane v podpis). 
 
Nadzornik izpostave: 
Nadzorniku izpostave aplikacija  PRS po izboru možnosti Pregled nerešenih zadev, Seznam zadev za podpis, 
Pregled rešenih zadev, Pregled zaključenih zadev in Vpisnik PRS ter nadaljnem izboru skupine poslovnih 
subjektov, ponudi še izbor ravni pregleda oz. vpogleda v Vpisnik PRS, in sicer raven celotne izpostave AJPES 
ali lasten pogled: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vpogled v Pregled nevročenih zadev je nadzorniku izpostave (tako kot tudi referentu) omogočen samo na 
ravni (njegove) izpostave AJPES. 
 
Nadzornik centrale: 
Nadzorniku centrale aplikacija PRS po izboru možnosti Pregled nerešenih zadev, Seznam zadev za podpis, 
Pregled rešenih zadev, Pregled nevročenih zadev, Pregled zaključenih zadev in Vpisnik PRS ter nadaljnem 
izboru skupine poslovnih subjektov, ponudi še izbor ravni pregleda oz. vpogleda v Vpisnik PRS, in sicer 
celoten AJPES ali posamezno izpostavo, ki jo lahko izbere iz ponujenega seznama: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MENU 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 

Zapri aplikacijo 

MENU 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 

Zapri aplikacijo 

Samostojni podjetniki 
Subjekti vpisa v SRG 
DPS – registrski organ 
DPS 
Vsi subjekti 
 

Podatki o izpostavi in uporabniku 

• izpostava  

• lasten pogled 

Samostojni podjetniki 
Subjekti vpisa v SRG 
DPS – registrski organ 
DPS 
Vsi subjekti 
 

Podatki o izpostavi in uporabniku 

• AJPES 

• izpostava  
• 02 LJ 

• 03 CE 

• 04 KP 

• …  
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3.3. Seznam procesov v aplikaciji PRS  
 
Seznam procesov, ki jih mora podpirati aplikacija PRS za posamezne skupine poslovnih subjektov, je 
razviden iz spodnje tabele. 
 
Tabela 1 : Procesi na področju vodenja PRS za različne skupine poslovnih subjektov 

Skupina 
poslovnih 
subjektov 

Proces 

Sa
m

o
st

o
jn

i p
o

d
je

tn
ik

i i
n

 

n
ji

h
o

vi
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el
i 

(P
R

S 
– 

SP
) 

− vpis samostojnega podjetnika v PRS na podlagi prejete vloge 

− vpis samostojnega podjetnika po uradni dolžnosti AJPES 

− vpis spremembe podatkov pri samostojnem podjetniku v PRS na podlagi prejete 
vloge 

− vpis spremembe podatkov pri samostojnem podjetniku v PRS po uradni dolžnosti 
AJPES 

− izbris samostojnega podjetnika iz PRS na podlagi prejete vloge  

− izbris samostojnega podjetnika iz PRS po uradni dolžnosti AJPES 

 
Su

b
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i v

p
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a 
v 

so
d

n
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e
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e

r 
in

 
n
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h

o
vi
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el

i 
(P

R
S 

– 
SR

G
) 

− vpis gospodarske družbe v PRS/SRG 

− vpis drugega subjekta v PRS/SRG 

− vpis nameravane firme 

− vpis spremembe podatkov v PRS/SRG 

− vpis spremembe podatkov v PRS/SRG po uradni dolžnosti 

− Izbris subjekta iz PRS/SRG 

− postopki izbrisa subjekta iz PRS/SRG brez likvidacije po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (odvisno od 
končnih določb zakona) 

− predložitev listin 

− vpis spremembe podatkov samo v PRS 

D
ru

gi
 p

o
sl

o
vn

i 
su

b
je

kt
i i

n
 

n
ji

h
o

vi
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el
i 

(P
R

S-
D

P
S)

 

− vpis drugega subjekta v PRS na podlagi prejete vloge 

− vpis spremembe podatkov pri drugem subjektu v PRS na podlagi prejete vloge 

− vpis spremembe podatkov pri drugem subjektu v PRS po uradni dolžnosti AJPES 

− izbris drugega subjekta iz PRS na podlagi prejete vloge 

− izbris drugega subjekta iz PRS po uradni dolžnosti AJPES 

 
 

3.4. Popis procesov (diagrami procesov) 
 
V nadaljevanju so opisani procesi vodenja podatkov v PRS z vidika delovanja aplikacije PRS za vse tri skupine 
poslovnih subjektov: 
 

− samostojne podjetnike (PRS-SP), poglavje 3.4.1., 

− subjekte vpisa v sodni register (PRS-SRG), poglavje 3.4.2. in 

− druge poslovne subjekte (PRS-DPS), poglavje 3.4.3. 
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3.4.1. Vpis in vodenje podatkov o samostojnih podjetnikih in njihovih delih (PRS-SP) 
 
Naslednja slika prikazuje diagram poteka procesa vpisa/spremembe podatkov/izbrisa samostojnega 
podjetnika v PRS.  
 
Diagram 1 – Proces vpisa/spremembe podatkov/izbrisa samostojnega podjetnika v PRS  

 
 
Proces vpisa/spremembe podatkov/izbrisa samostojnega podjetnika v PRS v aplikaciji PRS sestoji iz 
naslednji sklopov aktivnosti - korakov: 
 
10.0  - Sprejem vloge s portala SPOT 
11.0 – Uvrstitev vloge na seznam »Čakalna vrsta AJPES - SP«  
11.1 – Uvrstitev vloge na seznam »Čakalna vrsta izpostave - SP« 
11.2 – Uvrstitev vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev« 
12.0 – Prevzem vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev«  
13.0 – Prevzem zadeve v reševanje  
14.0 – Preverjanje omejitev 
15.0 – Vpis podatkov 
16.0 – Priprava izhodnega dokumenta  

16.01 – Pregled in izpis osnutka izhodnega dokumenta 
16.02 – Izbira podpisnika 
16.03 – Anonimizacija izhodnega dokumenta 
16.04 – Pošiljanje v podpis 

17.0 – Podpisovanje dokumentov s strani referenta 
17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika 
18.0 – Vpis v PRS 
19.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem SPOT 
20.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v objavo na portal AJPES 
21.0 – Izpis izhodnih dokumentov 
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22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za e-hrambo dokumentov 
23.0 – Vpis datuma vročitve 
24.0 – Vodenje Vpisnika PRS (opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS) 
25.0 – Pritožbeni postopek – Vpis pritožbe in preizkus pritožbe (opisano v poglavju 3.8.1. Pritožbeni 
postopek) 

25.01 – Določitev številke vpisa in namestitev listine 
25.02 – Vpis odločitvena 1. stopnji 
25.03 – Vpis odločitve na 2. stopnji 
25.04 – Vpis podatkov o končni odločitvi 

 
Pregled in kratek opis zgoraj navedenih korakov aplikacije PRS v procesih vpisa in vodenja podatkov o 
samostojnih podjetnikih v PRS je predstavljen v Matriki zaporednih sklopov aktivnosti – korakov v aplikaciji 
PRS, ki je Priloga 1 tega dokumenta. 
 
V nadaljevanju je vsak od zgoraj navedenih sklopov aktivnosti opisan z vidika uporabniških zahtev za 
delovanje aplikacije PRS. Aktivnosti z oznako 24.0 – Vodenje Vpisnika PRS in 25.0 – Pritožbeni postopek sta 
opisani posebej, in sicer v poglavju 3.8. Vpisnik PRS in 3.8.1. Pritožbeni postopek. 
 
 
3.4.1.1. Korak 10.0 – Sprejem vloge s portala SPOT 
 
Večina zadev v procesu vpisa/spremembe podatkov/izbrisa samostojnega podjetnika v PRS se začne s 
prejemom vloge iz sistema SPOT. Tudi večino zadev, ki jih AJPES izvede po uradni dolžnosti, uslužbenec 
AJPES najprej vnese v obliki vloge na portalu SPOT, od koder se na enak način kot ostale vloge, ki jih vložijo 
stranke, prevzame v sistem PRS v AJPES. 
 
Izjema so prejete pritožbe in nekatere druge prejete vloge v papirni obliki. V teh primerih uporabnik na 
podlagi papirne vloge ročno doda novo zadevo v okviru istega postopka ali nov postopek v Vpisniku PRS. V 
kolikor reševanje take zadeve zahteva poseg v PRS (vpis/spremembo podatkov/izbris), bo uporabnik po 
uradni dolžnosti vnesel vlogo na portal SPOT.  
 
Vsaka vloga, samodejno poslana s portala SPOT v sistem PRS, mora izpolnjevati v naprej določene pogoje 
za sprejem v sistem PRS (ti pogoji so dogovorjeni med MJU in AJPES). Vloga mora vsebovati vse obvezne 
podatke glede na vrsto vloge, prav tako mora ustrezati določenim pogojem glede na status, v katerem se 
vloga nahaja (ni dopustno prevzeti npr. spremembe vloge, ki je v vsebinskem dopolnjevanju), ter pogojem 
glede datuma (npr. prevzem umika ali spremembe vloge je dopusten le do dneva pred predlaganim 
datumom). Pri prevzemu vloge s portala SPOT se izvede samodejna kontrola sheme in podatkov. Če vloga 
ne izpolnjuje pogojev za sprejem v sistem PRS, se sprejem vloge zavrne in vloga se vrne nazaj na portal 
SPOT. Vsi postopki zavrnitve vlog in povratne informacije glede zavrnitve s strani sistema SPOT se beležijo 
na tehničnem nivoju. Za vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za sprejem in jih sistem PRS sprejme, se v sistem 
SPOT samodejno pošlje odgovor o uspešnem sprejemu.  
 
Vsaka vloga, ki jo sistem PRS prevzame s portala SPOT, ima svojo SPOT številko in znotraj te še zaporedno 
številko. Vsaka sprememba, dopolnitev ali umik že vložene in prejete vloge s portala SPOT v sistem PRS, je 
označena z naslednjo zaporedno številko znotraj SPOT številke zadeve. 
 
AJPES iz sistema SPOT prejme vlogo za vpis/spremembo podatkov/izbris samostojnega podjetnika v PRS s 
podatkom o vrsti vloge, ki je označena s 4-mestno šifro. Pri tem prvi dve cifri pomenita vpis (01, 02), 
spremembo (03, 04) ali izbris (05, 06), tretja in četrta cifra pa podrobneje določata vrsto vloge (osnovna 
vloga, sprememba vloge, dopolnitev vloge ali umik vloge). 
 
Tabela 2 na naslednji strani prikazuje vrste vlog, prejetih s portala SPOT v AJPES. 
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Tabela 2: Pravila za določanje podatka o vrsti vloge pri prevzemu s portala SPOT v sistem PRS v AJPES 

Šifra 
vloge 

(SPOT) 
Dodatni pogoji 

Dodeljeni status 
vloge v AJPES 

Vrsta vloge (v AJPES) 

0100 
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej zadevi (z isto 

SPOT številko). 
01-Prejeta Vpis 

0110 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom vpisa (kontrola vzpostavljena že na 

portalu SPOT). 

02-Prejeta-

sprememba vloge 
Vpis – sprememba vloge 

0120 
AJPES je v sistem SPOT posredoval zahtevo za 

dopolnitev vloge – vloga je bila v dopolnjevanju. 

07-Dopolnitev 

vloge 
Vpis – dopolnitev vloge 

0130 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom vpisa (kontrola vzpostavljena že na 

portalu SPOT). 

03-Prejeta-umik 

vloge 
Vpis – umik vloge 

0200 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima 

izpolnjena polja: Naziv organa, ki je izdal akt, 

Številka akta, Datum akta (kontrola na izpolnitev 

teh polj je vzpostavljena že na portalu SPOT). 

01-Prejeta Vpis – uradna dolžnost 

0300 
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej zadevi (z isto 

SPOT številko). 
01-Prejeta Sprememba 

0310 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom vpisa (kontrola vzpostavljena že na 

portalu SPOT). 

02-Prejeta-

sprememba vloge 

Sprememba – 

sprememba vloge 

0320 
AJPES je v sistem SPOT posredoval zahtevo za 

dopolnitev vloge – vloga je bila v dopolnjevanju. 

07-Dopolnitev 

vloge 

Sprememba – dopolnitev 

vloge 

0330 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom spremembe (kontrola vzpostavljena že 

na portalu SPOT). 

03-Prejeta-umik 

vloge 

Sprememba – umik 

vloge 

0400 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima 

izpolnjena polja: Naziv organa, ki je izdal akt, 

Številka akta, Datum akta (kontrola na izpolnitev 

teh polj je vzpostavljena že na portalu SPOT). 

01-Prejeta 
Sprememba – uradna 

dolžnost 

0500 
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej zadevi (z isto 

SPOT številko). 
01-Prejeta Izbris 

0510 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom vpisa (kontrola vzpostavljena že na 

portalu SPOT). 

02-Prejeta - 

sprememba vloge 

Izbris – sprememba 

vloge 

0520 
AJPES je v sistem SPOT posredoval zahtevo za 

dopolnitev vloge – vloga je bila v dopolnjevanju. 
07-Dopolnitev vloge Izbris – dopolnitev  vloge 

0530 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred predlaganim 

datumom izbrisa (kontrola vzpostavljena že na 

portalu SPOT). 

03-Prejeta-umik 

vloge 
Izbris – umik vloge 

0600 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima 

izpolnjena polja: Naziv organa, ki je izdal akt, 

Številka akta, Datum akta (kontrola na izpolnitev 

teh polj je vzpostavljena že na portalu SPOT) 

01-Prejeta Izbris – uradna dolžnost 

 
Po prevzemu zadeve v reševanje se v aplikaciji PRS zadevi (ročno ali samodejno) dodeli še oznaka Tip 
odločitve (11 – Vpis, 12 – Zavrnitev, 13 –Zavrženje, 14 – Ustavitev, 15 – Vsebinska dopolnitev, 16 – Tehnična 
dopolnitev, 17 – Odstop MGRT, 18 – Pozitivna odločitev ali 19 – Negativna odločitev), glede na to, katere 
korake oziroma aktivnosti v aplikaciji PRS izbere uporabnik pri reševanju zadeve.  
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V primeru tipa odločitve 11-Vpis aplikacija PRS samodejno ali pa uporabnik ročno določi še Tip vpisa, na 
podlagi katerega aplikacija uporabniku ponudi nabor možnih izhodnih dokumentov v zadevi.  
 
Tabela 3 na naslednji strani prikazuje povezavo med vrsto vloge, ki jo AJPES prejme iz sistema SPOT ter 
možnimi tipi odločitve, tipi vpisa v PRS in naborom izhodnih dokumentov, ki jih mora uporabniku v določeni 
zadevi ponuditi aplikacija PRS.   
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Tabela 3: Možne kombinacije vrste vlog (prejetih s portala SPOT) ter tipov odločitve, tipov vpisa in možnih vrst izhodnih dokumentov v aplikaciji PRS (modul PRS-SP) 

P o r t a l  S P O T  A p l i k a c i j a  P R S  

Vrsta vloge Tip odločitve Tip vpisa Vrsta izhodnega dokumenta 

Šifra Ime vloge Pravila  Šifra Tip dločitve Pravila šifra Tip vpisa Šifra Vrsta dokumenta 

0100 Vpis 

Šifra 0100 pomeni osnovno (prvo) vlogo za 
vpis, medtem ko šifri 0110 ali 0120 
pomenita, da je vložena sprememba ali 
dopolnitev prvotne vloge (takšni vlogi 
dobita naslednjo zaporedno številko v 
okviru iste SPOT številke). 

11 Vpis samodejno 100 vpis 

550_1 
Sklep o vpisu v PRS - 
osnovni 

0110 
 
  

Vpis – 
sprememba 
vloge  

550_4 
Sklep o vpisu v PRS – z 
dovoljenjem sodišča 

550_5 
Sklep o vpisu v PRS –
prenos na nov s.p. 

567_2 Uradni zaznamek - splošni 

0120 
 

Vpis – dopolnitev 
vloge 

567_1 Uradni zaznamek - bianco 

12 Zavrnitev      

556_1 Sklep o zavrnitvi 

556_4 
Sklep o zavrnitvi – 
omejitev po 10a. členu 

13 Zavrženje     557_1 Sklep o zavrženju 

15 
Vsebinska 
dopolnitev 

    561_1 
Poziv za vsebinsko 
dopolnitev 

16 Tehnična dopolnitev      Ni dokumenta 

0120  
Vpis – dopolnitev 
vloge 

Če je predhodna vloga (na katero se 
dopolnitev nanaša) v zadevi v statusu »08-
Rok pretečen«, je edini možni tip odločitve 
»Zavrženje«.  

13 Zavrženje     557_1 Sklep o zavrženju 

0130 Vpis – umik vloge  
Umik vloge je možen najkasneje na dan 
pred predlaganim datumom vpisa (kontrola 
na portalu SPOT) 

14 Ustavitev     555_1 Sklep o ustavitvi postopka 
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0200 
 

Vpis  - uradna 
dolžnost  

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če 
ima izpolnjena polja: Naziv organa, ki je 
izdal odločbo, Številka sklepa oziroma 
odločbe, Datum sklepa oziroma odločbe – 
kontrola na obvezen vnos teh podatkov se 
izvede na portalu SPOT) 

11 Vpis ročno 

201 
Ugodno rešena 
pritožba 

564_1 Bianco sklep 

202 
Ugodno rešeno 
izredno pravno 
sredstvo 

564_1 Bianco sklep 

14 Ustavitev    564_1 Bianco sklep 

0300 Sprememba 

Šifra 0300 pomeni osnovno (prvo) vlogo za 
spremembo podatkov, medtem ko šifri 
0310 ali 0320 pomenita, da je vložena 
sprememba ali dopolnitev prvotne vloge 
(takšni vlogi dobita naslednjo zaporedno 
številko v okviru iste SPOT številke). 

11 

Vpis  

samodejno  300  sprememba 

551_1 
Sklep o vpisu spremembe 
podatkov v PRS - osnovni 

0310 
Sprememba – 
sprememba 
vloge 

 
0320 

  

 
Sprememba – 
dopolnitev vloge 

560_2 
Potrdilo o vpisu kontaktnih 
podatkov 

567_2 Uradni zaznamek - splošni 

567_1 Uradni zaznamek - bianco 

samodejno 
- 

sprememba 
davčne 
številke 

podjetnika 

301  

sprememba 
zaradi prenosa 
s.p. 
 

565_1 
Sklep o vpisu prenosa 
podjetja na dediča 

565_2 
Sklep o vpisu prenosa 
podjetja 

 565_3 
Sklep o vpisu prenosa 
podjetja – prenos na 
obstoječ s.p. 

12 Zavrnitev      556_1 Sklep o zavrnitvi 

13 Zavrženje     557_1 Sklep o zavrženju 

15 
Vsebinska 
dopolnitev 

    561_1 
Poziv za vsebinsko 
dopolnitev 

16 Tehnična dopolnitev      Ni dokumenta 
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0320 
 

Sprememba – 
dopolnitev vloge 

če je predhodna vloga (na katero se 
dopolnitev nanaša) v zadevi v statusu »08-
Rok pretečen«, je edini možni tip odločitve 
»Zavrženje«. 

13 Zavrženje     557_1 Sklep o zavrženju 

0330  
Sprememba – 
umik vloge  

 
 
Umik vloge je možen najkasneje na dan 
pred predlaganim datumom vpisa 
spremembe (kontrola na portalu SPOT). 
 

14 Ustavitev     555_1 Sklep o ustavitvi postopka 

0400 
 

Sprememba – 
uradna dolžnost 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če 
ima izpolnjena polja: Naziv organa, ki je 
izdal odločbo, Številka sklepa oziroma 
odločbe, Datum sklepa oziroma odločbe 
(kontrola na obvezen vnos teh podatkov se 
izvede na portalu SPOT). 

11 Vpis ročno 

401 Nepredložitev LP 552_1 
Sklep o obstoju razloga za 
izbris podjetnika iz PRS – 
nepredložitev LP 

402 
Nesprejem 
pošiljk 

552_2 
Sklep o obstoju razloga za 
izbris podjetnika iz PRS – 
nesprejemanje pošiljk 

403 
Ni dovoljenja 
lastnika 

552_4 
Sklep o obstoju razloga za 
izbris podjetnika iz PRS – 
nedovoljen naslov 

404 
Naslov ne 
obstaja 

552_6 
Sklep o vpisu spremembe 
podatkov v PRS – UD drugo 

405 Vpis po ZFPPIPP 

552_6 
Sklep o vpisu spremembe 
podatkov v PRS – UD drugo 

552_5 
Sklep o vpisu začetka 
stečaja 

406 Odprava pomot 559_1 Sklep o popravi sklepa 

407 
Ugodno rešena 
pritožba 

552_6 
Sklep o vpisu spremembe 
podatkov v PRS – UD drugo 

408 
Ugodno rešeno 
izredno pravno 
sredstvo 

558_4 
 

Sklep o ničnosti - bianco 
 

14 Ustavitev    564_1 Bianco sklep 
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0500 Izbris  

11 
 

Vpis 
  

samodejno  
 

500 
 

izbris 
 

553_1 
Sklep o izbrisu iz PRS - 
splošni 0510 

Izbris – 
sprememba 
vloge 

 

 
0520 

Izbris – 
dopolnitev vloge 

Šifra 0500 pomeni osnovno (prvo) vlogo za 
izbris, medtem ko šifri 0510 ali 0520 
pomenita, da je vložena sprememba ali 
dopolnitev prvotne vloge (takšni vlogi 
dobita naslednjo zaporedno številko v 
okviru iste SPOT številke). 

553_2 
Sklep o izbrisu iz PRS - 
dediči 

567_1 Uradni zaznamek - bianco 

567_2 Uradni zaznamek - splošni 

12 Zavrnitev    564_1 Bianco sklep 

13 Zavrženje     564_1 Bianco sklep 

15 
Vsebinska 
dopolnitev 

    561_1 
Poziv za vsebinsko 
dopolnitev 

16 Tehnična dopolnitev 
   

  Ni dokumenta 

      

0520 
 

Izbris – 
dopolnitev vloge 

Če je predhodna vloga (na katero se 
dopolnitev nanaša) v zadevi v statusu »08-
Rok pretečen«, je edini možni tip odločitve 
»Zavrženje«. 

13 Zavrženje    
 

564_1 
 

Bianco sklep 
 

0530 
Izbris – umik 
vloge  

Umik vloge je možen najkasneje na dan 
pred predlaganim datumom izbrisa 
(kontrola na portalu SPOT). 

14 Ustavitev     555_1 Sklep o ustavitvi postopka 

0600 
 

Izbris – uradna 
dolžnost  

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če 
ima izpolnjena polja: Naziv organa, ki je 
izdal odločbo, Številka sklepa oziroma 
odločbe, Datum sklepa oziroma odločbe 
(kontrola na obvezen vnos teh podatkov se 
izvede na portalu SPOT).  

11 Vpis 

 
 
 
 

ročno 
 
 
 
  

600 
Preoblikovanje v 
kapitalsko 
družbo 

554_2 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
drugo 
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601 Nepredložitev LP 554_6 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) 
– nepredložitev letnih 
poročil 

602 
Nesprejem 
pošiljk 

554_5 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) -  
naslov 

603 
Ni dovoljenja 
lastnika 

554_5 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
naslov 

604 
Naslov ne 
obstaja 

554_5 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
naslov 

605 
Podjetnik umrl - 
dedič ni vložil 
vloge 

554_2 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD)- 
drugo 

606 
Začetek 
stečajnega 
postopka 

554_3 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) 
– stečaj 

607 
Prepoved 
opravljanja 
dejavnosti 

554_2 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
drugo 

608 
Neopravljanje 
dejavnosti 

554_2 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
drugo 

609 Izgon tujca 554_2 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) - 
drugo 

610 
Izbris zaradi 
prenosa s.p. 

554_4 
Sklep o izbrisu iz PRS (UD) 
– zaradi prenosa podjetja 

611 Odprava pomot 559_1 Sklep o popravi sklepa 

612 
Ugodno rešena 
pritožba 

564_1 Bianco sklep 

613 
  

Ugodno rešeno 
izredno pravno 
sredstvo 

564_1 Bianco sklep 

14 Ustavitev     552_9 
Sklep o ustavitvi postopka 
izbrisa iz PRS po UD 
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0700 Pritožba 

Podatek o vrsti vloge določi uporabnik 
ročno (iz šifranta) v Vpisniku PRS – ni 
podatek iz SPOT 
 

13 Zavrženje     568_1 Sklep o zavrženju pritožbe 

17 Odstop MGRT     568_3 Odstop pritožbe MGRT 

14  Ustavitev     564_1 Bianco sklep 

18 
 

Pozitivna odločitev 
 

   
564_1 

 

 
Bianco sklep 
 

 
0710 
 

Vrnitev v 
prejšnje stanje 

podatek o vrsti vloge določi uporabnik v 
Vpisniku PRS – ni podatek iz SPOT 

18 Pozitivna odločitev 

   559_1 Sklep o popravi sklepa 

0720 
Obnova 

postopka 
   

558_4 Sklep o ničnosti – bianco 

0730 Ničnost    
568_2 

Poziv podjetniku za 
izjasnitev 

0740 
Obvestilo 

lastnika objekta 

19 Negativna odločitev 

   

564_1 Bianco sklep 0750 Poprava sklepa    

0760 Drugo    

 
*Pri vseh tipih vpisa, kjer v tabeli ni naveden, se med izhodnimi dokumenti doda še Bianco sklep 
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3.4.1.2. Korak 11.0 – Uvrstitev vloge na seznam v AJPES 

  
Vloge se po sprejemu v sistem PRS uvrstijo v eno izmed čakalnih vrst (Čakalna vrsta AJPES-SP, Čakalna vrsta 
izpostave-SP) oziroma na seznam Pregled nerešenih zadev uporabnika. 
  
Vsi trije seznami (Čakalna vrsta AJPES-SP, Čakalna vrsta izpostave-SP in Pregled nerešenih zadev porabnika) 
vsebujejo naslednje podatke: 
 
Tabela 4: Vsebina seznamov čakalnih vrst in Pregleda nerešenih zadev 

Ime podatka Obveznost Vir podatka Pojasnilo / Pravilo 

SPOT številka (in 

zaporedna številka) 
DA SPOT Vsaka prejeta vloga ima SPOT številko 

Matična številka  NE SPOT Pri vlogi za vpis SP še ni dodeljena 

Davčna številka NE SPOT Pri SP obvezen podatek 

Firma  DA SPOT Obvezen podatek 

Predlagan datum NE SPOT Pri SP obvezen podatek 

Datum prejema 

vloge 
DA AJPES Sistemski datum, ko AJPES prejme vlogo iz SPOT 

Vrsta vloge DA SPOT /AJPES Šifra vrste vloge se dodeli že na portalu SPOT 

Status DA AJPES 

Prejeti vlogi se v AJPES dodeli ustrezen status (glej tabelo 

statusov – Tabela št. 18 na strani 162): 

− prvi vlogi, ki prispe v neki zadevi v sistem PRS, se 

samodejno dodeli status 01-Prejeta, 

− vlogi, s katero prispe sprememba prvotne vloge, se 

samodejno dodeli status 02-Prejeta-sprememba vloge 

(če je vloga v čakalni vrsti) oziroma 05-Nerešena-

sprememba vloge (če je vloga na seznamu Pregled 

nerešenih zadev),  

− vlogi, ki se po prejemu uvrsti neposredno na seznam 

Pregled nerešenih zadev uporabnika ali vlogi, ki jo 

uporabnik na ta seznam prevzame iz ene od čakalnih 

vrst, se samodejno dodeli status 04-Nerešena, 

− vlogi,  s katero se dopolni prvotno vložena vloga, se 

samodejno dodeli status 07-Dopolnitev vloge, 

− vlogi, s katero se vloži umik predhodne vloge, se 

samodejno dodeli status 03-Prejeta-umik vloge (če je 

prvotna vloga v čakalni vrsti) oziroma 06-Nerešena-

umik vloge (če je prvotna vloga na seznamu Pregled 

nerešenih zadev), 

− vlogi, ki v določenem roku ni dopolnjena, se samodejno 

dodeli status 08-Rok pretečen. 

Oznaka (npr. NUJNO 

…) 
NE AJPES 

Oznako NUJNO aplikacija samodejno dodeli vlogi takrat, 

ko ta izpolni enega izmed pogojev, in sicer že ob uvrstitivi 

na čakalno vrsto ali na Pregled nerešenih zadev  oziroma 

kadarkoli kasneje, če se vloga še nahaja na teh seznamih. 

Pravila in pogoji za dodelitev oznake NUJNO: 

− oznaka se vedno dodeli zadnji prejeti vlogi, v okviru 

SPOT številke in v tem primeru dobi oznako NUJNO 

celotna zadeva, 

− oznaka NUJNO se dodeli vlogi, ki ima predlagan datum 

enak ali starejši od tekočega datuma, 

− oznaka NUJNO se dodeli vedno, kadar prispe umik že 

vložene vloge,  

− status vloge ne vpliva na dodeljevanje oznake NUJNO 
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Pravnoorganizacijska 

oblika (POO) 
DA SPOT 

Vsaki prejeti vlogi se že na portalu SPOT dodeli ustrezna 

šifra POO (šifrant POO) glede na vrsto poslovnega 

subjekta, za katerega je vložena vloga 

 
Vpogled v seznam »Pregled nerešenih zadev« na ravni AJPES (pravico takšnega vpogleda ima nadzornik 
centrale) in na ravni izpostave (pravico takšnega vpogleda imata nadzornik centrale in izpostave) mora 
vsebovati še podatek o izpostavi in referentu, ki zadevo rešuje. 
 
Delovanje iskalnika in/ali urejevalnika podatkov 
 
Iskanje posameznih zadev v vseh seznamih mora biti omogočeno po: 

− SPOT številki, 

− Matični številki, 

− Davčni številki, 

− Popolnem imenu, 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
 
Omogočeno mora biti razvrščanje (naraščajoče in padajoče) po vseh podatkih ter filtriranje zadev po 
naslednjih podatkih: 
 

− Predlaganem datumu, 

− Datumu prejema vloge, 

− Vrsti vloge, 

− Statusu, 

− Oznaki (npr. NUJNO…), 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
 
Procesiranje 
 
Čakalna vrsta AJPES-SP 
 
V Čakalno vrsto AJPES-SP se uvrstijo vse prejete vloge razen tistih, ki se uvrstijo neposredno v Čakalno vrsto 
izpostave-SP ali na seznam Pregled nerešenih zadev uporabnika. Vloge se razvrščajo najprej po 
predlaganem datumu in znotraj tega po datumu in času prejema vloge. Vpogled v Čakalno vrsto AJPES-SP 
imajo samo uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale. Drugi uporabniki imajo zgolj možnost, da 
vloge po vrstnem redu prevzemajo na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev«. Vsem uporabnikom, ne 
glede na uporabniško vlogo, je dostopen podatek, koliko vlog se nahaja v Čakalni vrsti AJPES-SP, ter koliko 
od teh ima oznako NUJNO. 

 
Čakalna vrsta izpostave-SP 
 
V Čakalno vrsto izpostave-SP se uvrstijo vloge: 

− v katerih je bila označena osebna vročitev v izpostavi (podatek o načinu vročitve in izbrani izpostavi se 
vnese na portalu SPOT in je razviden iz vloge) ali 

− posredovane v zadevah, ki so že uvrščene na Čakalno vrsto izpostave-SP (sprememba, dopolnitev ali 
umik vloge – te vloge imajo naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke). 

 
Vloge se razvrščajo najprej po predlaganem datumu in znotraj tega po datumu in času prejema vloge. 
Vpogled v Čakalno vrsto izpostave-SP imajo uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale, Nadzornik 
izpostave (za svojo izpostavo), Podpisnik (za svojo izpostavo) in Referent (za svojo izpostavo). Referenti, 
podpisniki in nadzorniki izpostave imajo tudi možnost, da vloge, ki jih lahko prosto izberejo, prevzemajo na 
svoj seznam »Pregled nerešenih zadev«. 
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Seznam »Pregled nerešenih zadev« 
 
Seznam »Pregled nerešenih zadev« se vodi na ravni uporabnika. Na seznam »Pregled nerešenih zadev« 
uporabnika se neposredno uvrstijo prejete vloge: 
 

− ki so bile vložene po uradni dolžnosti – vloga se uvrsti neposredno na seznam Pregled nerešenih zadev 
tistega uporabnika aplikacije PRS, ki je na portalu SPOT vložil vlogo po uradni dolžnosti (razvrstitev vloge 
na seznam se izvede na podlagi SPOT številke, iz katere je mogoče pridobiti podatek o točki SPOT – torej 
izpostavi AJPES in na podlagi podatka o referentu SPOT, ki je hkrati tudi uporabnik aplikacije PRS v 
izpostavi AJPES) ter 

− z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke, v primeru, da je prvotno prejeto vlogo s to SPOT 
številko uporabnik že prevzel na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« (npr. dopolnjene vloge, 
spremembe vlog ali umiki vlog). 

 
Prejete vloge se na seznam »Pregled nerešenih zadev« razvrščajo po naslednjem pravilu:  
 

− na vrh seznama se uvrstijo prejeti umiki vlog - umiki so med seboj razvrščeni glede na predlagan datum 
iz prvotne vloge ter znotraj tega po datumu in času prejema umika – najstarejše na vrhu (zadevi se 
samodejno dodeli status 06-Nerešena-umik vloge), 

− sledijo vloge, pri katerih je podatek o predlaganem datumu enak tekočemu datumu ali starejši od 
tekočega datuma – te vloge se razvrstijo v seznamu po predlaganem datumu (najstarejše na vrhu) in 
znotraj tega po datumu in času prejema – najstarejši na vrhu (vlogi je dodeljena oznaka NUJNO), 

− za njimi se uvrstijo dopolnjene vloge, ki so razvrščene po datumu in času prejema  - najstarejše na vrhu 
(te vloge dobijo status  07-Dopolnitev vloge), 

− sledijo vloge, ki so bile poslane v dopolnitev, pa je rok za dopolnitev že potekel (zadevi se v aplikaciji 
samodejno dodeli status 08-Rok pretečen), 

− nazadnje sledijo vse druge vloge, ki ne sodijo v eno izmed prejšnjih alinej - te vloge se razvrstijo glede na 
predlagan datum (najstarejši na vrhu) in znotraj tega po datumu in času prejema (najstarejše na vrhu). 

 
Če prispe nova vloga v okviru iste SPOT številke, se uvrsti neposredno v tisto čakalno vrsto oziroma seznam, 
kjer se že nahaja prvotna vloga. Vloga se razvrsti glede na nove (spremenjene podatke), prejšnja vloga (z 
isto SPOT številko in predhodno zaporedno številko) se ji priključi kot podredna in je dostopna s klikom na 
znak +, ki označuje, da sta prejeti dve ali več vlog v okviru ene SPOT številke (ene zadeve). 
 
Posamezna zadeva ostane na seznamu »Pregled nerešenih zadev« do statusa 25-Rešeno, z  dodelitvijo tega 
statusa se samodejno prenese na seznam »Pregled rešenih zadev«. 

 
 
3.4.1.3. Korak 12.0 – Prevzem zadeve na seznam »Pregled nerešenih zadev« s strani uporabnika 
 
Opis 

 
Funkcionalnost mora omogočiti uporabniku, da prevzame zadevo s seznama »Čakalna vrsta AJPES-SP« ali s 
seznama »Čakalna vrsta izpostave-SP« na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« z namenom nadaljnjega 
reševanja zadeve.  
 
Izbor možnosti »Pregled nerešenih zadev« iz osnovnega menija aplikacije PRS prikaže na zaslonu seznam 
vseh nerešenih zadev uporabnika - seznam je opisan pod sklopom aktivnosti 11 na strani 25 tega 
dokumenta.  
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Poleg podatkov, ki jih vsebuje sam seznam »Pregled nerešenih zadev« ima uporabnik na voljo tudi podatek 
o: 
 

− številu vlog v Čakalni vrsti AJPES, od tega z oznako »NUJNO« in 

− številu vlog v Čakalni vrsti izpostave, od tega z oznako »NUJNO«. 
 
Podatek je odvisen od tega, na katero vrsto subjektov se nanaša odprti seznam »Pregled nerešenih zadev«. 
V primeru, da je izbran seznam za samostojne podjetnike, se tukaj pokaže podatek o številu vseh vlog v 
Čakalni vrsti AJPES-SP in Čakalni vrsti izpostave-SP, če pa so izbrani »Vsi subjekti«, se pokaže podatek o 
številu vseh vlog v Čakalni vrsti AJPES in Čakalni vrsti izpostave za vse vrste subjektov. 
 
V kolikor želi uporabnik na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« prevzeti naslednjo zadevo iz Čakalne 
vrste AJPES-SP« ali »Čakalne vrste izpostave-SP«, mora pri prijavi v aplikacijo PRS izbrati delo s to skupino 
poslovnih subjektov (Samostojni podjetniki). V nasprotnem primeru mu aplikacija ne ponudi možnosti 
prevzemanja zadev iz čakalnih vrst za SP. 
 
Spodnja slika prikazuje izgled seznama »Pregled nerešenih zadev«. 
 

Slika št. 1: »Pregled nerešenih zadev« uporabnika v aplikaciji PRS  

 
 
 
 

+ SPOT  MŠ DŠ POO 
Firma /  

Popolno ime 

Predlagan 

datum 

Datum 

prejema 

vloge 

Število 

delov 

Vrsta 

vloge 
Status Oznaka 

+            

            

            

            

      Število vlog na seznamu Pregled nerešenih zadev: _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikacija mora ob prikazu seznama ponuditi naslednje možne izbire (gumbe): 
 

− »Prevzemi naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES«, 

− »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave«, 

− »Povezave«, 

− »Izhod«. 
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka  
 
Z izbiro gumba »Prevzemi naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES« se na seznam »Pregled nerešenih 
zadev« samodejno zapiše naslednja zadeva iz Čakalne vrste AJPES – SP (uporabnik te čakalne vrste ne vidi 
in ne more izbirati med zadevami). 
 
Z izbiro gumba »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave« se uporabniku odpre seznam »Čakalna vrsta 
izpostave - SP« in uporabnik ima možnost prevzeti na svoj »Pregled nerešenih zadev« katerokoli zadevo iz 
te čakalne vrste. 

Pregled nerešenih zadev  

Število vlog v Čakalni vrsti AJPES: _______; od tega z oznako NUJNO: ______ 

IZHOD 
Prevzemi naslednjo zadevo 

iz Čakalne vrste AJPES 

Število vlog v Čakalni vrsti izpostave Ljubljana: _______; od tega z oznako NUJNO: ______ 

Prevzemi zadevo iz 
Čakalne vrste  izpostave 

POVEZAVE 

Podatki o izpostavi in uporabniku 
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Prevzeta vloga se na seznam »Pregled nerešenih zadev« razvrsti po pravilih, ki so opisana pod opisom 
koraka 11 v poglavju 3.4.1.2. na strani 27 tega dokumenta. 
 
Zadeve, ki jo je uporabnik prevzel na svoj seznam "Pregled nerešenih zadev", ne more vrniti nazaj na seznam 
"Čakalna vrsta AJPES" ali "Čakalna vrsta izpostave". V kolikor uporabnik iz kakršnegakoli razloga ne bo 
reševal zadeve, ki jo ima na svojem seznamu "Pregled nerešenih zadev", jo lahko z njegovega seznama na 
seznam drugega uporabnika znotraj iste izpostave prerazporedi le nadzornik izpostave, ki ima možnost 
vpogleda v celoten seznam nerešenih zadev na nivoju izpostave. 
 
Nadzornik centrale lahko vrača zadeve s seznama »Pregled nerešenih zadev« posameznega uporabnika na 
seznam »Čakalna vrsta AJPES-SP« ali prerazporedi na seznam Čakalna vrsta (druge) izpostave. 
 
Z izbiro gumba »Povezave« se odprejo še naslednje možnosti:  

− Pregled nerešenih zadev 

− Seznam zadev za podpis 

− Pregled rešenih zadev 

− Pregled nevročenih zadev 

− Pregled zaključenih zadev 

− Vpisnik PRS 

− Vpogled v PRS 

− ePRS 

− InDoc 

Uporabnik lahko z izborom ustrezne možnosti dostopa do izbranega seznama ali drugega področja (npr. 
Vpisnika PRS). 
 
Če se želi uporabnik vrniti na začetno stran aplikacije PRS – na osnovni meni, izbere gumb »Izhod«. 
 
Možni statusi zadev 
 
Eden od podatkov na seznamu »Pregled nerešenih zadev« je tudi status. Ta se spreminja glede na izvedene 
aktivnosti uporabnika, glede na samodejno izvedene aktivnosti aplikacije ali ročno s strani uporabnika.  
Možni statusi zadeve na tem seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani 161 tega dokumenta. 
 
 
3.4.1.4. Korak 13.0 – Prevzem zadeve v reševanje  

 
Opis 
 
Predhodni korak: 11.2 ali 12.0. Naslednji korak: 14.0. ali 15.0 
Funkcionalnost omogoča prevzem zadeve s seznama "Pregled nerešenih zadev" za nadaljnje delo na zadevi 
glede na status, ki ga ima zadeva ter pregled zadeve.   
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
1. Uporabnik s svojega seznama "Pregled nerešenih zadev" izbere zadevo, ki jo bo reševal. Zadevo odpre s 

klikom na vrstico zadeve.  
 

2. Uporabnik ima možnost v svojem seznamu »Pregled nerešenih zadev« izbrati katerokoli zadevo in jo 
prevzeti v reševanje, ne glede na vrstni red. Prav tako lahko zadevo odpre v reševanje in jo zapre (zadeva 
ohrani status »09-V reševanju«) ter vzame v reševanje drugo zadevo s seznama.  
 

3. Uporabnik ima lahko naenkrat odprto le eno zadevo. 
 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    30/203 

4. Zadeve v seznamu »Pregled nerešenih zadev« imajo lahko različne statuse glede na predhodne korake 
in glede na izvedene aktivnosti uporabnika v zvezi s posamezno zadevo. Možni statusi zadeve na tem 
seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani 161 tega dokumenta. Zadeve na seznamu, ki 
imajo status 04-Nerešena, 05-Nerešena-sprememba vloge, 06-Nerešena-umik vloge,  07-Dopolnitev 
vloge, 08-Rok pretečen, dobijo status 09-V reševanju, ko jih uporabnik izbere s seznama in jih odpre v 
reševanje.  
 

5. Podatki in dokumenti, ki so sestavni del vloge, prejete s portala SPOT, in podatki, ki se prenesejo iz baze 
PRS ali drugih tabel v aplikaciji PRS, se zapišejo v ustrezne podatkovne sklope v več zavihkih vnosne 
maske aplikacije PRS. Ti zavihki so v modulu PRS-SP naslednji: 
 

− PODATKI O ZADEVI (zavihek št. 1 vnosne maske) 

− PODJETJE (zavihek št. 2 vnosne maske) 

− PODJETNIK (zavihek št. 3 vnosne maske) 

− ZASTOPNIKI (zavihek št. 4 vnosne maske) 

− DEJAVNOSTI (zavihek št. 5 vnosne maske) 

− PODRUŽNICE (zavihek št. 6 vnosne maske) 
 

6. Po prevzemu zadeve v reševanje se v zgornjem delu zaslona izpišejo naslednji podatki (in ostanejo 
prikazani na zaslonu v vseh korakih reševanja zadeve - 13.0 do 17.0): 

 

− OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

SPOT številka in zaporedna številka SPOT 

Predlagan datum  

Oznaka NUJNO (če je dodeljena) 

Status 

 

− OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU 

Firma 

Matična številka (če še ni dodeljena, je polje prazno) 
Davčna številka 
Pravnoorganizacijska oblika 

 

− PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

Ime izpostave 

Ime in priimek uporabnika 

 
7. Na vseh ekranskih maskah so v vseh korakih reševanja zadeve uporabniku na voljo naslednji gumbi: 

 

− PREVERI OMEJITVE 
 

− TIP ODLOČITVE (nabor tipov odločitve je odvisen od vrste vloge, ki jo AJPES prejme iz sistema SPOT 
in statusa zadeve – glej tabelo št. 3 na str. 19), in sicer: 

 
➢ 11-VPIS 
➢ 12-ZAVRNITEV 
➢ 13-ZAVRŽENJE 
➢ 14-USTAVITEV 
➢ 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV 
➢ 16-TEHNIČNA DOPOLNITEV 
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− VHODNI DOKUMENTI (odpre seznam vhodnih dokumentov zadeve – posamezni dokument 
uporabnik odpre s klikom na dokument s seznama):  
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime dokumenta Številka vpisa Datum dokumenta Gumb »Izbriši« 

    (gumb se nahaja pri vsakem 
posameznem dokumentu, 
vendar je aktiven šele v koraku 
15.0 – Vpis podatkov) 

 

− IZHODNI DOKUMENTI (odpre seznam izhodnih dokumentov zadeve - uporabnik odpre posamezni 
dokument s klikom na dokument s seznama): 
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime dokumenta Številka vpisa Datum dokumenta Gumb »Izbriši« 

    (gumb se nahaja pri vsakem 
posameznem dokumentu, 
vendar je aktiven šele v koraku 
15.0 – Vpis podatkov) 

 

− IZPIS SPREMEMB (odpre prikaz Izpisa predlaganih sprememb podatkov v PRS v tej zadevi; izgled 
izpisa sprememb je razviden iz Priloge 5 tega dokumenta). 
 

− POVEZAVE (zbira tega gumba ponudi spodaj navedene možnosti): 

• Pregled nerešenih zadev 

• Seznam zadev za podpis 

• Pregled rešenih zadev 

• Pregled nevročenih zadev 

• Pregled zaključenih zadev 

• Vpisnik PRS 

• Vpogled v PRS 

• ePRS 

• InDoc 
 

− SHRANI - aplikacija shrani vse spremembe. 
 

− IZHOD - aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« 
shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika 
vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«. 

 
Slike od št. 2 do št. 7 v nadaljevanju prikazujejo vnosne maske aplikacije PRS za samostojne podjetnike (po 
posameznih zavihkih modula PRS-SP) po prevzemu zadeve v reševanje. 
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Slika št. 2:  Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 1 vnosne maske modula PRS-SP: Podatki o zadevi) 

                

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU     

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT   Firma     Ime izpostave 

Predlagan datum   Matična številka     Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO   Davčna številka       

Status                           RAZVELJAVI   Pravnoorganizacijska oblika      

        

       PREVERI OMEJITVE 

          
PODATKI O ZADEVI            TIP ODLOČITVE  

Datum zadeve 
   

Vrsta vloge 
 
       

Datum prejema vloge    Tip odločitve  šifrant    VHODNI DOKUMENTI 

Številka vpisa + zap. št.    Tip vpisa  šifrant      

    Število delov  šifrant    IZHODNI DOKUMENTI 

           

          IZPIS SPREMEMB 

           

URADNA DOLŽNOST        POVEZAVE 

Organ         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum akta UD         SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

Številka akta UD         PREGLED REŠENIH ZADEV 

         PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

OPOMBA AJPES        PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

         VPISNIK PRS 

         VPOGLED V PRS 

PODATKI O TOČKI SPOT   PODATKI O IZPOSTAVI AJPES     ePRS 

Ime in priimek referenta SPOT    Ime izpostave      InDoc 

Naziv točke SPOT    

Ime in priimek referenta 
Naziv delovnega mesta referenta        

Kontaktni podatki (tel. št., e-
naslov)    Ime in priimek podpisnika      

SHRANI 

 

Komentar    Naziv delovnega mesta podpisnika      IZHOD 

           

           

ZGODOVINA ZADEVE       >   

                

1- PODATKI O ZADEVI        
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Slika št. 3: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 2 vnosne maske modula PRS-SP: Podjetje) 

            

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
 

OSNOVNI PODATKI O 
POSLOVNEM SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT  Firma    Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka    Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka      

Status                                  RAZVELJAVI  Pravnoorganiz. obika      

      

     PREVERI OMEJITVE 

         

PODJETJE      TIP ODLOČITVE 

Firma         

Skrajšana firma       VHODNI DOKUMENTI 

Matična številka         

Davčna številka       IZHODNI DOKUMENTI 

Sedež          

Poslovni naslov (ulica in hišna 
številka, dodatek, poštna številka, 
kraj)       

IZPIS SPREMEMB 

Upravna enota         

Občina       POVEZAVE 

Država       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum registracije       SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

       PREGLED REŠENIH ZADEV 

KONTAKTNI PODATKI       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Kontaktni podatki        PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Objava kontakta       VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

e-VROČANJE      ePRS 

Elektronski naslov za vročanje       InDoc 

         

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠILJKE      SHRANI 

Ulica, hišna številka, dodatek, poštna 
številka in kraj       

 

IZHOD 

Način prevzema pošiljke        

    < >   

            

2 - PODJETJE      
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Slika št. 4: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 3 vnosne maske modula PRS-SP: Podjetnik) 

            

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
 

OSNOVNI PODATKI O 
POSLOVNEM SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT  Firma    Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka    Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka      

Status                                   RAZVELJAVI  Pravnoorganizacijska oblika       

      

     PREVERI OMEJITVE 

         

PODATKI O PODJETNIKU      TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek         

EMŠO       VHODNI DOKUMENTI 

Davčna številka         

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, poštna številka in kraj)      IZHODNI DOKUMENTI 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, poštna številka in kraj, 
država)     

Tip naslova      

Država         

Občina       IZPIS SPREMEMB 

Datum vpisa         

Datum izbrisa       POVEZAVE 

       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

PODATKI O PODJETNIKU - PREJŠNJI      SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

Ime in priimek       PREGLED REŠENIH ZADEV 

EMŠO       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Davčna številka       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, poštna številka in kraj)      VPISNIK PRS 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, poštna številka in kraj, 
država)    VPOGLED V PRS 

Tip naslova    ePRS 

Država       InDoc 

Občina        
Datum vpisa        
Datum izbrisa         

       SHRANI 

        

     IZHOD 

         

    < >   

            

 3 - PODJETNIK      
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Slika št. 5: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 4 vnosne maske modula PRS-SP: Zastopniki) 

                

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

 

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka  in zap. št. SPOT  Firma    Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka    Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka      

Status                              RAZVELJAVI  Pravnoorganizacijska oblika      

        

       PREVERI OMEJITVE 

           

         TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek zastopnika 
Datum 
vpisa 

Datum 
izbrisa 

Oznaka spremembe 
  

 

  

        
NOV 

  
VHODNI DOKUMENTI 

        
IZBRIS 

    

    
- 

  
IZHODNI DOKUMENTI 

        

+   SEZNAM IZBRISANIH ZASTOPNIKOV 

         
IZPIS SPREMEMB 

           

PODATKI O ZASTOPNIKIH        POVEZAVE 

Ime in priimek         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

EMŠO         SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

Firma       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Matična številka       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Davčna številka         PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         VPISNIK PRS 

Naslov v tujini (ulica in hišna številka, 
dodatek, poštna številka in kraj)       VPOGLED V PRS 

Tip naslova        

Država         ePRS 

Občina         InDoc 

Vrsta zastopnika         
Datum vpisa          

Datum izbrisa          

          

          SHRANI 

         

       IZHOD 

          

      < >   

                

 4- ZASTOPNIKI        
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Slika št. 6: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 5 vnosne maske modula PRS-SP: Dejavnosti) 

              

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
 

OSNOVNI PODATKI O      
POSLOVNEM SUBJEKTU   

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT  Firma   Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka   Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka     

Status                RAZVELJAVI     Pravnoorganizacijska oblika    

       

       PREVERI OMEIJITVE 

         

GLAVNA DEJAVNOST PODJETNIKA PO SKD 
    TIP ODLOČITVE 

Šifra podrazreda  SKD 
Naziv 

podrazreda SKD 
Datum vpisa Datum izbrisa 

Oznaka 
spremembe    

Šifra podrazreda glavne 
dejavnosti 

Naziv 
podrazreda 
glavne 
dejavnosti 

Datum vpisa 
glavne 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
glavne 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA ali 
 - 

 

VHODNI DOKUMENTI 

             

           IZHODNI DOKUMENTI 

         

REGISTRIRANE DEJAVNOSTI PO SKD 
    IZPIS SPREMEMB 

Šifra podrazreda SKD 
Naziv 

podrazreda SKD 
Datum vpisa Datum izbrisa 

Oznaka 
spremembe    

Šifra podrazreda  dejavnosti 
Naziv 
podrazreda 
dejavnosti 

Datum vpisa 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA ali 
 -  

POVEZAVE 

           PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

           SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

       PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

       VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

       ePRS 

       InDoc 

         

    < >  SHRANI 

       

       IZHOD 

              

 5 - DEJAVNOSTI       
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Slika št. 7: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 6 vnosne maske modula PRS-SP: Podružnice) 

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI   OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU 

 PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT   Firma  Ime izpostave 
Predlagan datum   Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO   Davčna številka    

Status            RAZVELJAVI   Pravnoorganizacijska oblika    

      PREVERI OMEJITVE 

         

PODATKI O PODRUŽNICAH      TIP ODLOČITVE 

        

       VHODNI DOKUMENTI 

Ime podružnice 
Matična številka 

podružnice 
Oznaka spremembe 

  
 

  

      NOVA 
 

IZHODNI DOKUMENTI 

      IZBRIS  
 

  

      SPREMEMBA 
 

IZPIS SPREMEMB 

      -    

+   SEZNAM IZBRISANIH PODRUŽNIC     POVEZAVE 

       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 
Podatki o podružnici se izpišejo s klikom na ime podružnice s seznama   SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 
       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Ime podružnice       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Matična številka       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Naslov (ulica in hišna številka, 
dodatek, poštna številka in kraj)       VPISNIK PRS 

Datum vpisa       VPOGLED V PRS 

Datum izbrisa       ePRS 

       InDoc 

KONTAKTNI PODATKI PODRUŽNICE      SHRANI 

       

Kontaktni podatki        IZHOD 

Objava kontakta         

       < 
Seznam vseh zastopnikov iz SPOT vloge (na vrhu seznama) in seznam vseh 
zastopnikov, ki so  že vpisani v PRS ali izbrisani iz PRS      

Ime in priimek zastopnika Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 
spremembe 

  
  

        NOV   

        IZBRIS    

     -  

+   SEZNAM IZBRISANIH ZASTOPNIKOV        

         

ZASTOPNIK PODRUŽNICE        

Ime in priimek        

EMŠO        

Davčna številka        

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)        

Naslov v tujini (ulica in hišna številka, 
dodatek, poštna številka in kraj)       

Tip naslova       

Država        

Občina        

Vrsta zastopnika        

Datum vpisa        

Datum izbrisa         

          

GLAVNA DEJAVNOST PODRUŽNICE        

Šifra podrazreda  SKD 
  

Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 

spremembe   

Šifra podrazreda glavne dejavnosti 
 

Datum vpisa 
glavne dejavnosti 

Datum izbrisa glavne 
dejavnosti 

NOVA, IZBRISANA 
ali -   

  
    

 6 - PODRUŽNICE   
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Podatki in dokumenti 
 
Vhodni podatki v tem koraku so vsi podatki, prejeti  s portala SPOT (iz vloge) in podatki, ki se prenesejo iz 
podatkovne baze PRS ali drugih tabel v aplikaciji PRS. Vhodni dokumenti so vloga in priloge k vlogi v tif, pdf 
ali drugi ustrezni obliki.  
 
Vhodnih podatkov, ki se v koraku 13.0 prenesejo s portala SPOT ali podatkovne baze PRS v posamezne 
podatkovne sklope v zavihkih aplikacije PRS, praviloma ni mogoče spreminjati, brisati ali popravljati (siva 
polja na prikazih vnosnih mask – slike od št. 2 do 7), razen če je to posebej dovoljeno (belo polje). V tem 
primeru mora aplikacija uporabnika opozoriti, da mora takšno spremembo podatka posebej potrditi. 
 
Nekaterih podatkov, ki se pojavljajo v posameznih zavihkih aplikacije PRS-SP v koraku 13.0 (gre predvsem 
za datume vpisa in izbrisa pri podjetniku, zastopnikih, podružnicah, dejavnostih …) aplikacija PRS ne prejme 
v vlogi s portala SPOT, temveč jih ob prvem vpisu in ob izbrisu samodejno določi šele na podlagi podatka o 
datumu spremembe, ki se vpiše v koraku 15.0 – Vpis podatkov. Ta polja zato do vpisa ustreznih podatkov v 
koraku 15.0 ostanejo prazna in se samodejno napolnijo šele po izvedbi ustreznih aktivnosti uporabnika v 
koraku 15.0. V primeru prejete vloge za spremembo podatkov se ta polja samodejno napolnijo s podatki, ki 
so že vpisani v podatkovni bazi PRS.  
 
Podatki v posameznih sklopih podatkov (zavihkih) modula aplikacije PRS-SP, viri podatkov in kontrole 
podatkov so navedeni v  tabeli 4 v nadaljevanju. 
 

Tabela 4: Podatki po posameznih sklopih – zavihkih aplikacije v modulu PRS-SP 

Podatek 
Zavihek 

aplikacije 
PRS-SP 

Vhodni / 
izhodni 
podatek 

Obvezen 
podatek 

Vir podatka Kontrole Pojasnila 

PODATKI O 
ZADEVI 

  X   Obvezen sklop podatkov 

SPOT številka in 
zaporedna 
številka SPOT 

VSI 
(OSNOVNI 
PODATKI O 

ZADEVI) 

Vhodni X SPOT 

Kontrola zaporednih 
številk v okviru zadeve  
Z naslednjo zaporedno 
številko se označi 
sprememba, dopolnitev 
in umik vloge. 

Številka, ki jo dobi vloga 
v sistemu SPOT 
(zaporedna številka 
vloge je številka vloge v 
okviru ene zadeve).  
 

Predlagan 
datum 

VSI  
(OSNOVNI 
PODATKI O 

ZADEVI) 

Vhodni X SPOT  
Predlagan datum 
vpisa/spremembe/izbrisa v 
prejeti vlogi iz SPOT. 

Oznaka NUJNO 

VSI 
 (OSNOVNI 
PODATKI O 

ZADEVI) 

Vhodni  
samodejno-

aplikacija 

Predlagan datum je enak 
ali starejši od tekočega 
datuma  ALI zaporedna 
številka SPOT je večja od 
1 

Oznaka se dodeli, če je predlagan 
datum enak ali starejši od 
tekočega datuma ALI če gre za 
umik vloge. 

Status 

VSI  
(OSNOVNI 
PODATKI O 

ZADEVI) 

Vhodni / 
izhodni 

X 
Samodejno / 

ročno-
aplikacija 

Kontrole so določene v 
popisu statusov zadev 

Statusi se v posamezni zadevi 
dodeljujejo samodejno na podlagi 
aktivnosti, ki jo izvede aplikacija 
ali aktivnosti uporabnika oziroma 
ga ročno določi uporabnik. 

Datum zadeve 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

SPOT/ročno v 
Vpisniku PRS 

Ročni vpis – datum je 
enak ali starejši od 
tekočega datuma 

Datum posredovanja vloge v 
sistem SPOT oz. datum kreiranja 
nove zadeve v Vpisniku PRS 

Datum prejema 
vloge 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X 
samodejno-

aplikacija 
 

Datum, ko se vloga iz sistema 
SPOT uvrsti na čakalno vrsto 
AJPES 

Številka vpisa in 
zaporedna 
številka vpisa 

PODATKI O 
ZADEVI 

Izhodni X 

samodejno-
aplikacija / 

ročno v 
Vpisniku PRS 

Zaporedna številka se 
številči od 1 naprej, 
naslednja zaporedna 
številka je naslednja 
prosta številka v okviru 
iste številke vpisa (istega 
postopka) 

Določi se sistemsko (316-številka 
izpostave-petmestna zaporedna 
številka-letnica/zaporedna 
številka dokumenta), uporabnik 
mora imeti možnost, da v 
Vpisniku PRS številke vpisa ureja 
in skrbi za pravilno številčenje 
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vseh prejetih in izdanih 
dokumentov. 

Vrsta vloge 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

SPOT in 
dodatni 
pogoji v 
aplikaciji 

Kontrole in pravila so 
razvidni iz tabele vrsta 
predloga-tip odločitve-tip 
vpisa 

Podatek o vrsti vloge se prenese 
iz SPOT 

Tip odločitve 
PODATKI O 

ZADEVI 
Izhodni X 

samodejno-
aplikacija 

Kontrole in pravila so 
razvidne iz tabele vrsta 
vloge-tip odločitve-tip 
vpisa 

Podatek se določi samodejno v 
aplikaciji PRS glede na izbor 
aktivnosti uporabnika  

Tip vpisa 
PODATKI O 

ZADEVI 
Izhodni  

Samodejno-
aplikacija / 

ročno-
aplikacija 

Kontrole in pravila so 
razvidni iz tabele vrsta 
vloge-tip odločitve-tip 
vpisa 

Podatek se pri nekaterih tipih 
odločitve določi samodejno, pri 
drugih pa ga uporabnik določi 
ročno (tabela vrsta vloge-tip 
odločitve-tip vpisa) 

Število delov 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

Podatkovna 
baza PRS 

 
Podatek o številu vpisanih delov v 
PRS se prenese iz baze PRS 

URADNA 
DOLŽNOST 

     

Sklop podatkov ni obvezen – 
obvezen je samo, če je vloga 
vložena po uradni dolžnosti 
(vrsta vloge 0200, 0400 ali 0600) 

Organ 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

SPOT / ročno-
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti 

Datum akta UD 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

SPOT / ročno-
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti 

Številka akta UD 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni X 

SPOT / ročno-
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti 

OPOMBA AJPES  Izhodni  
Ročno - 

aplikacija 
 

Neobvezen podatek -možnost 
vpisa prostega teksta 

PODATKI O 
TOČKI SPOT 

  X   Obvezen sklop podatkov 

Ime in priimek 
referenta SPOT 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X SPOT   

Naziv točke 
SPOT 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X SPOT   

Kontaktni 
podatki 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X SPOT   

Komentar 
PODATKI O 

ZADEVI 
Vhodni  SPOT   

PODATKI O 
IZPOSTAVI  

  X   Obvezen sklop podatkov 

Ime izpostave 

VSI (PODATKI 
O IZPOSTAVI 

IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X 
samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Ime in priimek 
referenta 

VSI (PODATKI 
O IZPOSTAVI 

IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X 
samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Naziv delovnega 
mesta referenta 

VSI  
(PODATKI O 

IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni X 
samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Ime in priimek 
podpisnika 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni / 
Izhodni 

X 
samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi glede na 
prijavo uporabnika v aplikacijo 
(če je uporabnik tudi podpisnik), 
sicer ta podatek uporabnik določi 
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v koraku 16.0–Priprava izhodnih 
dokumentov.  

Naziv delovnega 
mesta 
podpisnika 

PODATKI O 
ZADEVI 

Vhodni / 
Izhodni 

X 
samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo oz. 
po izbiri drugega  podpisnika v 
koraku 16.0 

PODJETJE   X   Obvezen sklop podatkov 

Firma  

VSI 
 (OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
PODJETJE 

Vhodni X 
SPOT / ročno-

aplikacija 

Polje je odprto za vnos, 
vendar je nujno opozorilo 
v primeru popravka 
podatka. 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake – aplikacija 
mora javiti opozorilo, ali 
uporabnik resnično želi popraviti 
podatek. Zagotoviti je potrebno 
sledljivost popravkov. 

Skrajšana firma  PODJETJE Vhodni  
SPOT / ročno-

aplikacija 

Polje je odprto za vnos, 
vendar je nujno opozorilo 
v primeru popravka 
podatka. 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake - aplikacija 
mora javiti opozorilo, ali 
uporabnik resnično želi popraviti 
podatek. 
Zagotoviti je potrebno sledljivost 
popravkov. 

Matična številka  

VSI  
(OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
PODJETJE 

Vhodni / 
Izhodni 

X 
SPOT / 

samodejno iz 
bazena MŠ 

Enolična številka, ki se ne 
more ponoviti. 

V primeru vloge za vpis SP se MŠ 
samodejno dodeli iz bazena MŠ. 
Če ne pride do vpisa v PRS, se MŠ 
vrne nazaj v bazen MŠ. 
 V primeru vloge za spremembo 
ali izbris SP se podatek prenese iz 
SPOT.  

Davčna številka  

VSI  
(OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
PODJETJE 

Vhodni X SPOT   

Pravnoorganiza 
cijska oblika 

VSI  
(OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 

Vhodni X SPOT  
Pri samodstojnih podjetnikih je 
pravnoorga nizacijska oblik,a 
vedno 142 

Sedež PODJETJE Vhodni X SPOT   

Poslovni naslov PODJETJE Vhodni X SPOT   

Upravna enota PODJETJE Izhodni X 
Samodejno-

aplikacija 
 

Podatek se določi na podlagi 
podatka o naselju iz poslovnega 
naslova. 

Občina PODJETJE Vhodni X SPOT   

Država PODJETJE Vhodni X SPOT   

Datum 
registracije 

PODJETJE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

Podatek se po prvem 
vpisu SP v PRS več ne 
spreminja. 

Pri vlogi za vpis SP se datum 
registracije (prvega vpisa SP v 
PRS)  samodejno vpiše na podlagi 
vnesenega datuma spremembe, 
ki ga uporabnik vnese v aplikaciji 
PRS v koraku 15.0 – Vpis 
podatkov. Pri vlogi za 
spremembo ali izbris SP se 
podatek  prenese iz baze PRS. 

KONTAKTNI 
PODATKI 

  X    

Kontaktni 
podatki 

PODJETJE Vhodni X SPOT   

Objava 
kontakta 

PODJETJE Vhodni  SPOT   

E-VROČANJE      Ni obvezen podatek 

Elektronski 
naslov za 
vročanje 

PODJETJE Vhodni  SPOT   
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NASLOV ZA 
POŠILJANJE 

     Obvezen podatek 

Naslov za 
pošiljanje 
pošiljke 

PODJETJE Vhodni  
SPOT / ročno-

aplikacija 

Polje je odprto za vnos, 
vendar je nujno opozorilo 
v primeru popravka 
podatka. 

Uporabnik ima možnost 
spremeniti podatek.  

Način prevzema 
pošiljke 

PODJETJE Vhodni X SPOT   

PODJETNIK   X   

Obvezen sklop podatkov: 
Podatki o podjetniku se 
prenesejo s portala SPOT – 
poseben primer je sprememba 
podjetnika zaradi dedovanja ali 
prenosa SP (šifra tipa vpisa-301), 
kjer se s portala SPOT prenesejo 
podatki o prejšnjem in novem 
podjetniku - pri obeh je vpisan 
datum vpisa. Datum izbrisa 
prejšnjega podjetnika določi 
aplikacija samodejno. 

Ime in priimek  PODJETNIK Vhodni X SPOT   

EMŠO PODJETNIK Vhodni X SPOT   

Davčna številka PODJETNIK Vhodni X SPOT   

Naslov PODJETNIK Vhodni  SPOT 
Podatek je pod kontrolo 
RPE 

Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Naslov v tujini PODJETNIK Vhodni  SPOT Podatek ni pod kontrolo 
Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Tip naslova PODJETNIK Vhodni X SPOT   

Država PODJETNIK Vhodni X SPOT   

Občina PODJETNIK Vhodni X SPOT   

Datum vpisa PODJETNIK 
Vhodni / 
Izhodni 

X 

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS / 

SPOT 

Dedovanje/prenos SP – 
datum vpisa novega 
podjetnika mora biti za 
en dan kasnejši od 
datuma izbrisa prejšnjega 
podjetnika 

Pri vlogi za vpis SP se datum vpisa 
podjetnika  samodejno vpiše na 
podlagi datuma spremembe, ki 
ga uporabnik vpiše v aplikacijo 
PRS v koraku 15.0–Vpis podatkov. 
Pri vlogi za spremembo ali izbris 
SP se podatek prenese iz baze 
PRS. 
Pri dedovanju/prenosu SP se 
datum vpisa novega podjetnika 
prenese iz SPOT. 

Datum izbrisa PODJETNIK 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-

aplikacija 

Dedovanje/prenos SP – 
datuma izbrisa prejšnjega 
podjetnika mora biti za 
en dan starejši od datuma 
vpisa novega podjetnika  

Pri vlogi za izbris SP se datum 
izbrisa podjetnika samodejno 
vpiše na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0–Vpis podatkov.  
Pri dedovanju/prenosu SP 
aplikacija datum izbrisa 
prejšnjega podjetnika samodejno 
določi (je za en dan starejši od 
datuma vpisa novega podjetnika). 

ZASTOPNIKI      

Podatkovni sklop ni obvezen: 
Podatki o vseh zastopnikih se 
najprej izpišejo v obliki seznama 
– tabele s podatki: ime in 
priimek zastopnika, datum vpisa, 
datum izbrisa, oznaka 
spremembe zastopnika (NOV,  
IZBRIS, brez oznake so 
zastopniki, kjer ni sprememb in 
se izpišejo na koncu tabele). S 
klikom na zastopnika v tabeli se 
izpišejo vsi podatki o zastopniku. 
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Pod tabelo je še seznam 
izbrisanih zastopnikov (imajo 
vpisan datum vpisa in datum 
izbrisa), ki se odpre s klikom na + 
(podatki v tabeli so enaki kot 
zgoraj). 

Ime in priimek ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT   

EMŠO ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT  

Če je zastopnik tujec, ki ni vpisan 
v CRP (ima samo DŠ), tega 
podatka ne prejmemo iz SPOT – 
polje je prazno. 

Firma ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT  
Če je zastopnik stečajni upravitelj 
- pravna oseba 

Matična številka ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT  
Če je zastopnik stečajni upravitelj 
-  pravna oseba 

Davčna številka ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT   

Naslov ZASTOPNIKI Vhodni  SPOT 
Podatek je pod kontrolo 
RPE 

Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Naslov tujini ZASTOPNIKI Vhodni  SPOT Podatek ni pod kontrolo 
Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Tip naslova ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT   

Država ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT   

Občina ZASTOPNIKI Vhodni  SPOT   

Vrsta 
zastopnika 

ZASTOPNIKI Vhodni X SPOT   

Datum vpisa ZASTOPNIKI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS / 

SPOT 

 

Pri vpisu novega zastopnika se 
datum vpisa  zastopnika  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0–Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih zastopnikih se podatek 
prenese iz baze PRS. 
Vpis stečajnega upravitelja – 
podatek o vpisu zastopnika se 
prenese iz SPOT 

Datum izbrisa ZASTOPNIKI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu zastopnika se datum 
izbrisa zastopnika vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0–Vpis podatkov. 
Pri že izbrisanih zastopnikih se 
podatek  prenese iz baze PRS. 

Oznaka 
spremembe 
zastopnika 

ZASTOPNIKI Vhodni  SPOT  

− NOV – vpis novega zastopnika 

− SPREMEMBA – sprememba pri 
zastopniku; 

− IZBRIS – izbris zastopnika; 

− brez oznake – ni sprememb pri 
vpisanem zastopniku. 

DEJAVNOSTI   X   

Obvezen sklop podatkov, ki 
sestoji iz dveh tabel - podatki o 
glavni dejavnosti in podatki o 
registriranih dejavnostih. 
Obe tabeli vsebujeta podatke: 
šifra podrazreda SKD, naziv 
podrazreda SKD, datum vpisa, 
datum izbrisa in oznaka 
spremembe (NOVA, IZBRISANA,  
brez oznake so dejavnosti, ki se 
ne spreminjajo in se izpišejo na 
koncu tabele). 

GLAVNA 
DEJAVNOST 

  X   Obvezen podsklop podatkov 
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Šifra 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI Vhodni X SPOT   

Naziv 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI Vhodni X SPOT   

Datum vpisa DEJAVNOSTI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti se 
datum vpisa  dejavnosti  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih  dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Datum izbrisa DEJAVNOSTI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se datum 
izbrisa dejavnosti vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
izbrisanih dejavnostih aplikacija 
podatke prenese iz baze PRS. 

REGISTRIRANE 
DEJAVNOSTI 

  X   Obvezen podsklop podatkov 

Šifra 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI Vhodni X SPOT   

Naziv 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI Vhodni X SPOT   

Datum vpisa DEJAVNOSTI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti se 
datum vpisa  dejavnosti  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Datum izbrisa DEJAVNOSTI 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se datum 
izbrisa dejavnosti vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
izbrisanih dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Oznaka 
spremembe 
dejavnosti 

DEJAVNOSTI Vhodni  X SPOT   

− NOVA – vpis nove dejavnosti; 

− IZBRISANA – izbris dejavnosti; 

− brez oznake – ni sprememb pri  
dejavnosti. 

PODRUŽNICE      

Sklop podatkov ni obvezen. 
Podatki o vseh podružnicah se 
najprej prikažejo v tabeli: ime 
podružnice, MŠ podružnice, 
oznaka spremembe podružnice 
(NOVA, SPREMEMBA,IZBRIS, 
brez oznake so podružnice, kjer 
ni sprememb in se izpišejo na 
koncu tabele). S klikom na 
podružnico v tabeli se izpišejo vsi 
podatki o podružnici. 
Pod tabelo je še seznam 
izbrisanih podružnic (imajo 
vpisan datum vpisa in datum 
izbrisa) , ki se odpre s klikom na 
+ (podatki v tabeli so enaki kot 
zgoraj). 

Ime podružnice PODRUŽNICE Vhodni X 
SPOT / ročno-

aplikacija 

Polje je odprto za vnos, 
vendar je nujno opozorilo 
v primeru popravka 
podatka. 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake – aplikacija 
mora javiti opozorilo, ali 
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uporabnik resnično želi popraviti 
podatek. Zagotoviti je potrebno 
sledljivost popravkov. 

Matična številka PODRUŽNICE Vhodni X 
SPOT / 

samodejno - 
aplikacija 

 

Pri prvem vpisu podružnice se 
podatek samodejno dodeli v 
aplikaciji, pri že vpisanih 
podružnicah se prenese iz SPOT. 

Naslov PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Datum vpisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove podružnice se 
datum vpisa  podružnice  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih  podružnicah se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Datum izbrisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
(v primeru 

izbrisa) 

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu podružnice se datum 
izbrisa podružnice vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
izbrisanih podružnicah se 
podatke prenese iz baze PRS. 

KONTAKTNI 
PODATKI 
PODRUŽNICE 

   SPOT  Neobvezen sklop podatkov 

Kontaktni 
podatki  

PODRUŽNICE Vhodni  SPOT   

Objava 
kontakta 

PODRUŽNICE Vhodni  SPOT   

ZASTOPNIKI 
PODRUŽNICE 

PODRUŽNICE     

Ni obvezen sklop podatkov. 
Podatki o vseh zastopnikih se 
najprej izpišejo v tabeli: ime in 
priimek zastopnika, datum vpisa, 
datum izbrisa, oznaka 
spremembe zastopnika (NOV, 
SPREMEMBA,IZBRIS, brez 
oznake so zastopniki, kjer ni 
sprememb in se izpišejo na 
koncu tabele). S klikom na 
zastopnika v tabeli se izpišejo vsi 
podatki o zastopniku. 
Pod tabelo je še seznam 
izbrisanih zastopnikov (imajo 
vpisan datum vpisa in datum 
izbrisa) , ki se odpre s klikom na 
+ (podatki v tabeli so enaki kot 
zgoraj). 

Ime in priimek PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

EMŠO PODRUŽNICE Vhodni  SPOT  

Če je zastopnik tujec, ki ni vpisan 
v CRP (ima samo DŠ), tega 
podatka ne prejmemo iz SPOT – 
polje je prazno. 

Davčna številka PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Naslov PODRUŽNICE Vhodni  SPOT 
Podatek je pod kontrolo 
RPE 

Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Naslov v tujini PODRUŽNICE Vhodni  SPOT Podatek ni pod kontrolo 
Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali naslov v 
tujini 

Tip naslova PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Država PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Občina PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Vrsta 
zastopnika 

PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   
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Datum vpisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu novega zastopnika se 
datum vpisa  zastopnika  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih zastopnikih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Datum izbrisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
(pri 

izbrisu)  

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu zastopnika se datum 
izbrisa zastopnika vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. 
Pri že izbrisanih zastopnikih se 
podatek  prenese iz baze PRS. 

Oznaka 
spremembe 
zastopnika 

PODRUŽNICE Vhodni X SPOT  

− NOV – vpis novega zastopnika; 

− SPREMEMBA – sprememba pri 
zastopniku; 

− IZBRIS – izbris zastopnika; 

− brez oznake – ni sprememb pri 
vpisanem zastopniku. 

GLAVNA 
DEJAVNOST 
PODRUŽNICE 

PODRUŽNICE  X   

V kolikor so izpolnjeni podatki o 
vsaj eni podružnici, mora biti 
tudi sklop o glavni dejavnosti 
podružnice. 
Podatki o dejavnostih se izpišejo 
v tabeli s podatki: šifra 
podrazreda SKD, naziv 
podrazreda SKD, datum vpisa, 
datum izbrisa in oznaka 
spremembe (NOVA, IZBRISANA,  
brez oznake so dejavnosti, ki se 
ne spreminjajo in se izpišejo na 
koncu tabele). 

Šifra 
podrazreda SKD 

PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Naziv 
podrazreda SKD 

PODRUŽNICE Vhodni X SPOT   

Datum vpisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

X 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti se 
datum vpisa  dejavnosti  vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vpiše v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih  dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Datum izbrisa PODRUŽNICE 
Vhodni / 
Izhodni 

 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se datum 
izbrisa dejavnosti vpiše 
samodejno na podlagi datuma 
spremembe, ki ga uporabnik 
vnese v aplikacijo PRS v koraku 
15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
izbrisanih dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Oznaka 
spremembe 
dejavnosti 

DEJAVNOSTI Vhodni X SPOT  

 − NOVA – vpis nove dejavnosti; 

− IZBRISANA – izbris dejavnosti; 

− brez oznake – ni sprememb pri  
dejavnosti. 

VHODNI 
DOKUMENTI 

 Vhodni X  

 S klikom na gumb »Vhodni 
dokumenti« se prikaže tabela 
s podatki o vhodnih 
dokumentih 

Vrsta 
dokumenta 

 Vhodni X 
SPOT / 

Ročno v 
Vpisniku PRS 

  



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    46/203 

Ime dokumenta  Vhodni X 
SPOT / ročno 

v Vpisniku PRS 
  

Številka vpisa  Vhodni X 

Samodejno – 
aplikacija / 

ročno v 
Vpisniku PRS 

  

Datum 
dokumenta 

 Vhodni X 
SPOT /  

Ročno v 
Vpisniku PRS 

  

 
Uporabnik v tem koraku po posameznih zavihkih pregleda vse podatke in vhodne dokumente v zadevi in 
preveri, ali je vloga vsebinsko popolna in tehnično ustrezna (čitljivost skeniranega dokumenta, ali so pripeti 
ustrezni vhodni dokumenti, ali so vpisani vsi zahtevani podatki). Za ta namen mora aplikacija uporabniku 
omogočati vpogled v vse podatke, ki jih vsebuje vloga in v vse priložene dokumente: 
 
1. Uporabnik z izbiro gumba »Vhodni dokumenti« odpre seznam vseh prejetih vhodnih dokumentov s 

portala SPOT (vloga in vse priloge k vlogi). 
2. Uporabnik odpre posamezen dokument s klikom na ime dokumenta na seznamu vhodnih dokumentov. 

Vse dokumente lahko tudi izpiše.  
3. V primeru prejete vloge za spremembo podatkov v PRS (vrsta vloge 03 in 04) lahko uporabnik z izbiro 

gumba »Izpis sprememb« odpre prikaz, v katerem so izpisane vse spremembe podatkov (iz vloge) glede 
na trenutno stanje podatkov v PRS (prikaz izpisa sprememb je v Prilogi 5 tega dokumenta). 

4. Uporabnik pregleda vse podatke v zadevi po posameznih podatkovnih sklopih/zavihkih vnosne maske, 
prikazanih na slikah od 1 do 6 v tem poglavju. 

5. V tem koraku lahko uporabnik vnese le morebitne opombe oz. ugotovitve, ki jih je ugotovil pri pregledu 
vloge. Besedilo vpiše v polje »Opomba AJPES« v zavihku »Podatki o zadevi«. Podatek je neobvezen. 

6. V primeru, ko je uporabnik vlogo samo pregledal in ne bo nadaljeval z delom na zadevi, izbere možnost 
»IZHOD« in aplikacija mu ponudi izbor statusa »Pregledana« - s potrditvijo se status zadeve spremeni 
v »10-Pregledana«, aplikacija pa zadevo vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«. Status »10-
Pregledana« lahko uporabnik razveljavi z gumbom »RAZVELJAVI«, ki se nahaja poleg podatka o statusu 
zadeve - status zadeve se spremeni v predhodni status »09-V reševanju«. 

7. V primeru, ko uporabnik nadaljuje z delom na zadevi, lahko možnost iz točke 6 preskoči (status zadeve 
ostane »09-V reševanju«). Če je potrebno preveriti omejitve za vpis, mora uporabnik najprej izbrati 
možnost »PREVERI OMEJITVE« in nadaljevati s korakom 14.0. V nasprotnem primeru postopek 
nadaljuje z izbiro enega izmed naslednjih korakov, ki se mu odprejo s klikom na gumb »TIP 
ODLOČITVE«. Možni tipi odločitev so naslednji: 

− 11-VPIS (uporabnik nadaljuje s korakom 15.0),  

− 12-ZAVRNITEV (uporabnik nadaljuje s korakom 16.0.), 

− 13-ZAVRŽENJE (uporabnik nadaljuje s korakom. 16.0.), 

− 14-USTAVITEV (uporabnik nadaljuje s korakom 16.0.), 

− 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV (uporabnik nadaljuje s korakom 16.0.), 

− 16-TEHNIČNA DOPOLNITEV (uporabnik nadaljuje s korakom16.0.). 

8. V primeru vrste vloge 01-Vpis oziroma 02-Vpis po uradni dolžnosti ali če je bila pri vrsti vloge 03-
Sprememba oziroma 04-sprememba po uradni dolžnosti spremenjena DŠ podjetnika, ni mogoče 
izbrati tipa odločitve 11-VPIS, če zadeva ni bila predhodno v statusu »11-Omejitve preverjene«. V 
tem primeru se ob izbiri tipa odločitve 11-VPIS izpiše opozorilo: »Omejitve niso bile preverjene«, 
aplikacija pa ne omogoči nadaljevanja dela v koraku 15. 

9. Nabor tipov odločitev, ki jih lahko uporabnik izbere, je odvisen od vrste vloge in drugih pogojev, ki jih 
izpolnjuje vloga pri prevzemu s portala SPOT in je razviden iz naslednje tabele: 
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Tabela št. 5: Tipi odločitve, ki jih glede na vrsto vloge ponudi aplikacija v modulu PRS-SP 

  
VRSTA VLOGE 

  
VPIS-01 

VPIS 
UD-02 

SPREMEMBA-03 
SPREMEMBA 

UD-04 
IZBRIS-05 

IZBRIS 
UD-06 

TIP 
ODLOČITVE 

VPIS 
(0100, 
0110, 
0120) 

VPIS 
(0120) + 
ZADEVA V 
STATUSU 
08-ROK 
PRETEČEN 

VPIS 
(0130)  

VPIS 
UD 
(0200) 

SPREMEMBA 
(0300, 0310, 
0320) 

SPREMEMBA 
(0320) + 
ZADEVA V 
STATUSU 08-
ROK 
PRETEČEN 

SPREMEMBA 
(0330)  

SPREMEMBA 
UD (0400) 

IZBRIS 
(0500, 
0510, 
0520) 

IZBRIS 
(0520) + 
ZADEVA V 
STATUSU 
08-ROK 
PRETEČEN 

IZBRIS 
(0530) 

IZBRIS 
UD 
(0600) 

11 - VPIS  X   X X   X X   X 

12 - 
ZAVRNITEV  

X    X    X    

13 - 
ZAVRŽENJE 

X X   X X   X X   

14 - 
USTAVITEV 

  X X   X X   X X 

15 - 
VSEBINSKA 
DOPOLNITEV  

X    X    X    

16 - TEHNIČNA 
DOPOLNITEV 

X    X    X    

 
10. Z gumbom »RAZVELJAVI« (ki je nameščen ob statusu zadeve) lahko uporabnik razveljavi trenutni 

status zadeve, če je to po pravilih določanja statusov mogoče – v tem primeru se status zadeve vrne 
za en status nazaj (na predhodni status). 

11. S klikom na gumb »IZHOD« aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in 
po kliku na »Da« shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) 
ter uporabnika vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«.  
 
 

3.4.1.5. Korak 14.0 – Preverjanje omejitev 
 
Opis 
 
Predhodni korak: 13.0. Naslednji korak: 15.0 ali 16.0. 
V tem koraku se preverjajo omejitve glede poslovne sposobnosti stranke (razen, če je to preverjanje 
zagotovljeno že na portalu SPOT),  obstoj omejitev po 10a. členu ZGD-1 in omejitve po 389a. členu ZFPPIPP.   
 
Omejitve se preverjajo v naslednjih evidencah:   

− CRP (razen če bo to preverjanje zagotovljeno že na portalu SPOT), 

− Centralna kazenska evidenca (CKE), 

− prekrškovna evidenca FURS, 

− prekrškovna evidenca IRSD (Inšpektorat za delo), 

− prekrškovna evidenca TIRS (Tržni inšpektorat Republike Slovenije), 

− spletni portal AJPES (eObjave, eINSOLV). 
 
Dostop do zgoraj navedenih evidenc bi moral biti uporabniku omogočen že na podlagi KDP, s katerim se je 
prijavil v aplikacijo PRS oziroma je potrebno zagotoviti, da za potrebe vstopa v posamezno evidenco 
uporabniku ne bi bilo treba zapuščati aplikacije PRS.   
 
Procesiranje In pravila podatkovnega toka 
 
Uporabnik po pregledu vloge v koraku 13.0, ko zadeva dobi status 09-V reševanju ali 10-Pregledana, izbere 
možnost »PREVERI OMEJITVE«. S tem se mu odpre vnosna maska »PREVERJANJE OMEJITEV«. Do 
posamezne evidence dostopa s klikom na ustrezno povezavo v tej vnosni maski.  
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Slika št. 8 v nadaljevanju prikazuje vnosno masko aplikacije v modulu PRS-SP v koraku »Preverjanje 
omejitev«. 
 
Slika št. 8: Vnosna maska zavihka 14.0 - »Preverjanje omejitev« v modulu PRS-SP 

                  

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
 

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU  

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

VEM številka in zap. št. SPOT  Firma  Ime izpostave 
Predlagan datum  Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    

Status                             RAZVELJAVI            

            

PREVERITEV OMEJITEV PO ZGD-1         TIP ODLOČITVE 

  PREVERITEV OMEJITEV        

Preveritev poslovne sposobnosti v Centralnem 
registru prebivalstva pri MNZ √  NE  CRP     

VHODNI DOKUMENTI 

         

Preveritev v prekrškovni evidenci TIRS √  NE  CKE    

             

Preveritev v Centralni kazenski evidenci √  NE  CKE     IZHODNI DOKUMENTI 

             

Preveritev v Prekrškovni evidenci  FURS √  NE  FURS     IZPIS SPREMEMB 

             

Preveritev v Prekrškovni evidenci  IRSD √  NE  IRSD     POVEZAVE 

           PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Preveritev v Vpisniku zadev v postopkih zaradi 
insolventnosti VSRS √  NE  eINSOLV     SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

          PREGLED REŠENIH ZADEV 

Priloženo pravnomočno dovoljenje sodišča          PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

          PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 
          VPISNIK PRS 

KREIRAJ URADNI ZAZNAMEK          VPOGLED V PRS 

          ePRS 
          InDoc 

            

      <                          >  

SHRANI 

 

          IZHOD 

         

 PREVERJANJE OMEJITEV ZA VPIS         

 
Uporabnik za namen preverjanja omejitev izbere želeno evidenco, pri čemer ga aplikacija preusmeri na 
vstop v to evidenco. Uporabnik v posamezni evidenci preveri omejitev tako, da vpiše podatke, ki jih za 
dostop zahteva organ, ki vodi evidenco. Po preveritvi omejitev uporabnik v aplikaciji PRS označi, v katerih 
evidencah je opravil preveritve (Preveritev - √) in ali v posamezni evidenci obstajajo omejitve za vpis v PRS 
(Omejitev: DA/NE). Aplikacija mora v primeru obstoja omejitev omogočiti prevzem potrdila/dokazila/izpisa 
iz uradne evidence na seznam »Izhodni dokumenti«. Aplikacija ima vgrajeno kontrolo: če obstajajo omejitve 
za vpis v PRS (oznaka DA pri posamezni evidenci), morajo biti med izhodnimi dokumenti priloženi ustrezni 
dokumenti iz posameznih evidenc, kjer je bila omejitev ugotovljena. V primeru, ko obstaja omejitev za vpis 
v PRS, ker je oseba, ki se želi registrirati kot SP v postopku osebnega stečaja, uporabnik označi omejitev (DA) 
pri »Preveritev v Vpisniku zadeve v postopkih zaradi insolventnosti VS RS«. Če je vlogi priloženo 
pravnomočno dovoljenje sodišča, da oseba lahko posluje kot samostojni podjetnik, mora uporabnik označiti 
z √, da je priloženo pravnomočno dovoljenje sodišča. Po opravljeni preveritvi v vseh evidencah uporabnik 
kreira izhodni dokument z izbiro možnosti »Kreiraj Uradni zaznamek« (številka izhodnega dokumenta 567.2 
– glej Prilogo 5  tega dokumenta), ki se mu izpiše na zaslonu, hkrati pa se Uradni zaznamek samodejno doda 
tudi na seznam izhodnih dokumentov in se prikaže v koraku 16.0, v katerem uporabnik kreira še vse ostale 
izhodne dokumente v zadevi. Ko uporabnik shrani uradni zaznamek, se status zadeve spremeni v »11-
Omejitve preverjene«.  
 
Po opravljeni preveritvi omejitev (status zadeve je »11-Omejitve preverjene«) s klikom na gumb »TIP 
ODLOČITVE« izbere eno izmed možnih odločitev v tem koraku. Nabor tipov odločitev v zadevi, ki jih lahko 
uporabnik izbere, je odvisen od vrste vloge in drugih pogojev, ki jih izpolnjuje vloga pri prevzemu iz sistema 
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SPOT (tipi možnih odločitev so navedeni v tabeli št. 5 na strani 47 tega dokumenta). Z izbiro ene izmed 
možnosti se uporabnik premakne na naslednji korak. 
 
V primeru, ko gre v zadevi za vrsto vloge 01-Vpis, 02-Vpis po UD, ali če je vrsta vloge 03-Sprememba in je 
hkrati spremenjena tudi davčna številka podjetnika (prenos ali dedovanje), uporabnik v koraku 14.0 ne 
more nadaljevati reševanja zadeve z izborom tipa odločitve 11-VPIS, če zadeva ni bila predhodno v statusu 
»11-Omejitve preverjene«. V tem primeru se ob izbiri tipa odločitve 11-VPIS izpiše opozorilo: »Omejitve 
niso bile preverjene«. 

Izjema je le primer priprave izhodnih dokumentov za vpis v PRS s prihodnjim datumom, ko so bile v zadevi 
omejitve preverjene in je zadeva že v statusu »23-Čaka na vpis«, nato pa pred samodejnim vpisom podatkov 
v PRS prispe v tej zadevi nova vloga (sprememba vloge). V tem primeru se zadevi samodejno spremeni 
status iz »23-Čaka na vpis« v »05-Nerešena-sprememba vloge« in jo mora uporabnik ponovno prevzeti v 
reševanje s seznama »Pregled nerešenih zadev«. Aplikacija izjemoma v takem primeru dovoli, da se lahko 
korak 14–Preverjanje omejitev preskoči in upošteva, da je bil ta korak izveden že pri prvotni vlogi (aplikacija 
pa mora v tem primeru zahtevati potrditev s strani uporabnika, da je bilo preverjanje omejitev že izvedeno 
in se lahko upošteva tudi pri reševanju spremenjene vloge).  
 
Uporabnik lahko v tem koraku še vedno pregleda vse podatke in vhodne dokumente zadeve, ne da bi se 
spremenil status zadeve (lahko se premika med posameznimi zavihki aplikacije v korakih 13.0 in 14.0). 
Možnost ima tudi razveljaviti trenutni status zadeve z gumbom »RAZVELJAVI STATUS«, status zadeve se 
spremeni v predhodni status. 
 
S klikom na gumb »IZHOD« aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku 
na »Da« shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika 
vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«.  
 
Izhodni podatki in izhodni dokumenti  
   
Izhodni podatki v tem koraku so podatki, pridobljeni iz uradnih evidenc - ugotovitve posameznih preveritev 
uporabnik označi v za ta namen predvidenih poljih, izhodni dokument pa je Uradni zaznamek o opravljenih 
preveritvah (oznaka dokumenta UZ 567.2).  

 
 
3.4.1.6. Korak 15.0 – Vpis podatkov 

 
Opis 
 
Predhodni korak: 13.0  ali 14.0. Naslednji korak: 16.0. 
V tem koraku je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za vpis v PRS, preveritev drugih podatkov, ki so v 
aplikacijo preneseni iz podatkovne baze PRS in vpis spremembe podatkov, pri katerih so spremembe 
dovoljene.  
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
Aplikacija ponudi uporabniku to vnosno masko (korak 15.0) le pri zadevah, pri katerih so izpolnjeni vsi pogoji 
za vpis v PRS (pozitivna odločitev) – če je v predhodnem koraku (13.0 ali 14.0) izbran tip odločitve 11-VPIS. 
V primeru, da je v predhodnem koraku (13.0 ali 14.0) izbran tip odločitve različen od 11–VPIS (npr. vsebinska 
ali tehnična dopolnitev, zavrženje, zavrnitev, ustavitev), aplikacija korak 15.0 preskoči in uporabnik 
nadaljuje s korakom 16.0.  
 
Ko uporabnik v koraku 13.0 (status zadeve »09-V reševanju« ali »10-Pregledana«) ali koraku 14.0 (status 
zadeve »11-Omejitve preverjene«) klikne na gumb »TIP ODLOČITVE« in izbere tip odločitve »11-Vpis«, se 
odpre vnosna maska koraka 15.0 - Vpis podatkov, status zadeve pa se spremeni v »17-V postopku vpisa«. 
Ob spremembi statusa v »17-V postopku vpisa« se pri vlogi za vpis samostojnega podjetnika v PRS (vrsta 
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vloge 01-Vpis ali 02-Vpis po UD) podjetniku samodejno določi matična številka iz bazena matičnih številk. 
Če v nadaljevanju reševanja zadeve do dejanskega vpisa v PRS ne pride, se matična številka vrne nazaj v 
bazen nedodeljenih matičnih številk.  
 
Uporabnik ima v tem koraku še vedno možnost prehajanja med posameznimi zavihki aplikacije v modulu 
PRS-SP (ekranske maske v korakih 13.0, 14.0 in 15.0) ter s tem ponovnega pregleda vseh podatkov v zadevi 
in vseh vhodnih dokumentov zadeve, ne da bi se spremenil status zadeve.  
 
Aplikacija v tem koraku uporabniku ponudi še izbiro možnosti: 

− »PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE » (postopek se nadaljuje z zap. št. 16.0). Če niso vpisani vsi obvezni 
podatki, ki jih je potrebno vpisati v tem koraku, se v aplikaciji izpiše opozorilo: Ni vpisan podatek  »ime 
podatka«, 

− »RAZVELJAVI STATUS« - uporabnik ima možnost razveljaviti trenutni status zadeve (status zadeve se 
spremeni v predhodni status). 

− »IZHOD« - aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« 
shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika vrne 
na seznam »Pregled nerešenih zadev«. 

 
Slika št. 9 v nadaljevanju prikazuje vnosno masko aplikacije PRS v koraku »Vpis podatkov«. 
 
Slika št 9: Vnosna maska zavihka »Vpis podatkov« v modulu PRS-SP aplikacije PRS 

                

OSNOVNI PODATKI O 
ZADEVI  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU  

PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

VEM številka in zap. št. SPOT  Firma  Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    

Status         RAZVELJAVI  Pravnoorganzacijska oblika     

          

PODATKI O SPREMEMBI       PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE 

Datum spremembe          

Vrsta spremembe          

Tip vpisa         VHODNI DOKUMENTI 

Datum registracije        

Datum izbrisa          

        IZHODNI DOKUMENTI 

RAZNI SKLEPI         

Zaporedna številka          

Datum vpisa         IZPIS SPREMEMB 

Vsebina          

Datum izbrisa        POVEZAVE 

Razlog izbrisa        PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

        SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

        PREGLED REŠENIH ZADEV 

DRUGI PODATKI PRS       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Šifra in naziv SKIS        PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Registrski organ        VPISNIK PRS 

Vrsta lastnine        VPOGLED V PRS 

Velikost RS        ePRS 

Število zaposlenih        InDoc 

Aktivnost          

Zavezanec za DDV        

Zavezanec po ZDIJZ         SHRANI 

        IZHOD 

OPOMBA REFERENTA          

KOMENTAR REFERENTA          

KOMENTAR PODPISNIKA        <                 > 

                

 VPIS PODATKOV        
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Seznam podatkov, ki jih je potrebno vnesti v tem koraku, njihovi viri, obveznost in kontrole ter seznam vseh 
drugih podatkov, ki se v tem koraku prikažejo iz baze PRS (kot izhaja iz slike št. 9 zgoraj), so navedeni v 
spodnji tabeli. 
 
Tabela št. 6: Podatki v zavihku »Vpis podatkov« modula PRS-SP 

Podatek Vir podatka 
Obvezen 
podatek 

Kontrole Pojasnila 

PODATKI O 
SPREMEMBI 

 DA  Podatkovni sklop je obvezen 

Datum 
spremembe 

Ročno-
aplikacija 

DA 

Če datum spremembe ni 
enak predlaganemu datumu 
v vlogi, se v aplikaciji izpiše 
opozorilo »Datum 
spremembe ni enak 
predlaganemu datumu«. 
Če datum spremembe ni 
vpisan, se izpiše opozorilo 
»Podatek je obvezen«. 

Če uporabnik vpiše datum 
spremembe, ki ni enak 
predlaganemu datumu na vlogi, 
ga mora aplikacija na to 
opozoriti. Za nadaljevanje z 
delom mora uporabnik  vnos 
drugačnega datuma še enkrat 
potrditi. 

Vrsta spremembe 

Samodejno-
aplikacija / 
ročno-
aplikacija 

DA 

Nabor šifer vrst spremembe 
je odvisen od izbire 
kombinacije vrsta vloge-tip 
odločitve-tip vpisa. 
 
Če vrsta spremembe ni 
vpisana, se izpiše opozorilo, 
da je podatek obvezen. 
 

Vrsta spremembe se določi 
samodejno oziroma jo določi 
uporabnik iz šifranta. Aplikacija 
mora za namen ročnega vpisa 
podatka  ponuditi nabor šifer 
glede na vrsto vloge, tip 
odločitve, tip vpisa – glej šifrant 
vrst sprememb v Prilogi 6 tega 
dokumenta. 

Tip vpisa 

Samodejno-
aplikacija / 

ročno-
aplikacija 

DA 

Izbira iz šifranta - nabor šifer 
tipov vpisa je odvisen od 
izbire kombinacije vrsta 
vloge-tip odločitve.  

Pravila so določena v tabeli 3 na 
strani 19 tega dokumenta. 
 
Če uporabnik izbere Tip 
odločitve 201, 202, 407, 408, 
612 ali 613, aplikacija preveri ali 
je pri tem postopku v Vpisniku 
PRS kreirana zadeva z vrsto 
vloge 0700, 0710, 0720, 0730. 
Če ta vrsta vloge v Vpisniku ni 
bila kreirana, mora uporabnika 
opozoriti, da je potreben vpis 
pritožbe oziroma drugega 
pravnega sredstva v Vpisnik 
PRS. 

Datum 
registracije 

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS / 

ročno-
aplikacija 

DA 

Podatek se po prvem vpisu 
SP v PRS ne spreminja več, 
razen v primeru odprave 
napake. 

Pri vlogi za vpis SP (vrsta vloge 
01) se datum registracije 
(prvega vpisa SP v PRS)  
samodejno vpiše na podlagi 
vnesenega datuma spremembe. 
Pri že vpisanih SP se podatek 
prenese iz baze PRS. Podatek 
lahko spremeni samo nadzornik 
izpostave zaradi odprave 
napake (v Vpisniku PRS).  
Obstajati mora možnost 
sledljivosti izvedenih popravkov 
oz. sprememb po uporabnikih in 
po vsebini opravljene 
spremembe. 

Datum izbrisa 
Samodejno-
aplikacija / 

DA  
 pri vlogi 
za izbris 

 
Pri vlogi za izbris SP (vrsta vloge 
05 ali 06) se datum izbrisa   
samodejno vpiše na podlagi 
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ročno-
aplikacija 

(vrsta 
vloge 05 

ali 06) 

vnesenega datuma spremembe.  
Podatek lahko spremeni samo 
nadzornik izpostave zaradi 
odprave napake (v Vpisniku 
PRS). Obstajati mora možnost 
sledljivosti izvedenih popravkov 
oz. sprememb po uporabnikih in 
po vsebini opravljene 
spremembe. 

RAZNI SKLEPI    Podatkovni sklop ni obvezen 

Zaporedna 
številka 

Samodejno-
aplikacija 

DA 
Zaporedno številko 
samodejno določi aplikacija 
-  številči se od 1 naprej. 

 

Datum vpisa 
Ročno-

aplikacija 

DA – če 
je 

vpisana 
zaporedn
a številka 

Vnos je obvezen, če je 
vpisana zaporedna številka 
(če ni vpisan, se izpiše 
opozorilo) 

Uporabnik lahko spreminja 
datum vpisa  vse do trenutka, ko  
dokument dobi status »22- 
Podpisano«. 

Vsebina 
Ročno-

aplikacija 

DA – če 
sta 

vpisana 
zaporedn
a številka 
in datum 

vpisa 

Vnos je obvezen, če sta 
vpisana zaporedna številka 
in datum vpisa (če ni vpisan, 
se izpiše opozorilo) 

Uporabnik ročno vpiše 
zahtevano vsebino. Vsebino 
lahko spreminja  vse do 
trenutka, ko  dokument dobi 
status »22- Podpisano«. 

Datum izbrisa 
Ročno-

aplikacija 

DA - v 
primeru 
izbrisa 
sklepa 

 

Uporabnik lahko spreminja 
datum izbrisa  vse do trenutka, 
ko  dokument dobi status »22- 
Podpisano«. 

Razlog izbrisa 
Ročno-

aplikacija 

DA – če 
je vpisan 
datum 
izbrisa 

Vnos je obvezen, če je 
vpisan datum izbrisa (če ni 
vpisan, se izpiše opozorilo) 

Uporabnik ročno vpiše razlog 
izbrisa in ga lahko spreminja do 
statusa »22- Podpisano«. 

DRUGI PODATKI 
PRS 

   Podatkovni sklop je obvezen 

Šifra in naziv SKIS 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

DA  

Pri prvem vpisu SP se 
samodejno določi šifra SKIS 
»S.14100«.  Pri že vpisanih SP se 
podatek prenese iz baze PRS. 

Registrski organ 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

DA  

Pri prvem vpisu SP se 
samodejno določi registrski 
organ »AJPES«. Pri že vpisanih 
SP se podatek prenese iz baze 
PRS. 

Vrsta lastnine 
Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

DA  

Pri prvem vpisu SP se 
samodejno določi vrsta lastnine 
»Zasebna lastnina«. Pri že 
vpisanih SP se podatek prenese 
iz baze PRS. 

Velikost RS Baza PRS DA  

Velikost RS po merilih, ki jih 
določa ZGD-1, se enkrat letno 
določi (ažurira) na podlagi  
podatkov iz letnih poročil 
(prevzem podatkov v bazo PRS), 
če obstajajo. 

Število zaposlenih Baza PRS DA  

Število zaposlenih se enkrat 
letno določi (ažurira) na podlagi 
podatkov iz letnih poročil 
(prevzem podatkov v bazo PRS), 
če obstajajo.  
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Aktivnost Baza PRS DA  

Aktivnost se ažurira na podlagi v 
naprej določenih in 
razpoložljivih podatkov, npr. 
podatki iz letnih poročil, smrt 
podjetnika, … 

Zavezanec za DDV Baza PRS NE  
Podatek se v bazo PRS dnevno  
prevzema iz Registra zavezancev 
za DDV. 

Zavezanec po 
ZDIJZ 

Baza PRS NE  
Podatek se v bazo PRS dnevno 
prevzema iz RZIJZ. 

OPOMBA 
REFERENTA 

Ročno-
aplikacija 

NE  
Prosti tekst uporabnika za 
namen vodenja zadeve. 

KOMENTAR 
REFERENTA 

Ročno-
aplikacija 

NE  
Uporabnik lahko vpiše komentar 
podpisniku v zvezi z podpisom 
sklepa. 

KOMENTAR 
PODPISNIKA 

Samodejno-
aplikacija 

NE  

Podpisnik lahko v koraku 
podpisovanja (korak 17.1) vpiše 
komentar kot pojasnilo v zvezi z 
zavrnitvijo podpisa referentu – 
aplikacija ta komentar referentu 
prikaže v zavihku koraka 15.0.   

IZHODNI 
DOKUMENTI 

 DA  

Aplikacija samodejno po izdelavi 
posameznih izhodnih 
dokumentov (v koraku 16.0) 
podatke o teh dokumentih 
prikaže v tabeli izhodnih 
dokumentov, ki se izpiše po 
kliku na gumb »Izhodni 
dokumenti« 

Vrsta dokumenta 
Samodejno - 

aplikacija 
DA  

Šifra vrste vhodnega dokumenta 
iz šifranta vrst vhodnih 
dokumentov 

Ime dokumenta 
Samodejno - 

aplikacija 
DA  

Ime dokumenta iz šifranta vrst 
vhodnih dokumentov 

Številka vpisa 
Samodejno - 

aplikacija 
DA   

Datum 
dokumenta 

Samodejno - 
aplikacija 

DA   

 
 
Podatki, ki jih je treba obvezno vnesti v aplikacijo PRS oziroma jih aplikacija določi samodejno, so: 
 
➢ Datum spremembe:  

− praviloma je datum spremembe enak predlaganemu datumu (podatek iz vloge SPOT), 

− če uporabnik vpiše datum spremembe, ki ni enak predlaganemu datumu na vlogi, se mora v aplikaciji 
izpisati opozorilo: »Datum ni enak predlaganemu datumu«, uporabnik pa mora vnos drugačnega 
datuma še enkrat potrditi, da lahko nadaljuje z delom, 

− če je predlagan datum prihodnji datum, uporabnik kot datum spremembe lahko vpiše tudi prihodnji 
datum (v tem primeru se bo vpis v PRS izvedel šele na ta dan), ki ne sme biti več kot 7 dni kasnejši od 
tekočega datuma, 

− po vpisu datuma spremembe se samodejno vpišejo tudi ostali datumi, ki so vezani na datum 
spremembe: datum registracije SP oz. datum izbrisa SP, datum vpisa/izbrisa podjetnika, datum 
vpisa/izbrisa zastopnika, datum vpisa/izbrisa glavne dejavnosti, datum vpisa/izbrisa registriranih 
dejavnosti, datum vpisa/spremembe/izbrisa podružnice (pojasnila so navedena v Tabeli 4: Podatki 
po posameznih sklopih – zavihkih aplikacije v modulu PRS-SP). 
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➢ Vrsta spremembe: 

− podatek v zadevah, začetih na podlagi prejete vloge stranke, praviloma samodejno določi aplikacija 
PRS, pri zadevah, začetih po uradni dolžnosti, pa ga uporabnik izbere iz šifranta vrst sprememb 
(pravila so razvidna iz Šifranta vrst sprememb v Prilogi 6 tega dokumenta);  

 
➢ Tip vpisa: 

− podatek samodejno določi aplikacija ali ga uporabnik ročno izbere iz šifranta (pravila so določena v 
tabeli 3 na strani 19 tega dokumenta). 

Neobvezni podatki za vnos so podatki, ki se vpisujejo v sklop »Razni sklepi« (zaporedna številka, datum 
vpisa, vsebina, datum izbrisa in razlog izbrisa) ter »Opombe referenta«, »Komentar referenta« in 
»Komentar podpisnika«. 
 
Popravki podatkov  –  v tem koraku aplikacija uporabniku še zmeraj dovoli popravljanje nekaterih vhodnih 
podatkov, pri katerih je prišlo do očitne tipkarske ali druge napake pri vnosu podatkov v vlogo na portalu 
SPOT  (firma s.p., skrajšana firma s.p., ime podružnice, podatki - uradna dolžnost: organ, datum akta UD, 
številka akta UD, naslov za pošiljanje pošiljke) – uporabnik lahko vnese popravke šele, ko po opozorilu 
aplikacije izrecno potrdi popravljanje podatkov. 
 
Uporabnik popravke zgoraj navednih podatkov izvede v zavihku aplikacije, kjer se posamezen podatek 
nahaja (glej slike od 2 do 7 v koraku 13.0). 
 
 
3.4.1.7. Korak 16.0 – Priprava izhodnega dokumenta 
 
Opis 
 
Funkcionalnost omogoča nadaljevanje postopka z izdelavo ustreznega izhodnega dokumenta. Sklop 
aktivnosti sestoji iz: 
 

− priprave izhodnega dokumenta,  

− pregleda in izpisa osnutka izhodnega dokumenta, 

− Izbire podpisnika, 

− anonimizacije izhodnega dokumenta, če je ta potrebna ter 

− pošiljanja dokumenta v podpis. 
 

Po izbrani odločitvi o načinu rešitve vloge (v korakih pod zaporednimi številkami 13.0, 14.0, 15.0 ali v 
pritožbenem postopku – 25.0) ali pa v Vpisniku PRS po izboru možnosti »Dodaj novo zadevo« in v okviru 
tega »Kreiraj dokument« se na zaslonu prikaže vnosna maska za izdelavo izhodnega dokumenta, kjer 
uporabnik najprej iz spustnega seznama možnih dokumentov izbere ustrezni sklep ali drug izhodni 
dokument. 
 
Na vnosni maski so poleg osnovnih podatkov o zadevi, o poslovnem subjektu in podatkov o izpostavi AJPES 
in uporabniku, navedeni še podatki o vrsti vloge, tipu odločitve in tipu vpisa (glej tabelo št. 3 na strani 19 
tega dokumenta), ki so podlaga za prikaz nabora izhodnih dokumentov, ki ga aplikacija ponudi v obliki 
spustnega seznama možnih vrst izhodnih dokumentov. 
 
Izgled začetne vnosne maske v koraku 16.0 – Priprava izhodnega dokumenta v modulu PRS-SP prikazuje 
slika št. 10 v nadaljevanju. 
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Slika št. 10: Začetna vnosna maska v koraku 16.0 modula PRS-SP – Priprava izhodnega dokumenta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse možne različice prikazov spustnih seznamov izhodnih dokumentov (sklepov) glede na zgoraj navedene 
podatke o zadevi, so v Tabeli št. 3 na strani 19 tega dokumenta. 
 
Uporabnik lahko do tega koraka (zavihka) v aplikaciji PRS-SP dostopa tudi iz Vpisnika PRS na podlagi izbire 
kreiranja novega dokumenta v Vpisniku PRS (glej opis na strani 176 tega dokumenta). 
 
Priprava izhodnega dokumenta 
 
Po izbiri ustreznega izhodnega dokumenta se na zaslonu prikaže predloga izhodnega dokumenta s 
posameznimi sestavnimi deli glede na pravila, navedena v tabeli »Popis vseh izhodnih dokumentov s pravili 
njihove priprave v aplikaciji PRS«, ki je Priloga 4 tega dokumenta. Pri nekaterih izhodnih dokumentih je 
možno ali potrebno del besedila ročno dodati. Deli dokumenta, ki jih je potrebno dopolniti, so ustrezno 
označeni.   
 
Pri tem obstajajo tri možnosti, in sicer:  
 

− vpis prostega besedila,  

− izbira besedila iz šifranta ali  

− izbira fiksnega besedila iz šifranta. 
 
Uporabnik lahko dokument v delu, kjer je to mogoče, poljubno popravlja in spremembe v dokumentu sproti 
shranjuje (z izbiro gumba »Shrani«). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

Izberi ustrezni sklep 

550_1 – Sklep o vpisu v PRS 
564_1 – Bianco sklep 
 
 
 

 

Izberi drug dokument 

Kuverta velika  
Kuverta mala  
Vročilnica AJPES 
567 – Uradni zaznamek 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:  _0100 - Vpis ______________                 Tip vpisa:   ___100 – Vpis s.p.___           
Tip odločitve: _11 – Vpis       ____________                 Številka vpisa:  _316-07-SP-12345-2021 _ 

POVEZAVE 
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Slika št. 11: Priprava izhodnega dokumenta v koraku 16.0 modula PRS-SP  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsi izhodni dokumenti morajo biti pripravljeni tudi v strojno berljivi obliki, ki bo omogočala izmenjavo 
dokumentov v skladu z evropsko direktivo glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava 
družb. 
 
Z izbiro gumba »Menu« (glej sliko 11 zgoraj) aplikacija ponudi naslednje možnosti: 
 

MENU 

Pregled osnutka dokumenta 

Izbira podpisnika 

Anonimiziraj dokument 

Pošlji v podpis 

Prekliči pošiljanje v podpis 

Izbriši dokument 

 
Izbira možnosti »Pregled osnutka dokumenta« (korak 16.01): 
Uporabnik mora imeti ves čas priprave dokumenta možnost izbrati pregled osnutka izhodnega dokumenta 
in se vrniti nazaj na predlogo dokumenta, kjer lahko podatke popravlja. Omogočeno mora biti tudi tiskanje 
osnutka. 
 
Izbira možnosti »Izbira podpisnika« (korak 16.02): 
Če vlogo rešuje referent, ki je hkrati tudi podpisnik, se njegovi podatki na izhodni dokument samodejno 
izpišejo kot podatki o pooblaščenem podpisniku. Referent pa ima zmeraj možnost iz šifranta izbrati drugega 
podpisnika. V šifrantu so zgoraj navedeni podpisniki njegove izpostave, za njimi pa tudi podpisniki drugih 
izpostav. Če referent ni na seznamu podpisnikov, je izbira podpisnika obvezna (aplikacija ne sme dovoliti 
nadaljnjih korakov, če podpisnik ni izbran). Če je referent hkrati tudi podpisnik, lahko to aktivnost preskoči.  
 
Izbira možnosti »Anonimiziraj dokument« (korak 16.03): 
V kolikor je v zadevi izbran tip odločitve »11-Vpis«, se anonimiziran dokument (sklep o vpisu v PRS) objavi 
na spletnem portalu AJPES (eObjave). Vsi izhodni dokumenti, ki se objavijo na portalu AJPES, se morajo 
samodejno anonimizirati (osebne podatke prekriti z zvezdicami in prekriti celotno obrazložitev). Uporabnik 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 

POVEZAVE 

MENU 

SHRANI 

 

IZBRIŠI 
DOKUMENT 
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mora imeti možnost vsa ročno vpisana besedila na izhodnih dokumentih sam anonimizirati, obvezno pa 
mora ročno anonimizirati bianco dokument. Aplikacija pripravi dvojnik dokumenta, na katerem lahko 
uporabnik označi dele besedila (več delov), ki se po izbiri možnosti "Anonimiziraj" izbrišejo in se namesto 
besedila izpišejo zvezdice (****). 
 
Izbira možnosti »Izhodni dokumenti pripravljeni« (npr. v primeru izbire gumba »Izhod«): 
Uporabnik lahko izbere to možnost, če želi zabeležiti, da so vsi izhodni dokumenti že pripravljeni, in sicer v 
primeru, ko začasno preneha z delom na zadevi, da mu kasneje ni potrebno ponovno preverjati že 
priravljenih izhodnih dokumentov. V tem primeru dobi zadeva status »18-Izhodni dokumenti pripravljeni«. 
Lahko pa izbiro te možnosti preskoči. Uporabnik lahko ta status tudi ročno razveljavi in se vrne na pripravo 
izhodnega dokumenta. Če je razveljavljen status, ki pomeni odločitev (statusi: 12-Vsebinska dopolnitev, 13-
Tehnična dopolnitev, 14-Zavrnitev, 15-Zavrženje, 16-Ustavitev ali 17-V postopku vpisa), bo aplikacija v tem 
koraku ponudila možnost izbrisa že kreiranega dokumenta (uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje 
izhodnega dokumenta, lahko pa ga samo ustrezno popravi). 
 
Izbira možnosti »Pošlji v podpis« (korak 16.04): 
Uporabnik izbere to možnost, ko je izhodni dokument v celoti pripravljen, pregledan in če je potrebno tudi 
anonimiziran. Po izboru te možnosti se celotna zadeva z vsemi prilogami zapiše na uporabnikov »Seznam 
zadev za podpis« (postopek se nadaljuje s sklopom aktivnosti 17.0 ali 17.1, v odvisnoti od tega, ali je 
uporabnik tudi v vlogi podpisnika ali le referenta). Zadeva dobi status »19-V podpisu pri referentu« oziroma 
»20-V podpisu pri podpisniku«.  
 
Izbira možnosti »Prekliči pošiljanje v podpis«: 
Aplikacija mora omogočati tudi preklic pošiljanja v podpis, vendar je gumb »Prekliči pošiljanje v podpis« 
aktiven le takrat, ko je dokument že poslan v podpis, ni pa še podpisan s strani referenta / podpisnika (ima 
status »19-V podpisu pri referentu« ali »20-V podpisu pri podpisniku«). S preklicem pošiljanja v podpis se 
dokument ponovno pojavi na zaslonu pri referentu in referent ima ponovno odprte vse možnosti v sklopu 
aktivnosti 16.0. Status »19-V podpisu pri referentu« oziroma »20-V podpisu pri podpisniku« pa se 
samodejano razveljavi in vrne na predhodni status zadeve. 
 
Izbira možnosti »Izbriši dokument«: 
Uporabnik lahko že kreiran izhodni dokument kadarkoli do pošiljanja dokumenta v podpis izbriše in kreira 
nov dokument. 
 
Gumb »Povezave«: 
S klikoma gumb »Povezave« se odpre seznam povezav z osnovnega menija aplikacije PRS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uporabnik lahko z izborom ustrezne povezave kar iz reševanja zadeve preskoči npr. na Seznam nerešenih 
zadev ali Seznam rešenih zadev, na Seznam zadev za podpis, ali pa na iskalnik vpogleda v podatkovno bazo 
PRS, ePRS oz. se prestavi na konkretno zadevo v Vpisniku PRS. 
 
Izbira možnosti »Izhod«: 
To možnost lahko uporabnik izbere kadarkoli v tem koraku. Z izbiro te možnosti aplikacija prikaže opozorilo: 
»Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« shrani vse do tedaj narejene dokumente in 

Povezave 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 
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ostale spremembe (pri kliku na »Ne« dokumentov in sprememb ne shrani) ter uporabnika vrne na seznam 
»Pregled nerešenih zadev«. 
 
Vračanje na predhodne korake (zavihke vnosne maske) v aplikaciji: 
Uporabniku mora biti znotraj zaključenega sklopa aktivnosti modula PRS-SP pri reševanju posamezne 
zadeve (sklopi aktivnosti od 13.0 do 16.04) ves čas omogočeno vračanje na predhodne korake aplikacije 
(predhodni zavihki vnosne maske) in izbira drugačne odločitve ali popravljanje vnesenih podatkov. Če 
uporabnik karkoli popravlja v predhodnih korakih aplikacije, mora potem ustrezno osvežiti izhodni 
dokument (na klik). Če uporabnik v predhodnem koraku spremeni odločitev, mu v tem koraku aplikacija 
ponudi možnost izbrisa že kreiranega dokumenta (uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje izhodnega 
dokumenta), lahko pa ga samo ustrezno popravi.  

 
 
3.4.1.8. Korak 17.0 in 17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani referenta in podpisnika 
 
Po izdelavi zhodnega dokumenta in izboru možnosti »Pošlji v podpis« v koraku 16.4. se celotna zadeva z 
vsemi prilogami zapiše na uporabnikov »Seznam zadev za podpis« (postopek se nadaljuje s sklopom 
aktivnosti 17.0 ali 17.1, v odvisnosti od tega, ali je uporabnik tudi v vlogi podpisnika ali le referenta).  
 
Kadar zadevo rešuje in izhodne dokumente pripravlja referent, ki ni hkrati podpisnik, morata izhodni 
dokument, ki pomeni odločitev o končanju postopka (tip odločitve je: 11-Vpis, 12-Zavrnitev, 13-Zavrženje 
ali 14-Ustavitev), vedno podpisati dva pooblaščena uslužbenca, in sicer referent (uslužbenec, ki je vodil 
postopek - spodaj na levi strani dokumenta) in podpisnik (spodaj na desni strani dokumenta). V tem primeru 
se zadeva po kliku na gumb »Pošlji v podpis« (korak 16.4.) najprej zapiše na »Seznam zadev za podpis« pri 
referentu in dobi status »19-V podpisu pri referentu«, po podpisu vseh izhodnih dokumentov s strani 
referenta pa se samodejno prenese na »Seznam zadev za podpis« podpisnika in dobi status »20-V podpisu 
pri podpisniku«.  
 
Izgled Seznama zadev za podpis je enak za referenta in za podpisnika in je prikazan na sliki 12. 
 
Če je referent hkrati tudi podpisnik, se v Seznamu zadev za podpis njegovo ime izpiše tako v stolpcu 
»Referent« kot v stolpcu »Podpisnik«, sicer pa se v stolpcu »Podpisnik« izpiše ime pooblaščenega 
uslužbenca, ki ga je referent izbral kot podpisnika izhodnih dokumentov v izbrani zadevi v koraku 16.02. 
 
   Slika št. 12: Izgled Seznama zadev za podpis v modulu PRS-SP 
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Ne glede na to, da se je zadeva, ki jo je uporabnik v koraku 16.4 z izbiro možnosti »Pošlji v podpis« zapisala 
na uporabnikov »Seznam zadev za podpis«, iz katerega jo lahko ta vedno odpre v podpisovanje, pa aplikacija 
deluje na način, da uporabniku, ki rešuje zadevo in je zaključil s pripravo izhodnega dokumenta ter izbral 
možnost »Pošlji v podpis«, ni potrebno odpirati Seznama zadev za podpis. Aplikacija mu ponudi kar 
naslednji korak, to je podpisovanje dokumenta, tako da se po izbiri gumba »Pošlji v podpis« samodejno 
odpre osnovna ekranska maska koraka 17.0 oz. 17.1 – Zadeva v podpisovanju. 
 
Osnovna maska v obeh korakih (17.0 in 17.1) je enaka. Na zaslonu se pojavijo osnovni podatki o zadevi ter 
seznam vseh vhodnih in izhodnih dokumentov v tej zadevi. Prikaz je na sliki št. 13 v nadaljevanju. 
 
Slika št. 13: Osnovna ekranska maska koraka 17.0 in 17.1 v modulu PRS-SP - Zadeva v podpisovanju (1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem koraku aplikacija uporabniku ne dovoli ničesar drugega kot vpogled v vse vhodne in izhodne 
dokumente zadeve ter podpis izhodnih dokumentov. V kolikor želi uporabnik še karkoli popraviti ali 
spremeniti v postopku reševanja zadeve, mora zavrniti podpis ter izvesti ustrezne popravke v predhodnih 
korakih 13.0 do 16.0 (zavihkih).  
 
Po kliku na izbran izhodni dokument, ki ga je potrebno podpisati, se ta izpiše na zaslonu v pdf obliki, 
uporabnik ga pregleda in elektronsko podpiše z izborom gumba »Podpiši« - glej sliko 14.  
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uporabniku 

Vhodni dokumenti 

− Vloga za vpis v PRS 
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Izhodni dokumenti 

567_1 – Uradni zaznamek 
550_1 – Sklep o vpisu v PRS 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:       _0100 - Vpis ____________                       Tip odločitve:  __11 – Vpis____________    
Tip vpisa:           _100 – Vpis _____________                       Številka vpisa:  _316-07-SP-12345-2021____ 
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Komentar zavrnitve podpisa: 
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Slika št. 14: Ekranska maska koraka 17.0 in 17.1 v modulu PRS-SP - Zadeva v podpisovanju (2): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Če je referent hkrati podpisnik, zadeva po njegovem podpisu dokumentov dobi status »22-Podpisano«.  
 
Če referent ni hkrati podpisnik, se po njegovem podpisu dokumentov zadeva samodejno zapiše na »Seznam 
zadev za podpis« pri izbranem podpisniku in dobi status »20-V podpisu pri podpisniku« Ko podpisnik s 
seznama izbere zadevo v podpis, se mu odpreta enaki vnosni maski, kot ju prikazujeta sliki 13 in 14 zgoraj. 
Po podpisu dokumentov s strani podpisnika zadeva dobi status »22-Podpisano«. 
 
Če iz kakršnegakoli razloga referent/podpisnik zavrne podpis dokumenta, izbere možnost »Zavrni podpis« 
in celotna zadeva dobi status »21-Podpis zavrnjen«. V primeru izbire gumba »Zavrni podpis« se na zaslonu 
pojavi okno za vpis komentarja oz. obrazložitve zavrnitve, v katero lahko podpisnik vpiše pojasnilo v zvezi z 
zavrnitvijo podpisa. Če podpis »svojega« dokumenta zavrne referent, se zadeva vrne na začetni zavihek v 
sklopu reševanja (korak 13.0), če pa podpis zadeve zavrne druga oseba – podpisnik, je referent o tem 
obveščen po e-pošti, pojasnilo zavrnitve pa je referentu vidno v koraku 15.0 »Komentar podpisnika«. 
Zadeva se zapre, referent pa jo lahko ponovno odpre s seznama »Pregled nerešenih zadev«, kjer ima status 
»21-Podpis zavrnjen«.  
 
 
3.4.1.9. Korak 18.0 – Vpis v PRS 

 
Predhodni korak: 17.0. ali 17.1. Naslednji korak: 19.0. 
 
Po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov aplikacija pri zadevah, ki se morajo končati z vpisom v PRS 
(kadar je v zadevi izbran tip odločitve 11–Vpis), samodejno izvede vpis podatkov v PRS. 
 
Samodejni vpis se izvede neposredno po podpisu izhodnih dokumentov, razen v primeru, ko je datum 
vpisa/spremembe podatkov/izbrisa v PRS določen na prihodnji datum (datum, ki je kasnejši od tekočega 
datuma) – v tem primeru se zadevi samodejno dodeli status »23-Čaka na vpis«. Pri tem se elektronsko 
podpisovanje izhodnega dokumenta izvede s tekočim datumom (na dan, ko se kreira izhodni dokument), 
samodejni vpis podatkov v PRS pa aplikacija izvede šele na dan, ki je v zadevi naveden kot datum vpisa 
spremembe. 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 

POVEZAVE 

ZAVRNI PODPIS 

PODPIŠI 

Komentar zavrnitve podpisa: … 

IZPIS 
DOKUMENTOV 
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V nekaterih primerih se samodejni vpis v PRS po podpisu izhodnih dokumentov ne izvede, in sicer: 
 

− pri negativnih odločitvah (kadar je v zadevi izbran tip odločitve: 12-zavrnitev, 13-zavrženje, 14-ustavitev 
ali 15-vsebinska dopolnitev) ali 
 

− kadar je pri tipu odločitve 11-Vpis datum vpisa/spremembe podatkov/izbrisa v PRS na prihodnji datum 
(datum, ki je kasnejši od tekočega datuma – status zadeve je »23-Čaka na vpis«) in v času od dneva 
elektronskega podpisa izhodnega dokumenta do dneva pred datumom predlaganega datuma vpisa 
(datuma spremembe) v isti zadevi (znotraj iste SPOT številke) s portala SPOT v AJPES prispe vloga z 
naslednjo zaporedno številko (vrsta vloge 0110, 0310, 0510 – sprememba vloge ali vrsta vloge 0130, 
0330, 0530 - umik vloge).  V tem primeru se zadevi spremeni status iz »23-Čaka na vpis« v » 05-Nerešena-
sprememba vloge« ali »06-Nerešena-umik vloge« in zadeva ostane zapisana na seznamu »Pregled 
nerešenih zadev« (v primeru umika pa dobi še oznako NUJNO).  

 
 
3.4.1.10. Korak 19.0 – Posredovanje izhodnih dokumentov in podatkov v sistem SPOT in sistem za e-

vročanje 

 
Predhodni korak: 17.0, 17.1 ali 18.0. Naslednji korak: 20.0 ali 21.0. 
 
Po vpisu podatkov v PRS (pri tipu odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnega 
dokumenta pri negativnih odločitvah (tip odločitve: 12-Zavrnitev, 13-Zavrženje, 14-Ustavitev, 15-Vsebinska 
dopolnitev),  kjer ne pride do vpisa v PRS, se izvede samodejno posredovanje izhodnih dokumentov v sistem 
SPOT.  Pri zadevah, kjer je označeno elektronsko vročanje dokumentov v varni elektronski predal in vpisan 
elektronski naslov za e-vročanje, se hkrati s posredovanjem dokumentov v sistem SPOT izvede tudi 
posredovanje dokumentov v sistem za e-vročanje. V tem primeru se zadevi samodejno dodeli status »27-
Odpremljeno«, v trenutku, ko je dokument poslan v varni elektronski predal (ponudniku).                                     
 
 
3.4.1.11. Korak 20.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v objavo na portalu AJPES (samodejno) 
 
Predhodni korak: 19.0. Naslednji korak: 21.0. 
 
Pri vrstah vloge 01 (vpis), 02 (vpis po uradni dolžnosti), 03 (sprememba) in 04 (sprememba po uradni 
dolžnosti), 05 (izbris) in 06 (izbris po uradni dolžnosti), kadar je hkrati izbran tip odločitve 11-Vpis, se po 
vpisu podatkov v PRS izvede samodejno posredovanje anonimiziranih izhodnih dokumentov in drugih 
podatkov v objavo na spletnem portalu AJPES (eObjave).                                                 
 
V primeru, da objava izhodnih dokumentov ni potrebna, se ta aktivnost ne izvede. 
 
Z objavo dokumenta pri vrstah vloge 01 (vpis), 02 (vpis po uradni dolžnosti), 03 (sprememba) in 04 
(sprememba po uradni dolžnosti), aplikacija samodejno določi tudi datum vročitve dokumenta. Pri vrsti 
vloge 05 in 06 (izbris in izbris po uradni dolžnosti) pa mora datum vročitve ročno vpisati uporabnik na 
podlagi prispele vročilnice v fizični obliki (razen če je bila vročitev opravljena v e-obliki v varni elektronski 
predal). 
 
 
3.4.1.12. Korak 21.0 – Izpis izhodnih dokumentov  

 
Predhodni korak: 17.0, 17.1 in samodejno izvedeni koraki: 18.0, 19.0 in/ali 20.0. Naslednji korak: 22.0, 23.0 
ali 25.03.  
 
Glede na to, da so originali izhodnih dokumentov v e-obliki (elektronsko podpisani), se po vpisu v PRS (pri 
tipu odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov (tam, kjer do vpisa v PRS 
ne pride - tip odločitve: 12-Zavrnitev, 13-Zavrženje, 14-Ustavitev, 15-Vsebinska dopolnitev) zaradi pošiljanja 
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stranki izpišejo še odpravki izhodnih dokumentov. Uporabnik lahko izpiše odpravke  izhodnih dokumentov 
takoj po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov. Odpravkov ni potrebno izpisati v zadevah, kjer je 
označeno elektronsko vročanje v varni elektronski predal in vpisan elektronski naslov za e-vročanje.  
 
Za izpis odpravkov izhodnih dokumentov uporabnik v koraku 17.0 (17.1) po podpisu dokumentov izbere 
možnost "Izpis dokumentov". S tem se mu odpre nov zavihek v aplikaciji (nova vnosna maska) »Izpis 
izhodnih dokumentov«. 
 
Slika št. 15: Ekranska maska koraka 21.0 v modulu PRS-SP: Izpis izhodnih dokumentov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpis izhodnih dokumentov 
 
 
Na seznamu izhodnih dokumentov se nahajajo vsi izhodni dokumenti v konkretni zadevi. Pod »Ostalo« pa 
ima možnost izpisati še kuverte in vročilnice. Izpiše lahko vse odpravke izhodnih dokumentov hkrati 
(možnost "Izpiši vse") ali vsakega posebej (možnost »Izberi za izpis« - označi dokumente, ki se bodo izpisali). 
Izhodni dokument se izpiše v toliko izvodih, kolikor prejemnikov je navedenih na izhodnem dokumentu. 
Kuverte se izpišejo za vse naslovnike, ki so navedeni na izhodnem dokumentu.  
 
Uporabnik mora imeti možnost, da naslov za pošiljanje, ki se izpiše iz izhodnega dokumenta za tiskanje na 
kuverto, ročno spremeni (po izbiri »Izberi za izpis« in kliku na kuverto, se pojavi okno za vpis naslova, ki je 
že napolnjeno s podatki naslovnika, uporabnik pa lahko ta naslov ročno popravi).  
 
Ponovno tiskanje izhodnih dokumentov in kuvert mora biti naknadno omogočeno tudi iz Vpisnika PRS.  
 
V primerih, ko je datum vpisa/spremembe podatkov/izbrisa v PRS na prihodnji datum in se vpis podatkov v 
PRS izvede na dan v prihodnosti, ki je naveden kot datum vpisa spremembe, se izpis izhodnih dokumentov 
in kuvert opravi naknadno (prvi delovni dan po vpisu v PRS).    
 
Po izpisu dokumentov mora uporabnik izhodne dokumente ustrezno odpremiti, še enkrat preveriti vse 
vhodne in izhodne dokumente ter jih prenesti v sistem za e-hrambo dokumentov (InDoc). Uporabnik v 
koraku 21.0 (slika 15) izbere možnost »Pripravi za prenos v InDoc«. Aplikacija izpiše opozorilo »Ali so 
dokumenti odpremljeni? Da/Ne«. Če uporabnik izbere »Da«, aplikacija samodejno spremeni status zadeve 
v »27-Odpremljeno« (razen v primeru elektronske vročitve dokumentov, kjer se ta status samodejno dodeli 
že v trenutku, ko je dokument poslan v varni elektronski predal - korak 19.0) in uporabniku dovoli 
nadaljevanje s pripravo dokumentov za prenos v InDoc, v nasprotnem primeru se status zadeve ne 
spremeni, aplikacija pa onemogoči prenos dokumentov v InDoc.  
 
V primeru, da uporabnik izbere gumb »IZHOD«, se mora v aplikaciji izpisati opozorilo »Prenos dokumentov 
v InDoc še ni bil izveden«. 
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3.4.1.13. Korak 22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za elektronsko hrambo 
dokumentov  

 
Predhodni korak: 21.0. Naslednji korak: 23.0. 
 
Po izpisu izhodnih dokumentov v koraku 21.0 uporabnik izbere možnost »Pripravi za prenos v InDoc« ter 
potrdi, da so bili izhodni dokumenti ustrezno odpremljeni. V tem koraku uporabnik izvede kontrolo in 
posredovanje vhodnih in izhodnih dokumentov in podatkov v sistem za dolgoročno hrambo ter kontrolo 
prenosa dokumentov, razen v primeru, če je v zadevi izbran tip odločitve 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV. 
Dokumenti se v sistem za dolgoročno hrambo (InDoc) shranijo v strojno berljivi obliki in v vizualizirani obliki. 
Uporabnik v aplikaciji PRS dostopa do dokumentov v sistemu za dolgoročno hrambo preko možnosti 
»Povezave« (InDoc).    
 
Vhodni, izhodni in drugi dokumenti, ki nastanejo v postopkih vpisa podatkov o poslovnih subjektih v PRS, 
ne glede na to, ali se  postopek zaključi z vpisom podatkov v PRS ali ne, se začasno shranjujejo v posebni 
bazi na strežniku. Vsi dokumenti, ki so sestavni del ene zaključene zadeve, se prenesejo v sistem InDoc po 
dokončni rešitvi zadeve ter pregledu in potrditvi vseh dokumentov za prenos s strani uporabnika aplikacije 
PRS.  
 
Po izbiri gumba »Pripravi dokumente za prenos v InDoc« se na zaslonu izpiše seznam vseh vhodnih in vseh 
izhodnih dokumentov (Tabeli Vhodni dokumenti in Izhodni dokumenti – prikazani na strani 31 tega 
dokumenta), ki jih lahko uporabnik po potrebi odstrani s seznama za prenos v InDoc. Če je potrebno 
dokument nadomestiti z novim, uporabnik to naredi v Vpisniku PRS. Po pregledu vseh dokumentov za 
prenos izbere gumb «Prenesi v InDoc« in dokumenti se prenesejo v sistem za dolgoročno hrambo. Zadevi 
se samodejno dodeli status »28-Poslano v InDoc«. V primeru, ko je v zadevi izbran tip odločitve 15-
VSEBINSKA DOPOLNITEV, se prenos v InDoc (korak 22.0) izvede šele, ko se zadeva nadaljuje z dopolnitvijo 
vloge in je sprejeta pozitivna odločitev (odločitev je različna od 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV ali 16-
TEHNIČNA DOPIOLNITEV), ali pa ko je spreta negativna odločitev (tip odločitve 13-ZAVRŽENJE). Dokumenti 
v pritožbenem postopku se v sistem za dolgoročno hrambo dokumentov prenesejo po vpisu podatkov o 
končanju postopka (korak 25.04).  
 
Aplikacija mora vrniti obvestilo, da so bili vsi dokumenti (število dokumentov) uspešno preneseni v InDoc. 
V primeru napake pri prenosu dokumentov v InDoc aplikacija izpiše obvestilo o napaki. Vse zadeve, ki so 
bile uspešno prenesene v InDoc, se po 3 mesecih izbrišejo iz aplikacije PRS (baze na strežniku).  
 
Atributi, po katerih se zagotavlja prenos dokumentov iz aplikacije PRS v modulu PRS-SP v sistem za 
dolgoročno hrambo (InDoc), so: 
 

− davčna številka, 

− matična številka (če obstaja), 

− firma /popolno ime, 

− pravnoorganizacijska oblika, 

− leto zadeve (leto iz datuma sklepa), 

− datum zadeve (datum sklepa), 

− SPOT številka (z vsemi zaporednimi številkami), 

− številka vpisa (številka sklepa), 

− šifra in ime dokumenta, 

− datum dokumenta, 

− tip dokumenta, 

− registrski organ, 

− vrsta vloge, 

− tip odločitve, 

− tip vpisa. 
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Aplikacija PRS mora omogočiti neposredni dostop do sistema za dolgoročno hrambo dokumentov (InDoc) 
iz osnovnega menuja (Menu) in v postopku reševanja zadeve (Povezave). 
 
 
3.4.1.14. Korak 23.0 – Vpis datuma vročitve 

 
Pri zadevah, kjer se izhodni dokumenti vročajo elektronsko v varni elektronski predal, aplikacija datum 
vročitve vpiše samodejno, potem ko je dokument elektronsko vročen v varni elektronski predal. Pri 
zadevah, ki se vročajo z objavo na portalu AJPES – eObjave (vrsta vloge 01, 02, 03 in 04 pri tipu odločitve 
11-Vpis), se datum vročitve, ki je enak datumu objave dokumenta na portalu AJPES, vpiše samodejno. 
Izhodnim dokumentom, ki se vročajo na drug način (osebno v izpostavi ali po klasični pošti), datum vročitve 
uporabnik vpiše ročno v Vpisniku PRS.  
 
Po vpisu datuma vročitve sklepa (samodejno ali ročno) zadeva dobi status »29-Zadeva zaključena«, razen v 
primeru tipa odločitve »15-vsebinska dopolnitev«. V primeru, ko je izbran tip odločitve »15-Vsebinska 
dopolnitev«, se datum vročitve dokumenta vpiše (ali dodeli samodejno) v polje datum vročitve zahteve, 
zadeva pa dobi status »30-Zadeva zaključena-dopolnitev«. 
 
 

3.4.2. Vpis in vodenje podatkov o subjektih vpisa v sodni register in njihovih delih (PRS-SRG) 
 
Uporabniške zahteve v nadaljevanju tega poglavja se nanašajo na delovanje aplikacije PRS v modulu PRS-
SRG ter na delo uporabnika v AJPES v zvezi s prejetimi predlogi za vpis poslovnih subjektov v SRG in za vpis 
podatkov o subjektih vpisa v SRG samo v PRS. 
 
Uporabniške zahteve za delovanje aplikacije v modulu PRS-SRG v delu, ki se nanaša na delo uporabnikov na 
sodiščih, so vsebovane v dokumentu »Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg (ver.2)«.  
 
Proces sprejema in pregleda vloge ter vpisa podatkov v modulu aplikacije PRS-SRG sestoji iz naslednjih 
sklopov aktivnosti - korakov: 
 
10.0  - Sprejem predloga/vloge s portala SPOT  
11.0 – Uvrstitev predloga/vloge na seznam »Čakalna vrsta AJPES-SRG«  
11.1. - Uvrstitev predloga/vlogep na seznam »Čakalna vrsta izpostave-SRG«  
11.2 – Uvrstitev predloga/vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev«  
12.0 – Prevzem predloga/vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev«  
13.0 – Prevzem predloga/vloge v reševanje 15.0 – Vpis podatkov 
            15.01 – Posredovanje predloga sodišču 
16.0 – Priprava izhodnega dokumenta  

16.01 – Pregled in izpis osnutka izhodnega dokumenta 
16.02 – Izbira podpisnika 
16.04 – Pošiljanje v podpis 

17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika 
18.0 – Vpis v PRS 
19.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem SPOT 
21.0 – Izpis izhodnih dokumentov 
22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za e-hrambo dokumentov 
23.0  - Vpis datuma vročitve 
24.0 – Vodenje Vpisnika PRS (opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS, na strani 172 tega dokumenta). 
 
Kratek opis funkcionalnosti in zaporedja posameznih sklopov aktivnosti v procesu vpisa in vodenja podatkov 
o subjektih vpisa v sodni register v aplikaciji PRS je predstavljen v Matriki zaporednih sklopov aktivnosti – 
korakov v aplikaciji PRS, ki je Priloga 1 tega dokumenta. 
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V nadaljevanju je vsak od zgoraj navedenih sklopov aktivnosti (korakov) opisan z vidika uporabniških zahtev 
za delovanje modula PRS-SRG. Aktivnosti z oznako 24.0 – Vodenje Vpisnika PRS so opisane posebej, in sicer 
v poglavju 3.8. Vpisnik PRS. 
 
 
3.4.2.1. Korak 10 - Sprejem predloga / vloge s portala SPOT 

 
AJPES s portala SPOT prejme: 
 

− predloge, ki jih po pregledu in vnosu nekaterih podatkov posreduje v nadaljnje reševanje sodišču (zadeva 
se zaključi na sodišču) in 

− vloge, na podlagi katerih se opravi vpis podatkov samo v PRS (zadeva se zaključi v AJPES). 
 
Predlogi in vloge, prejeti s portala SPOT, imajo oznako vrste predloga oziroma vrste vloge. Vrste predlogov 
in vrste vlog za subjekte vpisa v SRG, ki jih AJPES prejme s portala SPOT, so razvidne iz spodnje tabele (vrste 
predlogov so navedene tudi v dokumentu Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg). 
 
Tabela št 7: Vrste predlogov in vrste vlog za subjekte vpisa v SRG, ki jih AJPES prejme s portala SPOT v aplikacijo PRS-SRG 

Šifra 

predloga 

(SPOT) 

Predlog / vrsta predloga  

in vrsta vloge 
Koraki v aplikaciji PRS-SRG 

Posredovanje 

predloga 

sodišču 

01 
Predlog za vpis nameravane firme / 

vpis nameravane firme 

10.0 – predlog se po sprejemu v sistem PRS 

samodejno uvrsti na seznam prejetih 

predlogov na sodišču 

X 

02 
Splošni predlog za vpis ustanovitve 

d.o.o. / vpis ustanovitve 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 

15.01  
X 

02 
Predlog za vpis enostavne enoosebne 

d.o.o. / vpis ustanovitve 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 

02 
Predlog za vpis drugega subjekta v Srg 

/ vpis ustanovitve 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 X 

03 
Predlog za vpis enostavne spremembe 

pri d.o.o. / vpis spremembe 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 X 

03 
Splošni predlog za vpis spremembe v 

Srg / vpis spremembe  

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 X 

04 
Splošni predlog za vpis spremembe v 

Srg / statusno preoblikovanje 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 

0300 Vloga za vpis spremembe samo v PRS 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
16.0. (16.01, 16.02, 16.04), 17.1, 18.0, 19.0, 
21.0, 22.0 

 

0310 
Vloga za vpis spremembe samo v PRS -

sprememba vloge 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
16.0. (16.01, 16.02, 16.04), 17.1, 18.0, 19.0, 
21.0, 22.0 

 

0320 
Vloga za vpis spremembe samo v PRS - 

dopolnitev vloge 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
16.0. (16.01, 16.02, 16.04), 17.1, 18.0, 19.0, 
21.0, 22.0 

 

0330 
Vloga za vpis spremembe samo v PRS - 

umik vloge 

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 16.0. 
(16.01, 16.02, 16.04), 17.1, 18.0, 19.0, 21.0, 
22.0 

 

0400 
Vloga za vpis spremembe samo v PRS - 

uradna dolžnost  

10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
16.0. (16.01, 16.02, 16.04), 17.1, 18.0, 19.0, 
21.0, 22.0 

 

05 Obvestilo o izbrisnem razlogu 
10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 

06 Predlog za izbris iz Srg /izbris subjekta 
10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    66/203 

07 Predložitev listin / predložitev listine 

10.0 - predlog se po sprejemu v sistem PRS 
samodejno uvrsti na seznam prejetih 
predlogov na sodišču 

X 

08 Umik predloga 

10.0 - umik  predloga se po sprejemu v 
sistem PRS samodejno uvrsti na seznam 
prejetih predlogov na sodišču 

X 

09 Predlog po ZFPPIPP / ZFPPIPP - 1. faza 
10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 

10 Predlog po ZFPPIPP/ ZFPPIPP - 2. faza 
10.0, 11.0 (11.1, 11.2), 12.0, 13.0, 15.0, 
15.01 

X 

 
V Tabeli št. 7 so predlogi, ki jih AJPES prejme s portala SPOT in jih posreduje v reševanje sodišču, navedeni 
z imeni in šiframi, kot izhajajo iz dokumenta »Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg«. Vloge, ki jih AJPES prejme 
s portala SPOT in se njihovo reševanje zaključi v AJPES, pa se nanašajo samo na spremembe podatkov v PRS 
in so v tabeli navedene s šifro in vrsto vloge, kot veljajo tudi za samostojne podjetnike in druge poslovne 
subjekte.  
 
Tabela št. 8 na naslednji strani prikazuje povezavo med vrsto predloga ali vloge, ki jo AJPES prejme iz sistema 
SPOT ter možnimi tipi odločitve v aplikaciji PRS in naborom izhodnih dokumentov, ki jih mora uporabniku v 
določeni zadevi ponuditi aplikacija PRS. Tabela se nanaša na pripravo izhodnih dokumentov v AJPES, zato 
ne vsebuje podatkov o tipih odločitve in tipih vpisa ter izhodnih dokumentih, ki jih mora zagotavljati modul 
PRS-SRG na sodiščih (tipi odločitev in tipi vpisa na sodiščih pri posameznih predlogih so navedeni v 
dokumentu »Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg«). Izjema so obvestila AJPES, ki so sicer izhodni dokumenti 
AJPES, vendar jih aplikacija PRS-SRG izdela šele na podlagi pozitivne odločitve o vpisu / izbrisu podatkov v 
PRS/SRG, ki jo sprejme sodišče. Za te primere je v tabeli št. 8 naveden le tip odločitve 10-Predaj sodišču, kot 
izhodni dokument pa je navedena vrsta obvestila AJPES, ki ga ustvari aplikacija po odločitvi sodišča o vpisu 
ali izbrisu podatkov v PRS/SRG in je priloga ustreznega sklepa sodišča. 
 
 
 
 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    67/203 

       
 

Tabela št. 8: Možne kombinacije vrste predlogov in vrste vlog (prejetih s portala SPOT) ter tipov odločitve in možnih vrst izhodnih dokumentov AJPES v aplikaciji PRS (modul PRS-SRG)  

Portal SPOT Aplikacija PRS (modul PRS-SRG) v AJPES 

Vrsta predloga / vloge Tip odločitve Vrsta izhodnega dokumenta 

Šifra Ime predloga / vloge Pravila Šifra Vrsta odločitve Šifra Vrsta dokumenta 

01 Vpis nameravane firme 
Predlog se po sprejemu v sistem PRS samodejno 
uvrsti na seznam prejetih predlogov na sodišču. 

    

02 Vpis ustanovitve  
Predlog se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili.  

10 Predaj sodišču SRG_01 Obvestilo o vpisu podatkov v PRS* 

02 
Vpis – dopolnitev 
predloga 

03 Vpis spremembe 
Predlog se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili. 

10 Predaj sodišču SRG_02 
Obvestilo o vpisu spremembe 
podatkov v PRS* 

04 Statusno preoblikovanje 
Predlog se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili. 

10 Predaj sodišču SRG_02 
Obvestilo o vpisu spremembe 
podatkov v PRS* 

0300 
Vloga za vpis 
spremembe samo v PRS Šifra 0300 pomeni osnovno (prvo) vlogo za 

spremembo podatkov, medtem ko šifri 0310 ali 
0320 pomenita, da je vložena sprememba ali 
dopolnitev prvotne vloge (takšni vlogi dobita 
naslednjo zaporedno številko v okviru iste SPOT 
številke). 
 
Vloga se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili. 

11 Vpis SRG_03 Potrdilo o spremembi - AJPES 

0310 
Vloga za vpis 
spremembe samo v PRS 
– sprememba vloge 

0320 
Predlog za vpis 
spremembe samo v PRS  
– dopolnitev vloge 

15 Vsebinska dopolnitev SRG_06 Poziv za dopolnitev 

16 Tehnična dopolnitev  Ni dokumenta 

0330 
 Vloga za vpis 
spremembe samo v PRS 
– umik vloge 

Umik vloge je možen najkasneje na dan pred 
predlaganim datumom vpisa (če podatek na 
vlogi obstaja) oz. do določenega statusa zadeve 
(kontrola že na portalu SPOT) 

14 Ustavitev SRG_07 Obvestilo o ustavitvi 
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0400 
Vloga za vpis 
spremembe samo v PRS 
– uradna dolžnost 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima 
izpolnjena polja: Naziv organa, ki je izdal 
odločbo, Številka sklepa oziroma odločbe, 
Datum sklepa oziroma odločbe (kontrola na 
obvezen vnos teh podatkov se izvede na portalu 
SPOT). 
 
Vloga po UD se zmeraj uvrsti na seznam 
»Pregled nerešenih zadev« uporabnika, ki je 
vlogo oddal na portalu SPOT 

11 Vpis 

SRG_04 Potrdilo o spremembi po UD 

 Bianco dokument 

14 Ustavitev SRG_07 Obvestilo o ustavitvi 

05 
Obvestilo o izbrisnem 
razlogu 

Predlog se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili. 

10 Predaj sodišču   

06 Izbris subjekta 
Predlog se uvrsti v čakalno vrsto ali Pregled 
nerešenih zadev uporabnika skladno s pravili. 

10 Predaj sodišču SRG_05 Obvestilo o izbrisu iz PRS* 

06 
Izbris subjekta – 
dopolnitev predloga 

07 Predložitev listin 
Predlog se po sprejemu v sistem PRS samodejno 
uvrsti na seznam prejetih predlogov na sodišču 

    

0760 Drugo 
Podatek o vrsti vloge določi uporabnik ročno (iz 
šifranta) v Vpisniku PRS. Podatek se ne 
prevzame iz SPOT. 

18 Pozitivna odločitev  Bianco dokument 

19 Negativna odločitev  Bianco dokument 

08 Umik predloga 

Umik predloga je možen najkasneje do 
določenega statusa zadeve (kontrola že na 
portalu SPOT). Predlog se po sprejemu v sistem 
PRS samodejno uvrsti na seznam prejetih 
predlogov na sodišču. 

    

09 
Predlog po ZFPPIPP – 1. 
faza 

 10 Predaj sodišču   

10 
Predlog po ZFPPIPP – 2. 
faza 

 10 Predaj sodišču   

*V zadevah, ki so predane v reševanje sodišču (tip odličitve  = 10-Predaj sodišču), aplikacija v modulu PRS-SRG hkrati z izpisom sklepa sodišča samodejno izdela 
še ustrezen dokument AJPES: Obvestilo o vpisu podatkov v PRS, Obvestilo o spremembi podatkov v PRS ali Obvestilo o izbrisu iz PRS. Vzorci zgoraj navedenih 
obvestil so v Prilogi 5 tega dokumenta. 
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Pri vseh tipih odločitve, razen pri tipu odločitve 10-Predaj sodišču in tam, kjer ni izhodnih dokumentov (siva polja), se med izhodne dokumente doda še bianco 
dokument. 
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3.4.2.2. Koraki 11.0, 11.1 in 11.2 – Uvrstitev predloga / vloge na seznam v AJPES 
 
Predlogi / vloge, ki se nanašajo na subjekte vpisa v SRG, se po prejemu s portala SPOT razvrstijo v eno izmed 
dveh čakalnih vrst, in sicer: 
 

− Čakalna vrsta AJPES-SRG ali 

− Čakalna vrsta izpostave-SRG 
 
oziroma neposredno na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika. 
 
Praviloma se predlog / vloga, prejeta s portala SPOT, uvrsti v Čakalno vrsto AJPES-SRG. V Čakalno vrsto 
izpostave-SRG se uvrstijo samo predlogi / vloge v tistih zadevah, ki so že v Čakalni vrsti izpostave-SRG 
(predlogi / vloge z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke - npr. dopolnitev prvotne vloge) ter 
v primeru, če je na vlogi označen osebni prevzem potrdila v izpostavi. 
 
Neposredno na seznam »Pregled nerešenih zadev uporabnika« se uvrsti prejeta vloga, ki jo je uporabnik po 
uradni dolžnosti vnesel na portal SPOT ter vloga v zadevi, ki jo je uporabnik že prevzel iz ene izmed Čakalnih 
vrst-SRG na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« (vloga z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT 
številke - npr. dopolnitev ali sprememba prvotne vloge). 
 
Podatki, ki jih vsebujeta obe čakalni vrsti in »Pregled nerešenih zadev« uporabnika, so razvidni iz spodnje 
tabele. 
 
Tabela št. 9: Vsebina seznamov čakalnih vrst in Pregleda nerešenih zadev v modulu PRS-SRG 

Ime podatka Obveznost Vir podatka Pojasnilo / Pravilo 

SPOT številka (in 

zaporedna številka) 
DA SPOT Vsak prejet predlog / vloga ima SPOT številko 

Matična številka  NE SPOT Pri predlogih za prvi vpis subjekta še ni dodeljena  

Davčna številka NE SPOT Pri predlogih za prvi vpis subjekta še ni dodeljena 

Firma / Popolno ime DA SPOT Obvezen podatek 

Predlagan datum DA SPOT 
Obvezen podatek pri vlogah za vpis samo v PRS (lahko 

je tudi pretekli datum) 

Datum prejema vloge DA AJPES 
Sistemski datum, ko AJPES prejme predlog /vlogo iz 

sistema SPOT 

Vrsta vloge (predloga) DA SPOT /AJPES Šifra vrste predloga /vloge se dodeli že na portalu SPOT 

Status DA AJPES 

Prejetemu predlogu / vlogi se v AJPES dodeli ustrezen 

status (glej tabelo statusov – Tabela št. 18 na strani 

162): 

− Predlogu / vlogi v čakalni vrsti se v osnovi dodeli 

status 01-Prejeta in predlogu / vlogi, ki je uvrščen 

neposredno na seznam »Pregled nerešenih zadev« 

uporabnika, se dodeli status 04-Nerešena, razen v 

naslednjih primerih: 

− vlogi, s katero prispe sprememba prvotne vloge, 

se v čakalni vrsti samodejno dodeli status »02-

Prejeta-sprememba vloge«, če sprememba prispe, 

ko je vloga že na seznamu »Pregled nerešenih 

zadev«, pa seji samodejno dodeli status »05-

Nerešena-sprememba vloge«,  

− vlogi, s katero se dopolni prvotno vložena vloga, se 

samodejno dodeli status »07-Dopolnitev vloge«, 

− vlogi, s katero se vloži umik predhodne vloge, se v 

čakalni vrsti samodejno dodeli status »03-Prejeta-
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umik vloge«, če umik prispe, ko je vloga že na 

seznamu  »Pregled nerešenih zadev«, pa se ji 

samodejno dodeli status »06-Nerešena-umik 

vloge«, 

− vlogi, ki v določenem roku ni dopolnjena, se 

samodejno dodeli status »29-Zadeva zaključena«. 

Status vloge ne vpliva na dodeljevanje oznake NUJNO 

Oznaka (npr. NUJNO …) NE AJPES 

Oznako NUJNO aplikacija samodejno dodeli vlogi v 

zadevi, ki se konča z rešitvijo v AJPES, in sicer takrat, ko 

ta izpolni enega izmed pogojev, navedenih v 

nadaljevanju:  

− oznaka se vedno dodeli zadnji prejeti vlogi, v okviru 

SPOT številke in v tem primeru dobi oznako NUJNO 

celotna zadeva, 

− oznaka NUJNO se dodeli vlogi, ki ima predlagan 

datum enak ali starejši od tekočega datuma, 

− oznaka NUJNO se dodeli vedno, kadar prispe umik že 

vložene vloge. 

Aplikacija dodeli oznako  NUJNO že ob uvrstitivi zadeve 

v čakalno vrsto ali na Pregled nerešenih zadev  oziroma 

kadarkoli kasneje, če se zadeva nahaja še na teh 

seznamih.  

Status vloge ne vpliva na dodeljevanje oznake NUJNO. 

Pravnoorganizacijska 

oblika (POO) 
DA SPOT 

Vsaki prejeti vlogi se že na portalu SPOT dodeli ustrezna 

šifra POO (šifrant POO) glede na vrsto subjekta, za 

katerega je vložena vloga 

 
 
Vpogled v seznam »Pregled nerešenih zadev« na ravni AJPES (pravico takšnega vpogleda ima nadzornik 
centrale) in na ravni izpostave (pravico takšnega vpogleda imata nadzornik centrale in izpostave) mora 
vsebovati še podatek o izpostavi in referentu, ki zadevo rešuje. 
 
Delovanje iskalnika in/ali urejevalnika podatkov 
 
Iskanje posameznih zadev v vseh seznamih mora biti omogočeno po: 

− SPOT številki, 

− Matični številki, 

− Davčni številki, 

− Firmi / Popolnem imenu, 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
 
Omogočeno mora biti razvrščanje (naraščajoče in padajoče) po vseh podatkih ter filtriranje zadev po 
naslednjih podatkih: 
 

− Predlaganem datumu, 

− Datumu prejema predloga / vloge, 

− Vrsti predloga / vloge, 

− Pravnoorganizacijski obliki, 

− Statusu, 

− Oznaki (npr. NUJNO…), 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
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Način razvrščanja predlogov / vlog v čakalnih vrstah oziroma Pregledu nerešenih zadev uporabnika 
 

− na vrhu se izpišejo vse vloge, ki imajo predlagan datum na tekoči datum, in so razvrščene po 
naraščajočem vrstnem redu glede na datum prejema vloge, 

− nato se izpišejo predlogi / vloge, ki nimajo predlaganega datuma, razvrščeni pa so po naraščajočem 
vrstnem redu glede na datum prejema, 

− na koncu se izpišejo vloge, ki imajo predlagan datum, ki je kasnejši od tekočega, razvrščene pa so po 
naraščajočem vrstnem redu glede na predlagan datum in v okviru predlaganega datuma še po datumu 
prejema. 

 
Če prispe vloga z naslednjo zaporedno številko, se uvrsti neposredno v tisto čakalno vrsto oziroma seznam, 
kjer se že nahaja prvotna vloga. Vloga se razvrsti glede na nove (spremenjene podatke), prejšnja vloga (z 
isto SPOT številko in predhodno zaporedno številko) se ji priključi kot podredna in je dostopna s klikom na 
znak +, ki označuje, da sta prejeti dve ali več vlog v okviru ene SPOT številke.   
 
Čakalna vrsta AJPES-SRG 
 
V »Čakalno vrsto AJPES-SRG se uvrstijo vsi predlogi / vloge razen tistih, ki se uvrstijo neposredno v »Čakalno 
vrsto izpostave-SRG ali na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika, to je vlog, ki imajo označeno  
reševanje zadeve v točno določeni izpostavi, vlog po uradni dolžnosti, vlog z naslednjo zaporedno številko 
v okviru SPOT številke vloge, ki je že prevzeta na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika.  Vloge se 
razvrščajo po predlaganem datumu, če je ta naveden na vlogi in po datumu prejema vloge.  
 
Vpogled v »Čakalno vrsto AJPES-SRG« imajo samo uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale. Drugi 
uporabniki imajo zgolj možnost, da predloge / vloge po vrstnem redu prevzemajo na svoj seznam »Pregled 
nerešenih zadev«. Vsem uporabnikom, ne glede na uporabniško vlogo, je dostopen podatek, koliko 
predlogov / vlog se nahaja v »Čakalni vrsti AJPES-SRG, ter koliko od teh ima oznako NUJNO (ima predlagan 
datum starejši oziroma enak tekočemu datumu, ali gre za umik vloge). 

 
Čakalna vrsta izpostave-SRG 
 
V »Čakalno vrsto izpostave-SRG« se uvrstijo vloge: 

− v katerih je bila označeno reševanje zadeve v točno določeni izpostavi (podatek o načinu vročitve in 
izbrani izpostavi je razviden iz vloge) ali 

− ki imajo naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke vloge, ki je že uvrščena na Čakalno vrsto 
izpostave (sprememba ali umik vloge). 

 
Vpogled v »Čakalno vrsto izpostave-SRG« imajo uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale in vsi 
uporabniki znotraj te izpostave. Referenti in nadzorniki izpostave imajo tudi možnost, da vloge, ki jih lahko 
prosto izberejo, prevzemajo na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev«. 
 
Seznam »Pregled nerešenih zadev« 
 
Na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika se neposredno uvrstijo prejete vloge: 

− ki so bile vložene po uradni dolžnosti – vloga se uvrsti neposredno na seznam Pregled nerešenih zadev 
tistega uporabnika aplikacije PRS, ki je na portalu SPOT vložil vlogo po uradni dolžnosti (razvrstitev vloge 
na seznam se izvede na podlagi SPOT številke, iz katere je mogoče pridobiti podatek o točki SPOT – torej 
izpostavi AJPES in na podlagi podatka o referentu SPOT, ki je hkrati tudi uporabnik aplikacije PRS v 
izpostavi AJPES) ter 

− z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke, v primeru, da je prvotno prejeto vlogo s to SPOT 
številko uporabnik že prevzel na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« (npr. dopolnjene vloge, 
spremembe vlog ali umiki vlog). 
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Na seznamu »Pregled nerešenih zadev« se vloge dodatno (poleg razvrščanja po predlaganem datumu in 
času prejema) razvrščajo glede na nujnost reševanja. 
 
Prejete vloge se na seznam »Pregled nerešenih zadev« razvrščajo po naslednjem pravilu:  
 

− na vrh seznama se uvrstijo prejeti umiki vlog - umiki so med seboj razvrščeni glede na predlagan datum 
iz prvotne vloge ter znotraj tega po datumu in času prejema umika – najstarejše na vrhu (zadevi se 
samodejno dodeli status »06-Nerešena-umik vloge«), 

− sledijo vloge, ki imajo izpolnjen podatek o predlaganem datumu in je ta enak tekočemu datumu ali 
starejši od tekočega datuma – te vloge se razvrstijo v seznamu po predlaganem datumu (najstarejši na 
vrhu) in znotraj tega po datumu in času prejema – najstarejši na vrhu (vlogi je dodeljena oznaka NUJNO), 

− za njimi se uvrstijo dopolnjene vloge, ki so razvrščene po datumu in času prejema  - najstarejše na vrhu 
(te vloge dobijo status »07-Dopolnitev vloge«), 

− nazadnje sledijo vsi drugi predlogi / vloge, ki ne sodijo v eno izmed prejšnjih alinej – ti predlogi / vloge 
se razvrstijo glede na predlagan datum, če ga imajo (najstarejši na vrhu) in znotraj tega po datumu in 
času prejema (najstarejše na vrhu) oziroma samo po datumu in času prejema. 

 
Če prispe nova vloga v okviru iste SPOT številke, se uvrsti neposredno v tisto čakalno vrsto oziroma seznam, 
kjer se že nahaja prvotna vloga. Vloga se razvrsti glede na nove (spremenjene podatke), prejšnja vloga (z 
isto SPOT številko in predhodno zaporedno številko) se ji priključi kot podredna in je dostopna s klikom na 
znak +, ki označuje, da sta prejeti dve ali več vlog v okviru ene SPOT številke (ene zadeve). 
 
Dodeljevanje oznak in statusov: 

 

− oznaka se vedno dodeli zadnji prejeti vlogi, v okviru SPOT številke, 

− vlogi, ki ima predlagan datum enak tekočemu, se samodejno dodeli oznaka NUJNO, 

− vlogi, za katero prispe sprememba, se samodejno dodeli status« 05-Nerešena-sprememba vloge«,  

− vlogi, ki je dopolnjena, se samodejno dodeli status »07-Dopolnitev vloge«, 

− vlogi, za katero prispe umik, se samodejno dodeli status »06-Nerešena-umik vloge«, 

− vlogi, ki v postavljenem roku ni dopolnjena, se samodejno dodeli status »29-Zadeva zaključena« (v tem 
primeru se zadeva samodejno izbriše iz Pregleda nerešenih zadev in se zapiše na Pregled zaključenih 
zadev), 

− vlogi, ki že ima status »05-Nerešena-sprememba vloge«, se na predlagan datum dodeli še oznaka 
NUJNO. 

 
Posamezna zadeva ostane na seznamu »Pregled nerešenih zadev« do statusa »25-Rešeno«, z  dodelitvijo 
tega statusa se samodejno prenese na seznam »Pregled rešenih zadev«.  
 
 
3.4.2.3. Korak 12.0 – Prevzem zadeve na seznam »Pregled nerešenih zadev« s strani uporabnika 
 
Opis 

 
Funkcionalnost mora omogočiti uporabniku, da prevzame zadevo s seznama »Čakalna vrsta AJPES-SRG« ali 
s seznama »Čakalna vrsta izpostave-SRG« na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« z namenom 
nadaljnjega reševanja zadeve.  
 
Izbor možnosti »Pregled nerešenih zadev« iz osnovnega menija aplikacije PRS prikaže na zaslonu seznam 
vseh nerešenih zadev uporabnika - seznam je opisan v sklopu aktivnosti 11 na strani 71 tega dokumenta.  
 
Prikaz nerešenih zadev in možnost prevzemanja zadev iz čakalnih vrst AJPES ali izpostave so odvisni od tega, 
kakšno skupino poslovnih subjektov je uporabnik izbral ob vstopu v aplikacijo. Če je izbral možnost »Vsi 
subjekti«, se mu na zaslonu prikaže seznam, ki vsebuje vse njegove nerešene zadeve za vse vrste poslovnih 
subjektov. V tem primeru gumba za prevzemanje novih zadev iz čakalnih vrst nista aktivna. 
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Če pa uporabnik ob vstopu v aplikacijo izbere delo s samo eno skupino poslovnih subjektov – npr. Subjekti 
vpisa v SRG, potem se mu v Pregledu nerešenih zadev prikažejo le njegove nerešene zadeve za vse subjekte 
vpisa v SRG. Hkrati ima tudi možnost prevzemanja novih zadev iz čakalnih vrst AJPES ali izpostave – s klikom 
na gumb »Prevzemi naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES« se na njegov seznam prenese naslednja 
zadeva iz Čakalne vrste AJPES-SRG, oziroma s klikom na gumb »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave« 
se mu odpre Čakalna vrsta izpostave-SRG ter lahko izbere želeno zadevo in jo prevzame na svoj seznam 
»Pregled nerešenih zadev«. 

 
Prevzeta vloga se na seznam »Pregled nerešenih zadev« razvrsti po pravilih, ki so opisana pod opisom 
koraka 11 v na strani 72 tega dokumenta. 
 
Spodnja slika prikazuje izgled seznama »Pregled nerešenih zadev«. 
 
Slika št. 16 »Pregled nerešenih zadev« uporabnika v aplikaciji PRS (modul PRS-SRG) 

 
 
 
 

+ SPOT  MŠ DŠ POO 
Firma /  

Popolno ime 

Predlagan 

datum 

Datum 

prejema 

vloge 

Število 

delov 

Vrsta 

vloge 
Status Oznaka 

+            

            

            

            

      Število predlogov / vlog na seznamu Pregled nerešenih zadev: _____________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplikacija mora ob prikazu seznama ponuditi naslednje možne izbire (gumbe): 
 

− »Prevzemi naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES«, 

− »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave«, 

− »Povezave«, 

− »Izhod«. 
 
Zadeve, ki jo je uporabnik prevzel na svoj seznam "Pregled nerešenih zadev", ne more vrniti nazaj na 
Čakalno vrsto AJPES-SRG ali Čakalno vrsto izpostave-SRG. V kolikor uporabnik iz kakršnegakoli razloga ne 
bo reševal zadeve, ki jo ima na svojem seznamu "Pregled nerešenih zadev", jo lahko z njegovega seznama 
na seznam drugega uporabnika znotraj iste izpostave prerazporedi le nadzornik izpostave, ki ima možnost 
vpogleda v celoten seznam nerešenih zadev na nivoju izpostave. 
 
Nadzornik centrale lahko vrača zadeve iz seznama »Pregled nerešenih zadev« na seznam Čakalna vrsta 
AJPES-SRG ali na seznam Čakalna vrsta (druge) izpostave-SRG. 
 
Z izbiro gumba »Povezave« se odprejo še naslednje možnosti:  
 

− Pregled nerešenih zadev 

− Seznam zadev za podpis 

Pregled nerešenih zadev  

Število predlogov / vlog v Čakalni vrsti AJPES: _______; od tega z oznako NUJNO: ______ 

IZHOD 
Prevzemi naslednjo zadevo 

iz Čakalne vrste AJPES 

Število predlogov / vlog v Čakalni vrsti izpostave Ljubljana: _______; od tega z oznako NUJNO: ______ 

Prevzemi zadevo iz 
Čakalne vrste  izpostave 

POVEZAVE 

Podatki o izpostavi in uporabniku 
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− Pregled rešenih zadev 

− Pregled nevročenih zadev 

− Pregled zaključenih zadev 

− Vpisnik PRS 

− Vpogled v PRS 

− ePRS 

− InDoc 

Uporabnik lahko z izborom ustrezne možnosti dostopa do izbranega seznama ali drugega področja (npr. 
Vpisnika PRS). 
 
Če se želi uporabnik vrniti na začetno stran aplikacije PRS – na osnovni meni, izbere gumb »Izhod«. 
 
Možni statusi zadev 
 
Eden od podatkov na seznamu »Pregled nerešenih zadev« je tudi status. Ta se spreminja glede na izvedene 
aktivnosti uporabnika, glede na samodejno izvedene aktivnosti aplikacije ali ročno s strani uporabnika.  
Možni statusi zadeve na tem seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani 161 tega dokumenta. 
 
 
3.4.2.4. Korak 13.0 – Prevzem zadeve v reševanje 
 
Opis 
 
Predhodni korak: 11.2 ali 12.0. Naslednji korak: 15.0. 
Funkcionalnost omogoča prevzem zadeve s seznama "Pregled nerešenih zadev" za nadaljnje delo na zadevi 
glede na status, ki ga ima zadeva.   
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
1. Uporabnik s svojega seznama "Pregled nerešenih zadev" izbere zadevo, ki jo bo reševal. Zadevo odpre s 

klikom na vrstico zadeve.  
 
2. Uporabnik ima možnost na svojem seznamu »Pregled nerešenih zadev« izbrati katerokoli zadevo in jo 

prevzeti v reševanje, ne glede na vrstni red. Prav tako lahko zadevo odpre v reševanje in jo zapre (zadeva 
ohrani status »09-V reševanju«) ter vzame v reševanje drugo zadevo s seznama.  

 
3. Naenkrat ima lahko odprto le eno zadevo. 
 
4. Zadeve na seznamu »Pregled nerešenih zadev« imajo lahko različne statuse glede na predhodne korake 

in glede na izvedene aktivnosti uporabnika v zvezi s posamezno zadevo. Možni statusi zadeve na tem 
seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani  161 tega dokumenta. Zadeve na seznamu, ki 
imajo enega izmed statusov: »04-Nerešena«, »05-Nerešena-sprememba vloge«, »06-Nerešena-umik 
vloge«, »07-Dopolnitev vloge«, dobijo status »09-V reševanju«, ko jih uporabnik izbere s seznama in jih 
odpre v reševanje.  

 
5. Podatki in dokumenti, ki so sestavni del vloge, prejete s portala SPOT in podatki, ki se prenesejo iz 

podatkovne baze PRS ali drugih tabel v aplikaciji PRS, se zapišejo v ustrezne podatkovne sklope v več 
zavihkih vnosne maske modula PRS-SRG. Ti zavihki so naslednji: 

− PODATKI O ZADEVI (zavihek št. 1 vnosne maske), 

− POSLOVNI SUBJEKT (zavihek št. 2 vnosne maske), 

− PREDLAGATELJI (zavihek št. 3 vnosne maske) – zavihek je dostopen samo uporabnikom na sodišču, 

− DRUŽBENIKI (zavihek št. 4 vnosne maske) 

− DELEŽI (zavihek št. 5 vnosne maske) – zavihek je dostopen samo uporabnikom na sodišču, 

− ZASTOPNIKI (zavihek št. 6 vnosne maske) 
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− ORGANI NADZORA (zavihek št. 7 vnosne maske) – zavihek je dostopen samo uporabnikom na sodišču, 

− DEJAVNOSTI (zavihek št. 8 vnosne maske), 

− SKLEPI (zavihek št. 9 vnosne maske) – zavihek je dostopen samo uporabnikom na sodišču, 

− RAZNI SKLEPI (zavihek št. 10 vnosne maske) in 

− DELI POSLOVNEGA SUBJEKTA (zavihek št. 11 vnosne maske). 
 

6. Po prevzemu zadeve v reševanje se na zgornjem delu zaslona izpišejo naslednji podatki (in ostanejo 
prikazani na zaslonu v vseh korakih reševanja zadeve - 13.0 do 17.0): 
 

− OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
SPOT številka in zaporedna številka SPOT 
Datum prejema vloge 

Predlagan datum (če je vpisan) 

Oznaka NUJNO (če je dodeljena) 

Status 

 

− OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU 

Popolno ime 

Matična številka (če je že dodeljena) 
Davčna številka (če je že dodeljena) 
Pravnoorganizacijska oblika 

 

− PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

Ime izpostave 

Ime in priimek uporabnika 

 
7. Na vseh ekranskih maskah so v vseh korakih reševanja zadeve uporabniku na voljo naslednji gumbi: 

 

− TIP ODLOČITVE (nabor tipov odločitve je odvisen od vrste predloga ali vloge, ki ju AJPES prejme iz 
sistema SPOT in statusa zadeve – glej Tabelo št. 8 na strani 67 tega dokumenta): 
 
➢ 10-PREDAJ SODIŠČU 
➢ 11-VPIS 
➢ 14-USTAVITEV 
➢ 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV 
➢ 16-TEHNIČNA DOPOLNITEV  
 

− VHODNI DOKUMENTI (odpre seznam vhodnih dokumentov zadeve - posamezen dokument 
uporabnik odpre s klikom na dokument s seznama) 
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime 
dokumenta 

Številka 
vpisa 

Datum 
dokumenta 

Gumb »Izbriši« 

    (gumb je nameščen pri vsakem posameznem 
dokumentu, vendar je aktiven šele v koraku 
15.0 – Vpis podatkov) 

 

− IZHODNI DOKUMENTI (odpre seznam izhodnih dokumentov zadeve - uporabnik odpre posamezen 
dokument s klikom na dokument s seznama) 
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime 
dokumenta 

Številka 
vpisa 

Datum 
dokumenta 

Gumb »Izbriši« 

    (gumb je nameščen pri vsakem posameznem 
dokumentu, vendar je aktiven šele v koraku 
15.0 – Vpis podatkov) 
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− IZPIS SPREMEMB (odpre prikaz Izpisa predlaganih sprememb podatkov v PRS v tej zadevi – izgled 
izpisa sprememb je razviden iz Priloge 5 tega dokumenta). 
 

− POVEZAVE: 

• Pregled nerešenih zadev 

• Pregled rešenih zadev 

• Pregled nevročenih zadev 

• Pregled zaključenih zadev 

• Vpisnik PRS 

• Vpogled v PRS 

• ePRS 

• InDoc 
 

− SHRANI (aplikacija shrani vse spremembe). 
 

− IZHOD - aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« 
shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika 
vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«. 

 
Slike od št. 17 do št. 23 v nadaljevanju prikazujejo vnosne maske aplikacije v modulu PRS-SRG (po 
posameznih zavihkih, ki so na voljo uporabnikom v AJPES) po prevzemu zadeve v reševanje. 
 

Slika št. 17:  Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 1 vnosne maske modula PRS-SRG: Podatki o zadevi) 

                

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU     

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap. št. SPOT   Firma     Ime izpostave 

Predlagan datum   Matična številka     Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO   Davčna številka       

Status                           RAZVELJAVI   Pravnoorganizacijska oblika     

          
PODATKI O ZADEVI            TIP ODLOČITVE  

Datum zadeve    Vrsta predloga / vloge        

Datum prejema predloga / vloge    Tip odločitve      VHODNI DOKUMENTI 

Številka vpisa + zap. št.    Tip vpisa        

    Število delov      IZHODNI DOKUMENTI 

           

          IZPIS SPREMEMB 

           

URADNA DOLŽNOST        POVEZAVE 

Organ         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum akta UD         SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

Številka akta UD         PREGLED REŠENIH ZADEV 

         PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

OPOMBA AJPES        PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV  
         VPISNIK PRS 

         VPOGLED V PRS 

PODATKI O TOČKI SPOT   PODATKI O IZPOSTAVI     ePRS 

Ime in priimek referenta SPOT    Ime izpostave      InDoc 

Naziv točke SPOT    

Ime in priimek referenta 
Naziv delovnega mesta referenta        

Kontaktni podatki (tel. št., e-
naslov)    Ime in priimek podpisnika      

SHRANI 

 

Komentar    Naziv delovnega mesta podpisnika      IZHOD 

           

           

ZGODOVINA ZADEVE 
      >   

                

1- PODATKI O ZADEVI        
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Slika št. 18: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 2 vnosne maske modula PRS-SRG: Poslovni subjekt) 

            

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

 

OSNOVNI PODATKI O 
POSLOVNEM SUBJEKTU 

   

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime    
 

Datum prejema predloga / vloge  Matična številka   Ime izpostave 

Predlagan datum  Davčna številka    Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacijska oblika      

Status                          RAZVELJAVI          

        

         

POSLOVNI SUBJEKT      TIP ODLOČITVE 

Firma ali ime         

Skrajšana firma ali ime       VHODNI DOKUMENTI 

Matična številka         

Davčna številka       IZHODNI DOKUMENTI 

Šifra PRORUP         

Sedež          

Poslovni naslov (ulica in hišna 
številka, dodatek, poštna številka, 
kraj)       

IZPIS SPREMEMB 

       
  

Upravna enota       POVEZAVE 

Občina       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Država       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Datum vpisa       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV  

KONTAKTNI PODATKI       VPISNIK PRS 

Kontaktni podatki        VPOGLED V PRS 

Objava kontakta       ePRS 

       InDoc 

e-NASLOV        

Elektronski naslov za e-pošiljanje         

       SHRANI 

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠILJKE      IZHOD 

Ulica, hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj         

Način prevzema pošiljke         

    < >   

            

 2 – POSLOVNI SUBJEKT      
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Slika št. 19 : Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 4 vnosne maske modula PRS-SRG: Družbeniki) 

 OSNOVNI PODATKI O ZADEVI               

SPOT številka in zap.št. SPOT 
 

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

Datum prejema predloga / vloge  Firma ali ime    

Predlagan datum  Matična številka    Ime izpostave 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    Ime in priimek uporabnika 

Status                              RAZVELJAVI  Pravnoorganizaoijska oblika      

           

         TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek družbenika 
Datum 
vstopa 

Datum 
izstopa 

Oznaka spremembe 
  

 

  

        
NOV 

  
VHODNI DOKUMENTI 

        
IZBRIS  

  
  

        
SPREMEMBA 

  
IZHODNI DOKUMENTI 

        
- 

  
  

        IZPIS SPREMEMB 

           

PODATKI O DRUŽBENIKIH        POVEZAVE 

Ime in priimek         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

EMŠO         PREGLED REŠENIH ZADEV 

Firma ali  ime         PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Matična številka         PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Davčna številka         VPISNIK PRS 

Tuja pravna oseba - naziv         VPOGLED V PRS 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         

ePRS 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         

InDoc 

Tip naslova        

Država           

Občina         SHRANI 

Zakon         IZHOD 

Vrsta ustanovitelja           

Datum vstopa           

Datum izstopa      < >   

                

 4 - DRUŽBENIKI        
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Slika št. 20: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 6 vnosne maske modula PRS-SRG: Zastopniki) 

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI               

SPOT številka in zap.št. SPOT 
 

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

Datum prejema predloga / vloge  Firma ali ime    

Predlagan datum  Matična številka    Ime izpostave 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    Ime in priimek uporabnika 

Status                                   RAZVELJAVI  Pravnoorganizacijska oblika      

           

         TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek zastopnika Datum vstopa Datum izstopa 
Oznaka 

spremembe   

 

  

        NOV   VHODNI DOKUMENTI 

        IZBRIS      

        -   IZHODNI DOKUMENTI 

        IZPIS SPREMEMB 

           

PODATKI O ZASTOPNIKIH        POVEZAVE 

Ime in priimek         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

EMŠO         PREGLED REŠENIH ZADEV 

Firma       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Matična številka       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Davčna številka         VPISNIK PRS 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         

VPOGLED V PRS 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         

ePRS 

Tip naslova       InDoc 

Država         
 

Občina         
 

Vrsta zastopnika         
 

Datum vstopa           

Datum izstopa         SHRANI 

        IZHOD 

     < >   

                

  6 - ZASTOPNIKI        
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Slika št. 21: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 8 vnosne maske modula PRS-SRG: Dejavnosti) 

              

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
 

OSNOVNI PODATKI O      
POSLOVNEM SUBJEKTU   

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime    

Datum prejema predloga / vloge  Matična številka   Ime izpostave 

Predlagan datum  Davčna številka   Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacijska oblika     

Status                     RAZVELJAVI         

         

GLAVNA DEJAVNOST PO SKD     TIP ODLOČITVE 

Šifra podrazreda  SKD 
Naziv 

podrazreda 
SKD 

Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 

spremembe 
   

Šifra podrazreda glavne 
dejavnosti 

Naziv 
podrazreda 
glavne 
dejavnosti 

Datum vpisa 
glavne 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
glavne 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA 
ALI - 

 

VHODNI DOKUMENTI 

             

           IZHODNI DOKUMENTI 

         

REGISTRIRANE DEJAVNOSTI PO SKD     IZPIS SPREMEMB 

Šifra podrazreda SKD 
Naziv 

podrazreda 
SKD 

Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 

spremembe 
   

Šifra podrazreda  dejavnosti 
Naziv 
podrazreda 
dejavnosti 

Datum vpisa 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA 
ALI - 

 POVEZAVE 

           PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

           PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

       VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

       ePRS 

       InDoc 

         

       SHRANI 

    < >  IZHOD 

              

 8 - DEJAVNOSTI       
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Slika št. 22: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 10 vnosne maske modula PRS-SRG: Razni sklepi) 

            

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

 

OSNOVNI PODATKI O 
POSLOVNEM SUBJEKTU    PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma     Ime izpostave 

Datum prejema predloga / vloge  Matična številka    Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum 

 

Davčna številka 
Pravnoorga nizacijska 
oblika      

Oznaka NUJNO         

Status                     RAZVELJAVI       

        

     TIP ODLOČITVE 

      

     VHODNI DOKUMENTI 

RAZNI SKLEPI        

Zap. št. sklepa       IZHODNI DOKUMENTI 

Datum vpisa         

Vsebina sklepa       IZPIS SPREMEMB 

Datum izbrisa         

Razlog izbrisa       POVEZAVE 

       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

       SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

       
PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

       VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

       ePRS 

       InDoc 

         

       SHRANI 

     IZHOD 

      

    < >   

            

10 - RAZNI SKLEPI       
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Slika št 23: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 11 vnosne maske: Deli poslovnega subjekta) 

               

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU 

 

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT   Firma ali ime   

Datum prejema predloga / vloge   Matična številka  Ime izpostave 

Predlagan datum   Davčna številka  Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO   Pravnoorganizacijska oblika    

Status                        RAZVELJAVI         

       TIP ODLOČITVE 

PODATKI O DELIH POSLOVNEGA SUBJEKTA        

       VHODNI DOKUMENTI 

Ime dela PS Matična številka dela PS Oznaka spremembe 
  

 

  

      NOVA 
 

IZHODNI DOKUMENTI 

      IZBRIS  
 

  

      SPREMEMBA 
 

IZPIS SPREMEMB 

      -    

       

+   SEZNAM IZBRISANIH DELOV POSLOVNEGA SUZBJEKTA     
POVEZAVE 

       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Podatki o delu se izpišejo s klikom na ime dela iz seznama   PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Ime dela PS       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Matična številka       VPISNIK PRS 

Pravnoorganizacijska oblika dela PS       VPOGLED V PRS 

Registrski organ      ePRS 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)      

InDoc 

Datum vpisa       
 

Datum izbrisa         

       SHRANI 

KONTAKTNI PODATKI DELA PS      IZHOD 

Kontaktni podatki          

Objava kontakta       < 
         

       
Seznam vseh zastopnikov iz SPOT vloge (na vrhu seznama) in seznam vseh drugih že vpisanih 
ali izbrisanih      

Ime in priimek zastopnika Datum vstopa Datum izstopa 
Oznaka 

spremembe 

  

  

        NOV   

        IZBRIS    

        -   

         

ZASTOPNIK DELA PS        

Ime in priimek         

EMŠO         

Davčna številka         

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         

Tip naslova       

Država         

Občina         

Vrsta zastopnika         

Datum vstopa         

GLAVNA DEJAVNOST DELA PS         
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Šifra podrazreda  SKD Naziv podrazreda SKD Datum vpisa 
Datum 
izbrisa 

Oznaka 
spremembe   

Šifra podrazreda glavne dejavnosti 
Naziv podrazreda glavne 
dejavnosti 

Datum vpisa glavne 
dejavnosti 

Datum 
izbrisa 
glavne 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA 
ALI - 

  

            

            

              

11 – DELI POSLOVNEGA SUBJEKTA      

 
Podatki in dokumenti 
 
Vhodni podatki v tem koraku so vsi podatki, prejeti  s portala SPOT in podatki, ki se prenesejo iz baze PRS 
ali drugih tabel v aplikaciji PRS. Vhodni dokumenti so predlogi / vloge in priloge k predlogu / vlogi v tif ali 
pdf obliki oziroma drugi ustrezni obliki. 
 
Podatki v posameznih sklopih podatkov (zavihkih), ki so v modulu PRS-SRG na voljo uporabnikom AJPES,   
viri teh podatkov in kontrole podatkov so navedeni v  tabeli 10 v nadaljevanju. 
 
Tabela št. 10: Podatki v modulu aplikacije PRS-SRG po posameznih sklopih podatkov – zavihkih aplikacije- Korak 13.0 

Podatek AJPES 

Ime podatka v 
dokumentu 

Funkcionalnosti 
aplikacije PRS-

Srg 

Zavihek modula 
PRS-SRG 

Vir podatka 
Obvezen 
podatek 

Kontrole in pojasnila 

PODATKI O ZADEVI    DA Obvezen sklop podatkov 

SPOT številka in 
zaporedna številka 
SPOT 

Številka zadeve  
(e-VEM številka) 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 

ZADEVI) 
SPOT X 

Kontrola zaporednih številk v 
okviru zadeve.  
Z naslednjo zaporedno številko 
se označi sprememba, 
dopolnitev in umik vloge. 

Predlagan datum  
VSI (OSNOVNI 

PODATKI O 
ZADEVI) 

SPOT  
Ni obvezen podatek; če je 
vpisan na vlogi, se prenese iz 
SPOT. 

Oznaka NUJNO  
VSI (OSNOVNI 

PODATKI O 
ZADEVI) 

samodejno-
aplikacija 

 

Oznaka se doodeli v AJPES, če 
je predlagan datum enak ali 
starejši od tekočega datuma, ali 
če gre za umik vloge. 

Status  
VSI (OSNOVNI 

PODATKI O 
ZADEVI) 

samodejno/ro
čno-aplikacija 

X 

Statusi se v zadevi dodeljujejo 
samodejno na podlagi 
aktivnosti, ki jo izvede aplikacija 
ali uporabnik, oziroma ga ročno 
določi uporabnik (pravila in 
kontrole so določene v popisu 
statusov zadev, v poglavju 3.5.) 

Datum zadeve  
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT / ročno 

v Vpisniku PRS 
X 

Datum posredovanja vloge v 
sistem SPOT oz. datum 
kreiranja nove zadeve v 
Vpisniku PRS 

Datum prejema 
predloga / vloge 

 
PODATKI O 

ZADEVI 
samodejno-

aplikacija 
X 

Datum, ko se predlog / vloga iz 
sistema SPOT uvrsti v eno 
izmed čakalnih vrst v AJPES 

Številka vpisa in 
zaporedna številka 
vpisa 

 
PODATKI O 

ZADEVI 

samodejno-
aplikacija / 

ročno v 
Vpisniku PRS 

X 

Določi se sistemsko (316-
številka izpostave-SRG-
petmestna zaporedna številka-
letnica/zaporedna številka 
dokumenta), uporabnik mora 
imeti možnost, da v Vpisniku 
PRS številke vpisa ureja in skrbi 
za pravilno številčenje vseh 
prejetih in izdanih 
dokumentov. 
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Vrsta predloga / 
vloge 

Vrsta predloga 
PODATKI O 

ZADEVI 

SPOT  
in dodatni 

pogoji v 
aplikaciji 

X 

Kontrole in pravila so razvidne 
iz tabele vrsta predloga/vloge -
tip odločitve (tabela št. 8 na str. 
67); podatek se prenese iz 
SPOT 

Tip odločitve  
PODATKI O 

ZADEVI 
samodejno-

aplikacija 
X 

Kontrole in pravila so razvidne 
iz tabele vrsta predloga/vloge-
tip odločitve (tabela št. 8 na str. 
67) – podatek se določi 
samodejno v aplikaciji glede na 
aktivnosti uporabnika 

Število delov  
PODATKI O 

ZADEVI 
Podatkovna 

baza PRS 
X Podatek se prenese iz baze PRS 

URADNA 
DOLŽNOST 

    
Neobvezen sklop – če je vloga 
vložena po UD, pa mora imeti 
vpisane vse podatke 

Organ  
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT / ročno-

aplikacija 
X 

Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost 
podatek spremeniti 

Datum akta UD  
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT / ročno-

aplikacija 
X 

Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost 
podatek spremeniti 

Številka akta UD  
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT / ročno-

aplikacija 
X 

Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost 
podatek spremeniti 

OPOMBA AJPES   
Ročno -

aplikacija 
 

Neobvezen podatek – možnost 
ročnega vpisa 

PODATKI O TOČKI 
SPOT 

   X Obvezen podatkovni sklop 

Ime in priimek 
referenta SPOT 

Ime in priimek 
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT X  

Naziv točke SPOT 
Vstopna točka in 
šifra vstopne 
točke 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT X  

Kontaktni podatki 
Elektronska pošta 
in Telefonska 
številka 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT X  

Komentar  
PODATKI O 

ZADEVI 
SPOT  Neobvezen podatek 

PODATKI O 
IZPOSTAVI  

   X Obvezen podatkovni sklop 

Ime izpostave 
Izpostava 
referenta in šifra 
izpostave 

VSI  
(PODATKI O 

IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Ime in priimek 
referenta 

Ime in priimek 
referenta 

VSI (PODATKI O 
IZPOSTAVI IN 

UPORABNIKU) 
PODATKI O 

ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Naziv delovnega 
mesta referenta 

 

VSI  
(PODATKI O 

IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Ime in priimek 
podpisnika 

 

VSI  
(PODATKI O 

IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU) 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 

Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo, 
lahko pa uporabnik določi 
drugega podpisnika v koraku 
16.0–Priprava izhodnih 
dokumentov.  

Naziv delovnega 
mesta podpisnika 

 
VSI  

(PODATKI O 
IZPOSTAVI IN 

samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo 
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UPORABNIKU) 
PODATKI O 

ZADEVI 

oz. po izbiri drugega  
podpisnika v koraku 16.0 

Komentar   
Ročno -

aplikacija 
 Možnost vnosa prostega teksta 

PODATKI O 
REFERENTU 
SODIŠČA 

   X 
Podatkovni sklop je obvezen 
pri vseh vrstah vlog, ki se 
predajo v reševanje sodišču 

Ime sodišča 
Izpostava 
referenta 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 

Podatek se določi glede na 
krajevno pristojnost sodišča iz 
podatka o sedežu poslovnega 
subjekta  

Ime in priimek 
referenta 

Ime in priimek 
referenta 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

Kontaktni podatki 

Telefonska 
številka referenta 
in Elektronska 
pošta 

PODATKI O 
ZADEVI 

samodejno-
aplikacija 

 
Podatek se določi iz podatkov o 
prijavi uporabnika v aplikacijo  

POSLOVNI SUBJEKT    X Obvezen podatkovni sklop 

SRG številka SRG številka  
POSLOVNI 
SUBJEKT 

Samodejno-
aplikacija 

X  

Firma / Ime Firma 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Skrajšana firma / 
ime 

Skrajšana firma 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   

Matična številka   

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT / 
samodejno iz 

bazena MŠ 
X 

Enolična številka, ki se ne more 
ponoviti. 
V primeru vloge za prvi vpis PS 
se MŠ samodejno dodeli iz 
bazena MŠ. Če ne pride do 
vpisa v PRS, se MŠ vrne nazaj v 
bazen MŠ. 
V primeru vloge za spremembo 
ali izbris PS se podatek prenese 
iz SPOT. 

Davčna številka   

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT / baza 
PRS 

 

DŠ se izpiše v primeru že 
obstoječega PS (se prenese iz 
baze PRS oz. SPOT), če gre za 
novoustanovljen PS, v tem 
koraku DŠ ni izpisana. 

Pravnoorganizacij- 
ska oblika 

 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 

POSLOVNEM 
SUBJEKTU) 

SPOT X  

Datum vpisa  
POSLOVNI 
SUBJEKT 

Samodejno-
aplikacija / 
baza PRS 

X 

Pri vlogi za prvi vpis PS ta 
podatek določi šele sodišče. 
Podatek se po prvem vpisu  v 
PRS več ne spreminja in se 
prenese iz baze PRS. 

Datum akta o 
ustanovitvi 

 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Sedež Sedež 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Poslovni naslov 

Naselje in naselje 
ID, Ulica in ulica 
ID, hišna številka 
in dodatek hišni 
številki, HS_MID,  
poštna številka in 
poštni kraj, 
podatek iz RPE 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  
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Upravna enota  
POSLOVNI 
SUBJEKT 

Samodejno-
aplikacija 

X 
Podatek se določi na podlagi 
podatka o naselju iz poslovnega 
naslova. 

Občina 
Občina in občina 
ID 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Država 
Država in država 
ID 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Elektronski naslov  Elektronski naslov 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT/baza 
PRS 

X 
V primeru že vpisanega e-
naslova v PRS, se podatek 
prenese iz baze PRS 

Podoblika Dodatna oblika 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   

KONTAKTNI 
PODATKI 

 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

 X Obvezen podatkovni sklop 

Kontaktni podatki Tip in zveza 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

Objava kontakta  
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   

E-NASLOV ZA 
POŠILJANJE 
POŠILJKE 

 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

  Neobvezen podatek 

Elektronski naslov 
za pošiljanje 
pošiljke 

Naslov varnega 
poštnega predala 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   

NASLOV ZA 
POŠILJANJE 

 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

  Obvezen podatek 

Naslov za pošiljanje 
pošiljke 

Občina in občina 
ID, naselje in 
naselje ID, ulica in 
ulica ID, hišna 
številka in 
dodatek hišni 
številki, HS_MID, 
poštna številka, 
poštni kraj, država 
in država ID, 
podatek iz RPE 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   

Način prevzema 
pošiljke 

Način prejema 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT X  

DRUŽBENIKI    X Obvezen podatkovni sklop 

Ime in priimek  
Ime družbenika in 
Priimek 
družbenika 

DRUŽBENIKI SPOT 
X 

(pri FO) 
Če je družbenik fizična oseba, je 
to obvezen podatek 

Firma družbenika Firma družbenika DRUŽBENIKI SPOT 
X 

(pri pravni 
osebi) 

Če je družbenik Pravna oseba, 
je to obvezen podatek) 

EMŠO 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
identifikacijska 
številka 

DRUŽBENIKI SPOT 

X 
(pri 

domači 
FO) 

Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Davčna številka 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
identifikacijska 
številka 

DRUŽBENIKI   

Pri prvem vpisu družbenika 
tega podatka ne dobimo iz 
sistema SPOT, doda se v bazi 
PRS z dnevnim ažuriranjem 
podatkov z RDZ. Pri že vpisanih 
družbenikih se podatek 
prenese iz baze PRS. 
 
Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Matična številka 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
identifikacijska 
številka 

DRUŽBENIKI SPOT 
X 

(pri pravni 
osebi) 

Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 
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Naslov  

Naselje in naselje 
ID, ulica in ulica 
ID, hišna številka 
in dodatek hišni 
številki, HS_MID, 
poštna številka in 
poštni kraj, 
podatek iz RPE, 
tip naslova 

DRUŽBENIKI SPOT  
Obvezen je eden od podatkov: 
Naslov ali Naslov v tujini; 
podatek je pod kontrolo RPE 

Naslov v tujini  DRUŽBENIK SPOT  
Obvezen je eden od podatkov: 
Naslov ali Naslov v tujini; 
podatek ni pod kontrolo 

Tip naslova  DRUŽBENIK SPOT X  

Država 
Država in država 
ID 

DRUŽBENIKI SPOT X  

Občina 
Občina in občina 
ID 

DRUŽBENIKI SPOT X  

Datum vstopa Datum vstopa DRUŽBENIKI SPOT X  

Datum izstopa Datum izstopa DRUŽBENIKI SPOT  
Pri izbrisanih družbenikih je to 
obvezen podatek 

Poslovni delež – v 
odstotku ali ulomku  

Delež v odstotku 
ali ulomku 

DRUŽBENIKI SPOT X  

Zaporedna številka 
Zaporedna 
številka deleža 

DRUŽBENIKI 
Samodejno -

aplikacija  
X  

ZASTOPNIKI     Obvezen podatkovni sklop 

Ime in priimek 
Ime zastopnika in 
Priimek 
zastopnika 

ZASTOPNIKI SPOT X  

Firma Firma ZASTOPNIKI SPOT   

EMŠO 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
Identifikacijska 
številka 

ZASTOPNIKI SPOT 
X 

(pri FO) 
Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Matična številka 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
Identifikacijska 
številka 

ZASTOPNIKI SPOT 
X 

(pri pravni 
osebi) 

Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Davčna številka 

Vrsta 
identifikacijske 
številke in 
Identifikacijska 
številka 

ZASTOPNIKI SPOT  

Pri prvem vpisu zastopnikatega 
podatka ne dobimo iz sistema 
SPOT, doda se v bazi PRS z 
dnevnim ažuriranjem podatkov 
z RDZ. Pri že vpisanih 
zastopnikih se podatek prenese 
iz baze PRS. 
 
Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Vrsta zastopnika Tip zastopnika ZASTOPNIKI SPOT X  

Naslov  

Naselje in naselje 
ID, ulica in ulica 
ID, hišna številka 
in dodatek hišni 
številki, HS_MID, 
poštna številka in 
poštni kraj 

ZASTOPNIKI SPOT  
Obvezen je eden od podatkov: 
Naslov ali Naslov v tujini; 
podatek je pod kontrolo RPE 

Naslov v tujini  ZASTOPNIKI SPOT  
Obvezen je eden od podatkov: 
Naslov ali Naslov v tujini; 
podatek ni pod kontrolo 

Tip naslova  ZASTOPNIKI SPOT X  

Država 
Država in država 
ID 

ZASTOPNIKI SPOT X  

Občina 
Občina in občina 
ID 

ZASTOPNIKI SPOT X  

Datum vstopa Datum pooblastila ZASTOPNIKI SPOT X  
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Datum izstopa 
Datum 
prenehanja 
pooblastila 

ZASTOPNIKI SPOT  
Podatek je obvezen pri 
izbrisanih zastopnikih 

Oznaka spremembe 
zastopnika  

 ZASTOPNIKI SPOT X Izpiše se: nov / izbris / - 

DEJAVNOSTI     Obvezen podatkovni sklop 

GLAVNA 
DEJAVNOST 

 DEJAVNOSTI SPOT X  

Šifra podrazreda 
SKD 

Šifra podrazreda 
po SKD 

DEJAVNOSTI SPOT X  

Naziv podrazreda 
SKD 

Naziv podrazreda 
po SKD 

DEJAVNOSTI SPOT X  

Datum vpisa  DEJAVNOSTI SPOT X  

Datum izbrisa  DEJAVNOSTI SPOT  
Obvezen podatek pri izbrisani 
glavni dejavnosti 

Oznaka spremembe 
glavne dejavnosti 

 DEJAVNOSTI SPOT X Izpiše se: nova / izbrisana / - 

REGISTRIRANE 
DEJAVNOSTI 

 DEJAVNOSTI SPOT X  

Šifra podrazreda 
SKD 

Šifra podrazreda 
po SKD 

DEJAVNOSTI SPOT X  

Naziv podrazreda 
SKD 

Naziv podrazreda 
po SKD 

DEJAVNOSTI SPOT X  

Datum vpisa  DEJAVNOSTI SPOT X  

Datum izbrisa  DEJAVNOSTI SPOT  
Obvezen podatek pri izbrisanih 
dejavnostih 

Oznaka spremembe 
dejavnosti 

 DEJAVNOSTI SPOT X Izpiše se: nova / izbrisana / - 

RAZNI SKLEPI - SRG     Ni obvezen podatkovni sklop 

Zaporedna številka 
sklepa 

 RAZNI SKLEPI SPOT X 
Če vpis obstaja, je to obvezen 
podatek 

Datum vpisa  RAZNI SKLEPI SPOT X 
Če vpis obstaja, je to obvezen 
podatek 

Datum izbrisa  RAZNI SKLEPI SPOT  
Obvezen podatek v primeru 
izbrisa sklepa 

Vsebina sklepa Vsebina RAZNI SKLEPI SPOT X 
Če vpis obstaja, je to obvezen 
podatek 

Razlog izbrisa Razlog izbrisa  RAZNI SKLEPI SPOT  
Obvezen podatek v primeru 
izbrisa sklepa 

DELI POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

    Ni obvezen podatkovni sklop 

Ime dela PS  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT / ročno - 

aplikacija 
X 

Pri izbrani vrsti odločitve 11-
Vpis mora aplikacija omogočiti 
spremembo podatka v primeru 
očitne tipkarske ali slovnične 
napake – aplikacija mora javiti 
opozorilo, ali uporabnik 
resnično želi popraviti podatek. 
Zagotoviti je potrebno 
sledljivost popravkov. 

Matična številka  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 

SPOT / 
aplikacija -
samodejno 

X 

Pri prvem vpisu dela PS se MŠ 
samodejno dodeli v aplikaciji 
PRS, pri že obstoječih delih PS 
se ta podatek pridobi iz sistema 
SPOT 

Registrski organ  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X 

Pri delih poslovnih subjektov, ki 
se vpišejo samo v PRS (izbran 
tip odločitve =11-Vpis), je 
registrski organ zmeraj AJPES 

Pravnoorganizacij-
ska oblika 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Naslov  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum vpisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    90/203 

Datum izbrisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen podatek v primeru 
izbrisa dela PS 

KONTAKTNI 
PODATKI DELA 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  Neobvezen podatek 

Kontaktni podatki   
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT   

Objava kontakta  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT   

ZASTOPNIKI DELA  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
  

Pri predlogih, ki so namnenjeni 
za vpis v SRG (odločanje na 
sodišču), je podatkovni sklop 
obvezen 

Ime in priimek  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

EMŠO  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Davčna številka  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Pri prvem vpisu zastopnikatega 
podatka ne dobimo iz sistema 
SPOT, doda se v bazi PRS z 
dnevnim ažuriranjem podatkov 
z RDZ. Pri že vpisanih 
zastopnikih se podatek prenese 
iz baze PRS. 
 
Obvezen je eden od podatkov: 
EMŠO, DŠ ali MŠ 

Naslov  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali Naslov v 
tujini; 
podatek je pod kontrolo RPE 

Naslov v tujini  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen je eden od obeh 
podatkov: Naslov ali Naslov v 
tujini; 
podatek ni pod kontrolo 

Tip naslova  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Država  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Občina  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Vrsta zastopnika  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum vpisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum izbrisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen podatek pri 
izbrisanem zastopniku dela PS 

Oznaka spremembe 
zastopnika 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X Izpiše se: nov / izbrisan / - 

GLAVNA 
DEJAVNOST DELA 
PS 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X Obvezen podatkovni sklop 

Šifra podrazreda 
SKD 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Naziv podrazreda 
SKD 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum vpisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum izbrisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen podatek pri izbrisani 
glavni dejavnosti 

Oznaka spremembe 
glavne dejavnosti 

 DELI POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

 
X Izpiše se: nova / izbrisana / - 

REGISTRIRANE  
DEJAVNOSTI DELA 
PS 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X Obvezen podatkovni sklop 

Šifra podrazreda 
SKD 

Šifra podrazreda 
po SKD 

DELI POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

SPOT X  
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Naziv podrazreda 
SKD 

Naziv podrazreda 
po SKD 

DELI POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

SPOT X  

Datum vpisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X  

Datum izbrisa  
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT  

Obvezen podatek pri izbrisani  
dejavnosti 

Oznaka spremembe 
dejavnosti 

 
DELI POSLOVNIH 

SUBJEKTOV 
SPOT X Izpiše se: nova / izbrisana / - 

VHODNI 
DOKUMENTI 

 
TABELA »VHODNI 

DOKUMENTI« 
SPOT X 

S klikom na gumb »Vhodni 
dokumenti« se prikaže tabela s 
podatki o vhodnih dokumentih 

Vrsta dokumenta  
TABELA »VHODNI 

DOKUMENTI« 
SPOT / ročno 

v Vpisniku PRS 
X 

 

Ime dokumenta  
TABELA »VHODNI 

DOKUMENTI« 
SPOT / ročno 

v Vpisniku PRS 
X 

 

Številka vpisa  
TABELA »VHODNI 

DOKUMENTI« 

Samodejno – 
aplikacija / 

ročno v 
vpisniku PRS 

X 

 

Datum dokumenta  
TABELA »VHODNI 

DOKUMENTI« 
SPOT / ročno 

v Vpisniku PRS 
X 

 

 
Uporabnik v tem koraku pregleda vse podatke in vhodne dokumente v zadevi ter glede na vrsto predloga 
ali vloge ugotovi, ali je ta namenjena sodišču ali pa jo mora rešiti AJPES. Nato preveri, ali je predlog / vloga 
vsebinsko popoln in tehnično ustrezen (čitljivost skeniranega dokumenta, ali so pripeti ustrezni vhodni 
dokumenti, ali so vpisani vsi zahtevani podatki). Za ta namen mora aplikacija uporabniku omogočati vpogled 
v vse podatke, ki jih vsebuje predlog / vloga in v vse priložene dokumente:  
 
1. Uporabnik z izbiro gumba »Vhodni dokumenti« odpre seznam vseh prejetih vhodnih dokumentov s 

portala SPOT (predlog / vloga in vse priloge). 
2. Uporabnik odpre posamezen dokument s klikom na ime dokumenta na seznamu vhodnih dokumentov. 

Vse dokumente lahko tudi izpiše.  
3. V primeru prejete vloge za vpis spremembe podatkov samo v PRS (vrsta vloge 0300, 0310, 0320 in 

0400) lahko uporabnik z izbiro gumba »Izpis sprememb« odpre prikaz, v katerem so izpisane vse 
spremembe podatkov (iz vloge) glede na trenutno stanje podatkov v PRS (Priloga 5 tega dokumenta). 

4. Uporabnik pregleda vse podatke v zadevi po posameznih podatkovnih sklopih/zavihkih vnosne maske, 
opisanih v tem poglavju. 

5. V tem koraku lahko uporabnik vnese le morebitne opombe oz. ugotovitve, ki jih je ugotovil pri pregledu 
vloge. Besedilo vpiše v polje »Opomba AJPES« v zavihku »Podatki o zadevi«. Podatek je neobvezen. 

6. V primeru, če je uporabnik vlogo samo pregledal in ne bo nadaljeval z delom na zadevi, izbere možnost 
»IZHOD« in aplikacija mu ponudi izbor statusa »10-Pregledana« - s potrditvijo se status zadeve 
spremeni v »10-Pregledana«, aplikacija pa zadevo vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«. Status 
»10-Pregledana« lahko uporabnik razveljavi z gumbom »RAZVELJAVI«, ki se nahaja poleg podatka o 
statusu zadeve - status zadeve se spremeni v predhodni status »09-V reševanju«. 

7. V primeru, če uporabnik nadaljuje z delom na zadevi, lahko možnost iz točke 6 preskoči (status zadeve 
ostane »09-V reševanju«). Postopek nadaljuje z izbiro enega izmed naslednjih korakov, ki se mu 
odprejo s klikom na gumb »TIP ODLOČITVE«. Možni tipi odločitev so naslednji: 

➢ 10-PREDAJ SODIŠČU (uporabnik nadaljuje s korakom 15.0), 
➢ 11-VPIS (uporabnik nadaljuje s korakom 15.0),  
➢ 14-USTAVITEV (uporabnik nadaljuje s korakom 16.0), 
➢ 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV (uporabnik nadaljuje s korakom 16.0), 
➢ 16-TEHNIČNA DOPOLNITEV (uporabnik nadaljuje s korakom16.0) 

8. Z gumbom »RAZVELJAVI« (ki je nameščen ob statusu zadeve) lahko uporabnik razveljavi trenuti status 
zadeve, če je to po pravilih določanja statusov mogoče – v tem primeru se status zadeve vrne za en 
status nazaj (na predhodni status). 
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9. S klikom na gumb »IZHOD« aplikacija ponudi možnost »Želite shraniti spremembe? Da/Ne«. Z izbiro 
možnosti »Da« se shranijo vsi vpisani oziroma spremenjeni podatki, zadeva se zapre ter vrne na seznam 
"Pregled nerešenih zadev", status zadeve pa ostane nespremenjen.  

 
 

3.4.2.5. Korak 15.0 – Vpis podatkov 

 
Opis 
 
Predhodni korak: 13.0 . Naslednji korak: 15.01 ali 16.0. 
 
V tem koraku je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za vpis v PRS, preveritev drugih podatkov, ki so v 
aplikacijo preneseni iz baze PRS in vpis spremembe podatkov, pri katerih so spremembe dovoljene.  
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
Uporabnik v koraku 13.0 (status zadeve »09-V reševanju« ali »10-Pregledana«) klikne na gumb »TIP 
ODLOČITVE« in izbere tip odločitve »10-Predaj sodišču« ali »11-Vpis«. S tem se odpre vnosna maska koraka 
15.0 »VPIS PODATKOV«, status zadeve pa se spremeni v »17-V postopku vpisa«.  
 
Uporabnik lahko v tem koraku še vedno pregleda podatke zadeve v vseh zavihkih iz koraka 13.0 in vse 
vhodne dokumente zadeve, ne da bi se spremenil status zadeve. Aplikacija ponudi uporabniku to vnosno 
masko (ta korak) le pri zadevah, pri katerih so izpolnjeni vsi pogoji za vpis v PRS (pozitivna odločitev) – če je 
v predhodnem koraku (13.0) izbran tip odločitve 11-Vpis, ali če gre za zadevo, ki jo je potrebno predati v 
nadaljnje reševanje sodišču – če je v predhodnem koraku (13.0) izbran tip odločitve 10-Predaj sodišču. V 
primeru, da je v predhodnem koraku (13.0) izbran tip odločitve različen od 10-Predaj sodišču ali 11–Vpis 
(npr. vsebinska ali tehnična dopolnitev, ustavitev), aplikacija korak 15.0 preskoči in uporabnik nadaljuje s 
korakom 16.0.  
 
V tem koraku ima uporabnik možnost razveljaviti trenutni status zadeve z gumbom »RAZVELJAVI STATUS«, 
status zadeve se spremeni v predhodni status. 
 
Slika št. 24 v nadaljevanju prikazuje vnosno masko aplikacije v modulu PRS-SRG v koraku 15.0 - Vpis 
podatkov. 
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Slika št 24: Vnosna maska zavihka »Vpis podatkov« v aplikaciji PRS (modul PRS-SRG) 

                

OSNOVNI PODATKI O 
ZADEVI  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU  

PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

VEM številka in zap. št. SPOT  Firma  Ime izpostave 

Predlagan datum  Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    

Status         RAZVELJAVI  Pravnoorganizacijska oblika     

          

PODATKI O SPREMEMBI       PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE 

Datum spremembe          

Vrsta spremembe          

Datum vpisa       VHODNI DOKUMENTI 

Datum izbrisa          

        IZHODNI DOKUMENTI 

RAZNI SKLEPI - AJPES         

Zaporedna številka          

Datum vpisa         IZPIS SPREMEMB 

Vsebina          

Datum izbrisa        POVEZAVE 

Razlog izbrisa        PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

        SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

 DRUGI PODATKI PRS       PREGLED REŠENIH ZADEV 

EUID       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Šifra in naziv SKIS          PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV  
Šifra in naziv SKIS dela PS       VPISNIK PRS 

Poreklo kapitala        VPOGLED V PRS 

Države porekla kapitala        ePRS 

Vrsta lastnine         InDoc 

Registrski ogan        

Velikost RS        

Število zaposlenih          

Aktivnost        

Zavezanec za DDV         SHRANI 

Zavezanec po ZDIJZ        
 

        IZHOD 

OPOMBA REFERENTA          

         PREDAJ ZADEVO SODIŠČU 

KOMENTAR REFERENTA          

          

KOMENTAR PODPISNIKA        <                 > 

                

 VPIS PODATKOV        

 
 
Seznam podatkov, ki jih je potrebno vnesti v tem koraku, njihovi viri, obveznost in kontrole ter seznam vseh 
drugih podatkov, ki se izpišejo iz baze PRS, so navedeni v spodnji tabeli. 
 
   Tabela št. 11: Podatki v zavihku »Vpis podatkov« aplikacije PRS (modul PRS-SRG) 

Podatek 
Vir 

podatka 
Obveznost Kontrole Pojasnila 

PODATKI O 
SPREMEMBI 

    

Datum 
spremembe 

Ročno-
aplikacija 

DA 
(pri vrsti 

vloge, ki se 
zaključi v 

AJPES) 

Podatek  je obvezen 
pri vrstah vloge 0300, 
0310, 0320 in 0400. Če 
je v vlogi vpisan 
predlagan datum in 
datum spremembe ni 
enak predlaganemu 
datumu, se v aplikaciji 
izpiše opozorilo, da 

Če uporabnik vpiše datum 
spremembe, ki ni enak 
predlaganemu datumu na 
vlogi, ga mora aplikacija na to 
opozoriti. Za nadaljevanje z 
delom mora uporabnik  vnos 
drugačnega datuma še enkrat 
potrditi. 
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datum spremembe ni 
enak predlaganemu 
datumu. 
Prav tako mora 
aplikacija uporabnika 
opozoriti, če datum 
spremembe ni vpisan. 

Vrsta spremembe 

Samodejno-
aplikacija / 

ročno-
aplikacija 

DA 

Nabor šifer vrst 
spremembe je odvisen 
od izbire kombinacije 
vrsta predloga/vloge-
tip odločitve (glej 
tabelo št. 8 na strani 
67) 
Če vrsta spremembe 
ni vpisana, se izpiše 
opozorilo, da vrsta 
spremembe ni 
vpisana. 

Vrsta spremembe se določi 
samodejno, oziroma jo določi 
uporabnik iz šifranta. 
Aplikacija mora ponuditi 
nabor šifer glede na vrsto 
vloge in tip odločitve - glej 
šifrant vrst sprememb v Prilogi 
6 tega dokumenta. 

 

Datum vpisa 

Samodejno-
aplikacija /  
baza PRS / 

ročno-
aplikacija 

DA 

Podatek se po prvem 
vpisu v PRS več ne 
spreminja, razen 
izjemoma v primeru 
odprave napake. 

Pri predlogu za prvi vpis PS ta 
podatek določi šele sodišče. 
Podatek se po prvem vpisu  v PRS 
več ne spreminja in se prenese iz 
baze PRS. 

Pri vlogi za vpis PE se datum 
registracije (prvega vpisa PE v 
PRS)  samodejno vpiše na 
podlagi vnesenega datuma 
spremembe. Pri že vpisanih PE 
se podatek prenese iz baze 
PRS. Podatek lahko spremeni 
samo nadzornik izpostave 
zaradi odprave napake (v 
Vpisniku PRS).  Obstajati mora 
možnost sledljivosti izvedenih 
popravkov oz. sprememb po 
uporabnikih oz. po vsebini 
opravljene spremembe. 

Datum izbrisa 

Samodejno-
aplikacija / 

ročno-
aplikacija 

DA – pri 
izbrisu PE 

 

Pri predlogu za izbris PS ta 
podatek določi šele sodišče. 

Pri izbrisu PE se datum izbrisa 
samodejno vpiše na podlagi 
vnesenega datuma 
spremembe.  Podatek lahko 
spremeni samo nadzornik 
izpostave zaradi odprave 
napake (v Vpisniku PRS). 
Obstajati mora možnost 
sledljivosti izvedenih 
popravkov oz. sprememb po 
uporabnikih oz. po vsebini 
opravljene spremembe. 

DRUGI PODATKI 
PRS 

    

EUID 
Samodejno 
- aplikacija 

DA 
pri določenih 

subjektih 
vpisa v sodni 

register 
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Šifra in naziv SKIS 
Ročno-

aplikacija / 
baza PRS 

DA 
(pri predlogih 

za vpis v SRG – 
vrsta predloga 

02) 

Šifrant SKIS 

Pri prvem vpisu PS uporabnik 
določi podatek o SKIS iz 
šifranta, pri že vpisanih PS se 
podatek prenese iz baze PRS. 
Podatek je mogoče ročno 
spremeniti – z izbiro iz šifranta 
SKIS. 

Šifra in naziv SKIS 
dela PS 

Ročno-
aplikacija / 
baza PRS 

DA 
(pri predlogih 

za vpis v SRG – 
vrsta predloga 

02) 

Šifrant SKIS 

Pri prvem vpisu dela PS 
uporabnik določi podatek o 
SKIS iz šifranta, pri že vpisanih 
delih PS se podatek prenese iz 
baze PRS. Podatek je mogoče 
ročno spremeniti – z izbiro iz 
šifranta SKIS. 

Registrski organ 
Samodejno-
aplikacija /  
baza PRS 

DA  

Pri prvem vpisu se pri PE 
samodejno določi registrski 
organ »AJPES« pri PS pa 
krajevno pristojno Okrožno 
sodišče. Pri že vpisanih PS in 
PE se podatek prenese iz baze 
PRS. 

Država porekla 
kapitala 

Samodejno-
aplikacija 

NE 

Podatek se vpiše pri 
kapitalskih 
gospodarskih družbah 
(samo določene POO), 
pri ostalih PS tega 
podatka ni. 

Podatek se pri kapitalskih 
gospodarskih družbah 
samodejno vpiše iz podatka 
države pri družbenikih. 

Vrsta lastnine 
Ročno-

aplikacija/ 
baza PRS 

DA 

Podatek se izbere iz 
šifranta, pri PE se 
samodejno izpišejo 
podatki, določeni pri 
nadrejenem PS. 

Podatek se ob prvem vpisu 
izbere iz šifranta, pri 
spremembi in izbrisu ter pri 
vpisu PE se izpiše iz PRS (pri PE 
je to podatek pri nadrejenem 
PS). V primeru spremembe 
ostalih podatkov je včasih 
potrebno spremeniti tudi ta 
podatek. 

Velikost RS Baza PRS NE 

Pri prvem vpisu tega 
podatka ni. Podatek se 
določi šele z 
ažuriranjem baze PRS 
in se potem prikazuje 
iz baze PRS. 

Velikost RS po merilih, ki jih 
določa ZGD-1, se enkrat letno 
določi (ažurira) na podlagi  
podatkov iz letnih poročil 
(prevzem podatkov v bazo 
PRS), če obstajajo. 

Število zaposlenih Baza PRS NE 

Pri prvem vpisu tega 
podatka ni. Podatek se 
določi šele z 
ažuriranjem baze PRS 
in se potem prikazuje 
iz baze PRS. 

Število zaposlenih se enkrat 
letno določi (ažurira) na 
podlagi podatkov iz letnih 
poročil (prevzem podatkov v 
bazo PRS), če obstajajo.  

Zavezanec za DDV Baza PRS NE  
Podatek se dnevno  prevzema 
v bazo PRS iz Registra 
zavezancev za DDV. 

Zavezanec po 
ZDIJZ 

Baza PRS NE  
Podatek se dnevno prevzema 
v bazo PRS iz RZIJZ. 

KOMENTAR 
REFERENTA 
AJPES 

Ročno-
aplikacija 

NE  
Referent AJPES lahko vpiše 
svoj komentar.  

KOMENTAR 
REFERENTA 
SODIŠČA 

Ročno-
aplikacija 

NE  
Referent sodišča lahko vpiše 
svoj komentar.  
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KOMENTAR 
PODPISNIKA 

Samodejno 
-aplikacija 

NE  

V tem polju aplikacija 
samodejno prikaže komentar, 
ki ga je v zvezi z zavrnitvijo 
podpisa izhodnega dokumenta 
vpisal podpisnik v koraku 17.1. 

IZHODNI 
DOKUMENTI 

 DA  

Aplikacija samodejno po 
izdelavi posameznih izhodnih 
dokumentov (v koraku 16.0) 
podatke o teh dokumentih 
prikaže v Tabeli izhodnih 
dokumentov, ki se izpiše po 
kliku na gumb »Izhodni 
dokumenti« 

Vrsta dokumenta 
Samodejno 
- aplikacija 

DA   

Ime dokumenta 
Samodejno 
- aplikacija 

DA   

Številka vpisa 
Samodejno 
- aplikacija 

DA   

Datum 
dokumenta 

Samodejno 
- aplikacija 

DA   

 
Podatki, ki jih je treba obvezno vnesti v aplikacijo oziroma jih aplikacija določi samodejno, so odvisni od 
vrste predloga oziroma vloge (vpis podatkov samo v PRS ali posredovanje v reševanje sodišču): 
 
➢ Datum spremembe:  

− je obvezen podatek samo pri vrsti vloge »Vloga za vpis spremembe samo v PRS« (0300, 0310, 0320 
ali 0400),  

− praviloma je datum spremembe enak predlaganemu datumu (podatek iz vloge SPOT), 

− če uporabnik vpiše datum spremembe, ki ni enak predlaganemu datumu na vlogi, se mora v aplikaciji 
izpisati opozorilo: »Datum ni enak predlaganemu datumu«, uporabnik pa mora vnos drugačnega 
datuma še enkrat potrditi, da lahko nadaljuje z delom, 

− če je predlagan datum prihodnji datum, uporabnik v aplikacijo kot datum spremembe lahko vpiše 
tudi prihodnji datum (v tem primeru se bo vpis v PRS izvedel šele na ta dan), ki pa ne sme biti več kot 
7 dni kasnejši od tekočega datuma, 

− po vpisu datuma spremembe se samodejno vpišejo tudi ostali datumi, ki so vezani na datum 
spremembe: datum vpisa/izbrisa glavne dejavnosti, datum vpisa/izbrisa registriranih dejavnosti, 
datum vpisa/spremembe/izbrisa dela PS (pojasnila so navedena v Tabeli  št. 10: Podatki v modulu 
aplikacije PRS-SRG po posameznih sklopih podatkov – zavihkih aplikacije v koraku 13.0 na strani 83 
tega dokumenta). 

 
➢ Vrsta spremembe: 

− je obvezen podatek pri vseh vrstah predlogov in vlog, 

− podatek samodejno določi aplikacija PRS ali pa ga uporabnik izbere iz šifranta vrst sprememb (pravila 
so razvidna iz Šifranta vrst sprememb v Prilogi 6 tega dokumenta).  
 

➢ EUID  

− je obvezen podatek pri gospodarskih družbah, ki so predmet izmenjave s sistemom BRIS (določene 
POO),   

− EUID aplikacija samodejno določi ob vpisu PS v PRS (EUID je sestavljen na naslednji način: 
SlPRS+MŠ+000. 

− ostale podatke, potrebne za izmenjavo s sistemom BRIS, vpiše sodišče v modulu PRS-SRG, ki se 
uporablja na sodiščih. 

 
➢ Šifra in naziv SKIS: 

− je obvezen podatek pri predlogih za vpis v SRG (vrsta predloga 02),  
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− pri predlogih za vpis spremembe podatkov, je podatek včasih potrebno spremeniti. 
 

➢ Poreklo kapitala: 

− je obvezen podatek pri predlogih za vpis v SRG (vrsta predloga 02) v kombinaciji z določeno POO 
poslovnega subjekta,  

− pri predlogih za vpis spremembe podatkov, je podatek včasih potrebno spremeniti. 
 

➢ Vrsta lastnine: 

− Pri predlogih za vpis poslovnega subjekta v SRG (vrsta predloga 02) se podatek določi iz šifranta, pri 
delih PS se podatek prenese iz podatka o vrsti lastnine pri nadrejenem PS, 

− pri predlogih za vpis spremembe podatkov, je podatek včasih potrebno spremeniti. 
 

➢ Kontaktni podatki: 

− omogočen mora biti zbris kontaktnih podatkov po uradni dolžnosti. 

 
Neobvezni podatki za vnos so podatki, ki se vpisujejo v sklop »Komentar referenta AJPES« in »Komentar 
referenta sodišča«, »Komentar podpisnika« pa se samodejno napolni v primeru, če je podpisnik v koraku 
17.1 vpisal komentar ob zavrnitvi podpisa izhodnega dokumenta. 
 
Popravki podatkov  –  v tem koraku aplikacija uporabniku še zmeraj dovoli popravljanje nekaterih vhodnih 
podatkov, pri katerih je prišlo do očitne tipkarske ali druge napake pri vnosu podatkov v vlogo na portalu 
SPOT, vendar le pri tipu odločitve, različnem od 10-Predaj sodišču ( ime PE, podatki - uradna dolžnost: organ, 
datum akta UD, številka akta UD, naslov za pošiljanje pošiljke) – uporabnik lahko vnese popravke šele, ko 
po opozorilu aplikacije izrecno potrdi popravljanje podatkov. 
 
Uporabnik popravke zgoraj navedenih podatkov izvede v zavihku aplikacije, kjer se posamezen podatek 
nahaja (glej slike od 17 do 23 v koraku 13.0). 
 
V tem koraku lahko uporabnik še vedno pregleda vse podatke in vhodne dokumente zadeve (v vseh zavihkih 
modula PRS-SRG v koraku 13.0), ne da bi se spremenil status zadeve.  
 
V tem koraku aplikacija ponudi še naslednje možnosti: 

− »PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE » (reševanje zadeve  se nadaljuje z zap. št. 16.0). Če niso vpisani vsi 
obvezni podatki, ki jih je potrebno vpisati v tem koraku, se v aplikaciji izpiše opozorilo: Ni vpisan podatek  
»ime podatka«, 

− »PREDAJ ZADEVO SODIŠČU« (korak 15.01) - s tem se reševanje zadeve v AJPES zaključi, zadeva dobi 
status »25-Rešeno«, reševanje zadeve nadaljuje sodišče,  

− »RAZVELJAVI STATUS« - razveljavitev trenutnega statusa in vrnitev zadeve v predhodni status, 

− »IZHOD« - aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« 
shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika vrne 
na seznam »Pregled nerešenih zadev«. 

 
 
3.4.2.6. Korak 16.0 – Priprava izhodnega dokumenta 
 
Opis 
 
Funkcionalnost omogoča nadaljevanje postopka z izdelavo ustreznega izhodnega dokumenta v zadevah, v 
katerih se opravi vpis podatkov pri subjektih vpisa v SRG samo v PRS (zadeva se zaključi v AJPES), to pomeni, 
ko je izbran eden od naslednjih tipov odločitev: 11-Vpis, 14-Ustavitev, 15-Vsebinska dopolnitev, 18-
Pozitivna odločitev ali 19-Negativna odločitev. 
 
Sklop aktivnosti sestoji iz: 

− priprave izhodnega dokumenta,  
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− pregleda in izpisa osnutka izhodnega dokumenta, 

− izbire podpisnika, 

− pošiljanja dokumenta v podpis. 
 
Po izbrani odločitvi o načinu rešitve vloge (v korakih pod zaporednimi številkami 13.0 ali 15.0) ali pa v 
Vpisniku PRS po izboru možnosti »Dodaj novo zadevo« in v okviru tega »Kreiraj dokument« se na zaslonu 
prikaže vnosna maska za izdelavo izhodnega dokumenta, kjer uporabnik najprej iz spustnega seznama 
možnih dokumentov izbere ustrezni izhodni dokument. 
 
Na vnosni maski so poleg osnovnih podatkov o zadevi, o poslovnem subjektu ter podatkov o izpostavi in 
uporabniku, navedeni še podatki o: 
 

− vrsti vloge (glej tabelo št. 8 na stani 67 tega dokumenta) in 

− tipu odločitve (glej tabelo št. 8 na strani 67 tega dokumenta), 
 

ki so podlaga za vsebino spustnega seznama možnih vrst izhodnih dokumentov, ter  podatek o številki vpisa, 
ki jo aplikacija samodejno določi v koraku 13.0 (v koraku 16.0 se doda še zaporedna številka izhodnega 
dokumenta).  
 
Izgled začetne vnosne maske v aplikaciji PRS v sklopu aktivnosti priprave izhodnega dokumenta prikazuje 
slika št. 25 v nadaljevanju. 
 
Slika št.25: Začetna vnosna maska v koraku 16 – Priprava izhodnega dokumenta (v modulu PRS-SRG): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse možne različice prikazov spustnih seznamov izhodnih dokumentov glede na zgoraj navedene podatke 
o zadevi, so v Tabeli št. 8 na strani 67 tega dokumenta. 
 
Uporabnik lahko do tega koraka (zavihka) v aplikaciji PRS-SP dostopa tudi iz Vpisnika PRS na podlagi izbire 
kreiranja novega dokumenta v Vpisniku PRS. 
 
Priprava izhodnega dokumenta 
 
Po izbiri ustreznega izhodnega dokumenta se na zaslonu prikaže predloga izhodnega dokumenta s 
posameznimi sestavnimi deli glede na pravila, navedena v tabeli »Popis vseh izhonih dokumentov s pravili 
njihove priprave v aplikaciji PRS«, v Prilogi 4 tega dokumenta. Pri nekaterih izhodnih dokumentih je možno 
ali potrebno del besedila ročno dodati. Deli dokumenta, ki jih je potrebno dopolniti, so ustrezno označeni.   
 

Izberi ustrezni izhodni dokument 

 Potrdilo o vpisu spremembe podatkov v PRS 
 Bianco dokument 
 
 
 

 

Izberi drug dokument 

Kuverta velika  
Kuverta mala  
Vročilnica AJPES 
Uradni zaznamek 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:  _0300 – Vloga za vpis spremembe samo v PRS _                  
Tip odločitve: _11 – Vpis       ____________                                              Številka vpisa:  _316-07-SRG-12345-2021 _ 

POVEZAVE 

 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 
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Pri tem obstajajo tri možnosti, in sicer:  

− vpis prostega besedila,  

− izbira besedila iz šifranta ali  

− izbira fiksnega besedila iz šifranta. 
 
Uporabnik lahko dokument v delu, kjer je to mogoče, poljubno popravlja in spremembe v dokumentu sproti 
shranjuje (z izbiro gumba »Shrani«). 
 
Slika št. 26: Priprava izhodnega dokumenta v koraku 16.0 (modul PRS-SRG):  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vsi izhodni dokumenti morajo biti pripravljeni tudi v strojno berljivi obliki, ki bo omogočala izmenjavo 
dokumentov v skladu z evropsko direktivo glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava 
družb. 
 
Z izbiro gumba »Menu« aplikacija ponudi naslednje možnosti: 
 

MENU 

Preglej osnutek dokumenta 

Izbira podpisnika 

Pošlji v podpis 

Prekliči pošiljanje v podpis 

Izbriši dokument 

 
Izbira možnosti »Preglej osnutek dokumenta« (korak 16.01): 
Uporabnik mora imeti ves čas priprave dokumenta možnost izbrati pregled osnutka izhodnega dokumenta 
in se vrniti nazaj na predlogo dokumenta, kjer lahko podatke popravlja. Omogočeno mora biti tudi tiskanje 
osnutka. 
 
Izbira možnosti »Izbira podpisnika« (korak 16.02): 
V modulu PRS-SRG vlogo rešuje referent, ki je hkrati tudi podpisnik, zato se njegovi podatki na izhodni 
dokument samodejno izpišejo kot podatki o pooblaščenem podpisniku. Referent pa ima možnost iz šifranta 
izbrati tudi drugega podpisnika. V šifrantu so zgoraj navedeni podpisniki njegove izpostave, za njimi pa tudi 
podpisniki drugih izpostav.  

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 

POVEZAVE 

MENU 

SHRANI 

 
 
 
 

IZBRIŠI 
DOKUMENT 
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Izbira možnosti »Izhodni dokumenti pripravljeni«: (v primeru izbire gumba Izhod) 
Uporabnik lahko izbere to možnost, če želi označiti, da so vsi izhodni dokumenti že pripravljeni, in sicer v 
primeru, ko preneha z delom na vlogi, da mu kasneje ni potrebno ponovno preverjati že pripravljenih 
izhodnih dokumentov. V tem primeru dobi zadeva status »18-Izhodni dokumenti pripravljeni«. Lahko pa 
izbiro te možnosti preskoči. Uporabnik lahko ta status tudi ročno razveljavi in se vrne na pripravo izhodnega 
dokumenta. Če je razveljavljen status, ki pomeni odločitev (statusi: 12-Vsebinska dopolnitev, 13-Tehnična 
dopolnitev, 16-Ustavitev ali 17-V postopku vpisa), bo aplikacija v tem koraku ponudila možnost izbrisa že 
kreiranega dokumenta (uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje izhodnega dokumenta, lahko pa ga samo 
ustrezno popravi). 
 
Izbira možnosti »Pošlji v podpis« (korak 16.04): 
Uporabnik izbere to možnost, ko je dokument v celoti pripravljen in pregledan. Po izboru te možnosti se 
celotna zadeva z vsemi prilogami zapiše na uporabnikov »Seznam zadev za podpis« (postopek se nadaljuje 
s sklopom aktivnosti 17.1). Zadeva dobi status 20-V podpisu pri podpisniku. 
 
Izbira možnosti »Prekliči pošiljanje v podpis«: 
Aplikacija mora omogočati tudi preklic pošiljanja v podpis, vendar je gumb »Prekliči pošiljanje v podpis« 
aktiven le takrat, ko je dokument že poslan v podpis, ni pa še podpisan s strani podpisnika (ima status »20-
V podpisu pri podpisniku«). S preklicem pošiljanja v podpis se zadeva ponovno odpre na zaslonu pri 
uporabniku v sklopu aktivnosti - koraku 13.0. 
 
Izbira možnosti »Izbriši dokument«: 
Uporabnik lahko že kreiran izhodni dokument kadarkoli do pošiljanja dokumenta v podpis izbriše in kreira 
nov dokument. 
 
Gumb »Povezave«: 
S klikoma gumb »Povezave« se odpre seznam povezav z osnovnega menija aplikacije PRS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uporabnik lahko z izborom ustrezne povezave kar iz reševanja zadeve preskoči npr. na Seznam nerešenih 
ali Seznam rešenih zadev, na Seznam zadev za podpis, ali pa na iskalnik vpogleda v podatkovno bazo PRS, 
ePRS oz. se prestavi na konkretno zadevo v Vpisniku PRS. 
 
Izbira možnosti »Izhod«: 
To možnost lahko uporabnik izbere kadarkoli v tem koraku. Z izbiro te možnosti aplikacija ponudi možnost 
»Želite shraniti spremembe? Da/Ne«. Z izbiro možnosti »Da« se shranijo vsi dokumenti in že vpisani podatki, 
ki so bili kreirani oziroma določeni, zadeva se zapre ter vrne na seznam "Pregled nerešenih zadev". 
 
Vračanje na predhodne korake (zavihke vnosne maske) v aplikaciji: 
Uporabniku mora biti znotraj zaključenega sklopa aktivnosti aplikacije PRS pri reševanju posamezne zadeve 
ves čas omogočeno vračanje na predhodne korake aplikacije (predhodni zavihki vnosne maske) in izbira 
drugačne odločitve ali popravljanje vnesenih podatkov. Če uporabnik karkoli popravlja v predhodnih 
korakih aplikacije, mora potem ustrezno osvežiti izhodni dokument (na klik). Če uporabnik v predhodnem 
koraku spremeni odločitev,  mu v tem koraku aplikacija ponudi možnost izbrisa že kreiranega dokumenta 
(uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje izhodnega dokumenta), lahko pa ga samo ustrezno popravi. 

Povezave 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 
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3.4.2.7. Korak 17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika 
 
Po zaključenem kreiranju dokumenta in izboru možnosti »Pošlji v podpis« (v koraku 16.04) se celotna 
zadeva z vsemi prilogami zapiše na »Seznam zadev za podpis« in dobi status »20 - V podpisu pri podpisniku«. 
V modulu PRS-SRG je referent hkrati tudi podpisnik, zato se njegovo ime izpiše tako v stolpcu »Referent« 
kot v stolpcu »Podpisnik«. V primeru, da je referent v koraku 16.02 izbral drugega podpisnika, se v stolpcu 
»Podpisnik« izpiše ime pooblaščenega uslužbenca, ki ga je referent izbral kot podpisnika izhodnih 
dokumentov v izbrani zadevi. 
 
Izgled Seznama zadev za podpis je enak za referenta in za podpisnika in je prikazan na sliki 27. 
 
   Slika št. 27: Izgled Seznama zadev za podpis v modulu PRS-SRG 

 
 
 
 

Zap. 

št. 

SPOT 

št. 
MŠ DŠ 

Popolno 

ime 

Predlagan 

datum 

Vrsta 

vloge 

Tip 

odločitve 

Datum 

dokumenta 
Referent Podpisnik 

           

           

           

 
 
 

 
 
Ne glede na to, da se je zadeva, ki jo je uporabnik v koraku 16.4 z izbiro možnosti »Pošlji v podpis« zapisala 
na uporabnikov »Seznam zadev za podpis«, iz katerega jo lahko ta vedno odpre v podpisovanje, pa aplikacija 
deluje na način, da uporabniku, ki rešuje zadevo in je zaključil s pripravo izhodnega dokumenta ter izbral 
možnost »Pošlji v podpis«, ni potrebno odpirati Seznama zadev za podpis. Aplikacija mu ponudi kar 
naslednji korak, to je podpisovanje dokumenta, tako da se po izbiri gumba »Pošlji v podpis« samodejno 
odpre osnovna ekranska maska koraka 17.1 – Zadeva v podpisovanju. 
 
Na zaslonu se pojavijo osnovni podatki o zadevi ter seznam vseh vhodnih in izhodnih dokumentov v tej 
zadevi. Prikaz je na sliki št. 28 v nadaljevanju. 
 
Slika št. 28: Osnovna ekranska maska koraka 17.1. - Zadeva v podpisovanju (1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

Vhodni dokumenti 

− Vloga za vpis spremembe samo v PRS 
 
 

 

Izhodni dokumenti 

Uradni zaznamek 
Potrdilo o vpisu spremembe podatkov v PRS 
Bianco dokument 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:       _0300 – Vloga za vpis spremembe samo v PRS______                        
Tip odločitve:    _11 – Vpis _____________                       Številka vpisa:  _316-07-SRG-12345-2021____ 

POVEZAVE 

IZPIS 
DOKUMENTOV 

ZAVRNI PODPIS 
Komentar zavrnitve podpisa: 
 

 

Podatki o izpostavi in uporabniku 

                  Seznam zadev za podpis 

IZHOD POVEZAVE IZPIS DOKUMENTOV 
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V tem koraku aplikacija uporabniku ne dovoli ničesar drugega kot vpogled v vse vhodne in izhodne 
dokumente zadeve ter podpis izhodnih dokumentov. V kolikor želi uporabnik še karkoli popraviti ali 
spremeniti v postopku reševanja zadeve, mora zavrniti podpis ter izvesti ustrezne popravke v predhodnih 
korakih (zavihkih).  
 
Po kliku na izbran izhodni dokument, ki ga je potrebno podpisati, se ta izpiše na zaslonu v pdf obliki, 
uporabnik ga pregleda in elektronsko podpiše z izborom gumba »Podpiši« - glej sliko 29.  
 

Slika št. 29: Ekranska maska koraka 17.1. - Zadeva v podpisovanju (2): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zadeva po podpisu dokumentov dobi status »22-Podpisano«.  
 
 
Če iz kakršnegakoli razloga referent/podpisnik zavrne podpis dokumenta, izbere možnost »Zavrni podpis« 
in celotna zadeva dobi status »21-Podpis zavrnjen«. V primeru izbire gumba »Zavrni podpis« se na zaslonu 
pojavi okno za vpis komentarja oz. obrazložitve zavrnitve, v katero lahko podpisnik vpiše pojasnilo v zvezi z 
zavrnitvijo podpisa. Če podpis »svojega« dokumenta zavrne referent, se zadeva vrne na začetni zavihek v 
sklopu reševanja (korak 13.0), če pa podpis zadeve zavrne druga oseba – podpisnik, je referent o tem 
obveščen po e-pošti, pojasnilo zavrnitve pa je referentu vidno v koraku 15.0 »Komentar podpisnika«. 
Zadeva se zapre, referent pa jo lahko ponovno odpre s seznama »Pregled nerešenih zadev«, kjer ima status 
»21-Podpis zavrnjen«.  
 
 
3.4.2.8. Korak 18.0 – Vpis v PRS 

 
Predhodni korak: 17.1. Naslednji korak: 19.0. 
 
Po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov se pri zadevah, ki se morajo končati z vpisom v PRS, 
samodejno izvede vpis podatkov v PRS.  
 
Samodejni vpis se izvede neposredno po podpisu izhodnih dokumentov, razen v primeru, ko je datum vpisa 
spremembe podatkov v PRS določen na prihodnji datum (datum, ki je kasnejši od tekočega datuma) – v tem 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 
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ZAVRNI PODPIS 
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Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    103/203 

primeru se zadevi samodejno dodeli status »23-Čaka na vpis«. Pri tem se elektronsko podpisovanje 
izhodnega dokumenta izvede s tekočim datumom (na dan, ko se kreira izhodni dokument), samodejni vpis 
podatkov v PRS pa aplikacija izvede šele na dan, ki je v zadevi naveden kot datum vpisa spremembe. 
 
 
V nekaterih primerih se samodejni vpis v PRS po podpisu izhodnih dokumentov ne izvede, in sicer: 

 

− pri negativnih odločitvah (kadar je v zadevi izbran tip odločitve: 14-ustavitev ali 15-vsebinska dopolnitev) 
ali 

− kadar je pri tipu odločitve 11-Vpis datum vpisa spremembe podatkov v PRS na prihodnji datum (datum, 
ki je kasnejši od tekočega datuma – status zadeve je »23-Čaka na vpis«) in v času od dneva elektronskega 
podpisa izhodnega dokumenta do dneva pred datumom predlaganega datuma vpisa (datuma 
spremembe) v isti zadevi (znotraj iste SPOT številke) s portala SPOT v AJPES prispe vloga z naslednjo 
zaporedno številko (vrsta vloge 0310, – sprememba vloge ali vrsta vloge 0330 - umik vloge).  V tem 
primeru se zadevi spremeni status iz »23-Čaka na vpis« v » 05-Nerešena-sprememba vloge« ali »06-
Nerešena-umik vloge« in zadeva ostane zapisana na seznamu »Pregled nerešenih zadev« (v primeru 
umika pa dobi še oznako NUJNO).  

 

 
3.4.2.9. Korak 19.0 – Posredovanje izhodnih dokumentov in podatkov v sistem SPOT in sistem za e-

vročanje 

 
Predhodni korak: 17.1 ali 18.0. Naslednji korak: 20.0 ali 21.0. 
 
Po vpisu podatkov v PRS (tip odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnega dokumenta 
pri negativnih odločitvah (tip odločitve: 14-ustavitev, 15- vsebinska dopolnitev), kjer ne pride do vpisa v 
PRS, se izvede samodejno posredovanje izhodnih dokumentov v sistem SPOT.   
 
Pri zadevah, kjer je vpisan elektronski naslov za pošiljanje dokumentov v elektronski predal, se hkrati s 
posredovanjem dokumentov v sistem SPOT izvede tudi posredovanje dokumentov v elektronski predal oz. 
na e-naslov. V tem primeru se zadevi samodejno dodeli status »27-Odpremljeno«, v trenutku, ko je 
dokument poslan v elektronski predal (ponudniku).                                     
 
 
3.4.2.10. Korak 21.0 – Izpis izhodnih dokumentov  

 
Predhodni korak: 17.1, 19.0, 20.0. Naslednji korak: 22.0, 23.0  
 
Glede na to, da so originali izhodnih dokumentov v e-obliki (elektronsko podpisani), se po vpisu v PRS  (pri 
tipu odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov (tam, kjer do vpisa v PRS 
ne pride: tip odločitve 14-ustavitev ali 15-vsebinska dopolnitev) zaradi pošiljanja stranki izpišejo še odpravki 
izhodnih dokumentov. Uporabnik lahko izpiše odpravke izhodnih dokumentov takoj po elektronskem 
podpisu izhodnih dokumentov. Aktivnost ni potrebna pri zadevah, kjer je označeno elektronsko pošiljanje 
v elektronski predal in vpisan elektronski naslov za pošiljanje dokumenta stranki v e-obliki. Za izpis 
odpravkov izhodnih dokumentov uporabnik izbere možnost "Izpis dokumentov". S tem se mu odpre nov 
zavihek v aplikaciji (nova vnosna maska) »Izpis izhodnih dokumentov«. 
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Slika št. 30: Možnost izpisa odpravkov izhodnih dokumentov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZPIS IZHODNIH DOKUMENTOV 

 
 
Na seznamu izhodnih dokumentov se nahajajo vsi izhodni dokumenti v konkretni zadevi. Pod »Ostalo« pa 
ima uporabnik možnost izpisati še kuverte in vročilnice. Izpiše lahko vse odpravke izhodnih dokumentov 
hkrati (možnost "Izpiši vse") ali vsakega posebej (možnost »Izberi za izpis«). Izhodni dokument se izpiše v 
toliko izvodih, kolikor prejemnikov je navedenih na izhodnem dokumentu.  Kuverte se izpišejo za vse 
naslovnike, ki so navedeni na izhodnem dokumentu.  
 
Uporabnik mora imeti možnost, da naslov za pošiljanje, ki se izpiše iz izhodnega dokumenta za tiskanje na 
kuverto, ročno spremeni (po izbiri »Izberi za izpis« in kliku na kuverto, se pojavi okno za vpis naslova, ki je 
že napolnjeno s podatki naslovnika, uporabnik pa lahko ta naslov ročno popravi).  
 
Ponovno tiskanje izhodnih dokumentov in kuvert mora biti naknadno omogočeno tudi iz Vpisnika PRS.  
 
V primerih, ko je datum vpisa spremembe podatkov v PRS na prihodnji datum in se vpis podatkov v PRS 
izvede na dan v prihodnosti, ki je naveden kot datum vpisa spremembe, se izpis izhodnih dokumentov in 
kuvert opravi naknadno (prvi delovni dan po vpisu v PRS).   
 
Po izpisu dokumentov mora uporabnik izhodne dokumente ustrezno odpremiti, še enkrat preveriti vse 
vhodne in izhodne dokumente ter jih prenesti v sistem za e-hrambo dokumentov (InDoc). Uporabnik v 
koraku 21.0 (slika 30) izbere možnost »Pripravi za prenos v InDoc«. Aplikacija izpiše opozorilo »Ali so 
dokumenti odpremljeni? Da/Ne«. Če uporabnik izbere »Da«, aplikacija samodejno spremeni status zadeve 
v »27-Odpremljeno« (razen v primeru elektronskega pošiljanja dokumentov, kjer se ta status samodejno 
dodeli že v trenutku, ko je dokument poslan v elektronski predal - korak 19.0) in uporabniku dovoli 
nadaljevanje s pripravo dokumentov za prenos v InDoc, v nasprotnem primeru se status zadeve ne 
spremeni, aplikacija pa onemogoči prenos dokumentov v InDoc.  
 
V primeru, da uporabnik izbere gumb »IZHOD«, se mora v aplikaciji izpisati opozorilo »Prenos dokumentov 
v InDoc še ni bil izveden«. 
 
 
3.4.2.11. Korak 22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za elektronsko hrambo 

dokumentov 
 
Opis koraka je enak kot v poglavju 3.4.1.13 na strani 63 tega dokumenta. 
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3.4.2.12. Korak 23.0 - Vpis datuma vročitve 
 

V okviru reševanja zadev v modulu PRS-SRG AJPES vse izhodne dokumente razen poziva za dopolnitev vloge, 
pošilja kot navadne pošiljke (klasična poštna pošiljka ali pošiljanje e-dokumenta na e-naslov za sprejem 
pošiljk), zato se datum vročitve pri teh zadevah ne vpisuje.  
 
Pri pozivu za dopolnitev zadeve, ki se pošilja s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, pa mora uporabnik 
ročno vnesti še datum vročitve. V zadevah, kjer stranka poziv za dopolnitev v e-obliki odpre v varnem 
elektronskem predalu, aplikacija datum vročitve vpiše samodejno, potem ko je dokument elektronsko 
poslan v varni elektronski predal in ga je stranka odprla. Pri pozivih za dopolnitev, ki se vročajo na drug 
način (osebno v izpostavi ali po klasični pošti), datum vročitve uporabnik vpiše ročno v Vpisniku PRS.  
 
Po določitvi datuma vročitve poziva za dopolnitev (samodejno ali ročno) zadeva dobi status »30-Zadeva 
zaključena-dopolnitev«. 
 
 

3.4.3. Vpis in vodenje podatkov o drugih poslovnih subjektih in njihovih delih (PRS-DPS) 
 
Spodnji diagram prikazije potek procesa vpisa/spremembe podatkov/izbrisa drugih poslovnih subjektov v 
PRS.  
 
Diagram 2 – Proces vpisa/spremembe podatkov/izbrisa drugih poslovnih subjektov v PRS  

 
Proces vpisa/spremembe podatkov/izbrisa za DPS v aplikaciji PRS sestoji iz naslednji sklopov aktivnosti - 
korakov: 
 
10.0  - Sprejem vloge s portala SPOT  
11.0 – Uvrstitev vloge na seznam »Čakalna vrsta AJPES-DPS«  
11.1. - Uvrstitev vloge na seznam »Čakalna vrsta izpostave-DPS«  
11.2 – Uvrstitev vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev«  
12.0 – Prevzem vloge na seznam »Pregled nerešenih zadev«  
13.0 – Prevzem vloge v reševanje  
15.0 – Vpis podatkov 
16.0 – Priprava izhodnega dokumenta  

16.01 – Pregled in izpis osnutka izhodnega dokumenta 
16.02 – Izbira podpisnika 
16.04 – Pošiljanje v podpis 
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17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika 
18.0 – Vpis v PRS 
19.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem SPOT 
21.0 – Izpis izhodnih dokumentov 
22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za e-hrambo dokumentacije 
23.0 – Vpis datuma vročitve 
24.0 – Vodenje Vpisnika PRS (opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS, na strani 172). 
 
Kratek opis funkcionalnosti in zaporedja posameznih sklopov aktivnosti v procesu vpisa in vodenja podatkov 
o drugih poslovnih subjektih v aplikaciji PRS je predstavljen v Matriki zaporednih sklopov aktivnosti – 
korakov v aplikaciji PRS, ki je Priloga 1 tega dokumenta. 
 
V nadaljevanju je vsak od zgoraj navednih sklopov aktivnosti opisan z vidika uporabniških zahtev za 
delovanje aplikacije PRS. Aktivnost z oznako 24.0 – Vodenje Vpisnika PRS je opisana posebej, in sicer v 
poglavju 3.8. Vpisnik PRS. 
 
 
3.4.3.1. Korak 10 - Sprejem vloge s portala SPOT 

 
Večina zadev v procesu vpisa/spremembe podatkov/izbrisa drugih poslovnih subjektov v PRS se začne s 
prejemom vloge iz sistema SPOT. Tudi večino zadev, ki jih AJPES izvede po uradni dolžnosti, uslužbenec 
AJPES najprej vnese v obliki vloge na portal SPOT, od koder se na enak način kot ostale vloge, ki jih vložijo 
stranke, prevzame v sistem PRS v AJPES. 
 
Izjema so prejete pritožbe in nekatere druge prejete vloge v papirni obliki. V teh primerih uporabnik na 
podlagi papirne vloge ročno doda novo zadevo v okviru istega postopka v Vpisniku PRS. V kolikor reševanje 
take zadeve zahteva poseg v PRS (vpis/spremembo podatkov/izbris), bo uporabnik nato po uradni dolžnosti 
vnesel vlogo na portal SPOT.  
 
Vsaka vloga, samodejno poslana s portala SPOT v sistem PRS, mora izpolnjevati v naprej določene pogoje 
za sprejem v sistem PRS (ti pogoji so dogovorjeni med MJU in AJPES). Vloga mora vsebovati vse obvezne 
podatke glede na vrsto vloge (podatke v vlogo vpiše referent točke SPOT ali stranka neposredno od doma),  
prav tako mora ustrezati določenim pogojem glede na status, v katerem se vloga nahaja (ni dopustno 
prevzeti npr. spremembe vloge, ki je v vsebinskem dopolnjevanju), ter pogojem glede datuma (npr. 
prevzem umika ali spremembe vloge je dopusten le do dneva pred predlaganim datumom oz. do 
določenega statusa zadeve). Pri prevzemu vloge s portala SPOT se izvede samodejna kontrola sheme in 
podatkov. Če vloga ne izpolnjuje pogojev za sprejem v sistem PRS, se sprejem vloge zavrne in vloga se vrne 
nazaj na portal SPOT. Vsi postopki zavrnitve vlog in povratne informacije glede zavrnitve s strani sistema 
SPOT se beležijo na tehničnem nivoju. Za vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za sprejem in jih sistem PRS 
sprejme, se v sistem SPOT samodejno pošlje odgovor o uspešnem sprejemu.  
 
Vsaka vloga, ki jo sistem PRS prevzame s portala SPOT, ima svojo SPOT številko in znotraj te še zaporedno 
številko. Vsaka sprememba, dopolnitev ali umik že vložene in prejete vloge s portala SPOT v sistem PRS je 
označena z naslednjo zaporedno številko znotraj SPOT številke zadeve.  
 
AJPES s portala SPOT prejme vlogo za vpis/spremembo podatkov/izbris drugega poslovnega subjekta v PRS 
s podatkom o vrsti vloge. Vrste vlog, ki jih AJPES prejme s portala SPOT za DPS, imajo enake šifre kot pri 
samostojnih podjetnikih, le da je nabor možnih vrst vlog za DPS nekoliko ožji kot pri samostojnih 
podjetnikih. 
 
Seznam možnih vrst vlog za DPS prikazuje spodnja tabela. 
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Tabela št. 12: Ppravila za določanje podatka o vrsti vloge za DPS pri prevzemu s portala SPOT v sistem PRS v AJPES 

Šifra 
vloge 

(SPOT) 

Dodeljeni status vloge 
v AJPES 

Dodatni pogoji Vrsta vloge (v AJPES) 

0100 01-Prejeta 
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej 

zadevi (z isto SPOT številko) 
Vpis 

0110 
02-Prejeta – sprememba 

vloge 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred 

predlaganim datumom vpisa (kontrola 

vzpostavljena že na portalu SPOT) 

Vpis – sprememba vloge 

0120 07-Dopolnitev vloge 
Zadeva je pred prejemom vloge v 

statusu »30-Zadeva zaključena-dop.« 
Vpis – dopolnitev vloge 

0130 03-Prejeta-umik vloge 
Umik se lahko vloži samo do statusa 

»22-Podpisano« 
Vpis – umik vloge 

0300 01-Prejeta  
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej 

zadevi (z isto SPOT številko 
Sprememba 

0310 
02-Prejeta – sprememba 

vloge 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred 

predlaganim datumom vpisa (kontrola 

vzpostavljena že na portalu SPOT) 

Sprememba  - sprememba 

vloge 

0320 07-Dopolnitev vloge 
Zadeva je pred prejemom vloge v 

statusu »30-Zadeva zaključena-dop.« 
Sprememba – dopolnitev vloge 

0330 03-Prejeta-umik vloge 
Umik se lahko vloži samo do statusa 

»22-Podpisano« 
Sprememba – umik vloge 

0400 01-Prejeta 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če 

ima izpolnjena polja: Naziv organa, ki je 

izdal akt, Številka akta, Datum akta 

(kontrola na izpolnitev teh polj je 

vzpostavljena že na portalu SPOT 

Sprememba – uradna dolžnost 

0500 01-Prejeta 
AJPES še ni prejel nobene vloge v tej 

zadevi (z isto SPOT številko) 
Izbris 

0510 
02-Prejeta – sprememba 

vloge 

Prejem v AJPES vsaj 1 dan pred 

predlaganim datumom izbrisa (kontrola 

vzpostavljena že na portalu SPOT) 

Izbris – sprememba vloge 

0520 07-Dopolnitev vloge 
Zadeva je pred prejemom vloge v 

statusu »30-Zadeva zaključena-dop.« 
Izbris – dopolnitev  vloge 

0530 03-Prejeta-umik vloge 
Umik se lahko vloži samo do statusa 

»22-Podpisano« 
Izbris – umik vloge 

0600 01-Prejeta 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če 

ima izpolnjena polja: Naziv organa, ki je 

izdal akt, Številka akta, Datum akta 

(kontrola na izpolnitev teh polj je 

vzpostavljena že na portalu SPOT 

Izbris – uradna dolžnost 

0760 01-Prejeta  Drugo 

 
Tabela št. 13 na naslednji strani  prikazuje povezavo med vrsto vloge, ki jo AJPES prejme s portala SPOT ter 
možnimi tipi odločitve in naborom izhodnih dokumentov, ki jih mora ponuditi aplikacija v modulu PRS-DPS.  
Podatka o tipu vpisa se v modulu PRS-DPS ne določa.
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Tabela št. 13: Možne kombinacije vrste vlog (prejetih s portala SPOT) ter tipov odločitve in možnih vrst izhodnih dokumentov v aplikaciji PRS (modul PRS-DPS) 

P o r t a l  S P O T  A p l i k a c i j a  P R S  v  A J P E S  

Vrsta vloge 
Tip 

odločitve 
Vrsta izhodnega dokumenta 

Šifra Ime vloge Pravila Šifra Vrsta odločitve Šifra 
Vrsta dokumenta  
(modul PRS-DPS) 

0100 Vpis 

Šifra 0100 pomeni osnovno (prvo) vlogo za vpis, 
medtem ko šifri 0110 in 0120 pomenita, da je vložena 
sprememba ali dopolnitev prvotne vloge (takšna vloga 
dobi naslednjo zaporedno številko v okviru iste SPOT 
številke). 

11 Vpis 

DPS_01 Potrdilo o vpisu - DPS 

SD_01 Potrdilo o vpisu - sobodajalci 

ZZK_01 Potrdilo o vpisu - ZZK-1 
0110 

Vpis – 
sprememba 
vloge 

0120 
Vpis – 
dopolnitev 
vloge 

15 Vsebinska dopolnitev 
DPS_04 Poziv za dopolnitev - DPS 

SD_05 Poziv za dopolnitev - sobodajalci 

16 Tehnična dopolnitev  Ni dokumenta 

0130 
Vpis – umik 
vloge 

Umik vloge je možen najkasneje na dan pred 
predlaganim datumom vpisa (če podatek na vlogi 
obstaja) oz. do določenega statusa zadeve (kontrola že 
na portalu SPOT) 

14 Ustavitev 

DPS_05 Obvestilo o ustavitvi - DPS 

SD_06 Obvestilo o ustavitvi  - sobodajalci 

0300 Sprememba 

Šifra 0300 pomeni osnovno (prvo) vlogo za spremembo 
podatkov, medtem ko šifri 0310 in 0320 pomenita, da 
je vložena sprememba ali dopolnitev prvotne vloge 
(takšna vloga dobi naslednjo zaporedno številko v 
okviru iste SPOT številke). 

11 Vpis 

DPS_02 Potrdilo o vpisu spremembe - DPS 

SD_02 Potrdilo o vpisu spremembe - sobodajalci 

ZZK_02 Potrdilo o vpisu spremembe - ZZK-1 
0310 

Sprememba – 
sprememba 
vloge 

0320 
Sprememba – 
dopolnitev 
vloge 

15 Vsebinska dopolnitev 
DPS_04 Poziv za dopolnitev - DPS 

SD_05 Poziv za dopolnitev - sobodajalci 

16 Tehnična dopolnitev  Ni dokumenta 

0330 
Sprememba – 
umik vloge 

Umik vloge je možen najkasneje na dan pred 
predlaganim datumom vpisa (če podatek na vlogi 
obstaja) oz. do določenega statusa zadeve (kontrola že 
na portalu SPOT). 

14 Ustavitev 

DPS_05 Obvestilo o ustavitvi - DPS 

SD_06 Obvestilo o ustavitvi - sobodajalci 
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0400 
Sprememba – 
uradna 
dolžnost 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima izpolnjena 
polja: Naziv organa, ki je izdal odločbo, Številka sklepa 
oziroma odločbe, Datum sklepa oziroma odločbe 
(kontrola na obvezen vnos teh podatkov se izvede na 
portalu SPOT). 

11 Vpis 

DPS_02 Potrdilo o vpisu spremembe - DPS 

SD_02 Potrdilo o vpisu spremembe - sobodajalci 

ZZK_02 Potrdilo o vpisu spremembe - ZZK-1 

14 Ustavitev 

DPS_05 Obvestilo o ustavitvi - DPS 

SD_06 Obvestilo o ustavitvi - sobodajalci 

0500 Izbris 

Šifra 0500 pomeni osnovno (prvo) vlogo za izbris, 
medtem ko šifri 0510 in 0520 pomenita, da je vložena  
sprememba ali dopolnitev prvotne vloge (takšna vloga 
dobi naslednjo zaporedno številko v okviru iste SPOT 
številke). 

11 Vpis 

DPS_03 Potrdilo o izbrisu - DPS 

SD_03 Potrdilo o izbrisu - sobodajalci 

ZZK_03 Potrdilo o izbrisu - ZZK-1 
0510 

Izbris – 
sprememba 
vloge 

0520 
Izbris – 
dopolnitev 
vloge 

15 Vsebinska dopolnitev 
DPS_04 Poziv za dopolnitev - DPS 

SD_05 Poziv za dopolnitev - sobodajalci 

16 Tehnična dopolnitev  Ni dokumenta 

0530 
Izbris – umik 
vloge 

Umik vloge je možen najkasneje na dan pred 
predlaganim datumom vpisa (če podatek na vlogi 
obstaja) oz. do določenega statusa zadeve (kontrola že 
na portalu SPOT) 

14 Ustavitev 

DPS_05 Obvestilo o ustavitvi - DPS 

SD_06 Obvestilo o ustavitvi - sobodajalci 

0600 
Izbris – 
uradna 
dolžnost 

Zadeva je začeta po uradni dolžnosti, če ima izpolnjena 
polja: Naziv organa, ki je izdal odločbo, Številka sklepa 
oziroma odločbe, Datum sklepa oziroma odločbe 
(kontrola na obvezen vnos teh podatkov se izvede na 
portalu SPOT). 
 

11 Vpis 

DPS_03 Potrdilo o izbrisu - DPS 

SD_04 Potrdilo o izbrisu po UD - sobodajalci 

 Bianco dokument 

14 Ustavitev 
DPS_05 Obvestilo o ustavitvi - DPS 

SD_06 Obvestilo o ustavitvi - sobodajalci 

0760 Drugo 
Podatek o vrsti vloge določi uporabnik ročno (iz 
šifranta) v Vpisniku PRS. Podatek se ne prevzame iz 
SPOT. 

18 Pozitivna odločitev  Bianco dokument 

19 Negativna odločitev  Bianco dokument 

 
Pri vseh tipih odločitve aplikacija PRS med izhodnimi dokumenti ponudi še bianco dokument. 
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3.4.3.2. Koraki 11.0, 11.1 in 11.2 – Uvrstitev vloge na seznam v AJPES 
 
Vloge, ki se nanašajo na druge poslovne subjekte, se po prejemu s portala SPOT razvrstijo v eno izmed dveh 
čakalnih vrst, v odvisnosti od tega, ali gre za DPS, za katere je AJPES registrski organ ali za DPS, za katere 
AJPES ni registrski organ. Med vsemi DPS je AJPES trenutno registrski organ le za sobodajalce 
(pravnoorganizacijska oblika 143), pričakuje pa se, da se bodo v to skupino kasneje uvrstile še druge skupine 
poslovnih subjektov. 
 
Za DPS se tako vzpostavijo naslednje čakalne vrste: 
 

− Čakalna vrsta AJPES-DPS  

− Čakalna vrsta izpostave-DPS 

− Čakalna vrsta AJPES-DPS (registrski organ) 

− Čakalna vrsta izpostave-DPS (registrski organ). 
 
Podatki, ki jih vsebujejo vse zgoraj naštete čakalne vrste in Pregled nerešenih zadev uporabnika, so razvidni 
iz spodnje tabele. 
 
Tabela št. 14: Vsebina seznamov čakalnih vrst in Pregleda nerešenih zadev v modulu PRS-DPS 

Ime podatka Obveznost Vir podatka Pojasnilo / Pravilo 

SPOT številka (in 

zaporedna številka) 
DA SPOT Vsaka prejeta vloga ima SPOT številko 

Matična številka  NE SPOT 
Pri nekaterih vlogah za vpis subjekta še ni dodeljena 

(ponekod jo vpiše že registrski organ) 

Davčna številka NE SPOT Pri sobodajalcih je obvezen podatek, pri drugih DPS ne 

Popolno ime DA SPOT Obvezen podatek 

Predlagan datum NE 
SPOT/ročni 

vnos 

Če vloga, prejeta s portala SPOT, ne vsebuje tega 

podatka, ga lahko v aplikaciji PRS uporabnik ročno 

vnese 

Datum prejema vloge DA AJPES Sistemski datum, ko AJPES prejme vlogo iz SPOT 

Vrsta vloge DA SPOT /AJPES Šifra vrste vloge se dodeli že na portalu SPOT 

Status DA AJPES 

Prejeti vlogi se v AJPES dodeli ustrezen status (glej 

tabelo statusov – Tabela št. 18 na strani 162): 

− vlogi v čakalni vrsti se v osnovi dodeli status 01-

Prejeta in vlogi, ki je uvrščena neposredno na seznam 

»Pregled nerešenih zadev« uporabnika, se dodeli 

status 04-Nerešena, razen v naslednjih primerih: 

− vlogi, s katero prispe sprememba prvotne vloge, 

se v čakalni vrsti samodejno dodeli status »02-

Prejeta-sprememba vloge«, če sprememba prispe, 

ko je vloga že na seznamu »Pregled nerešenih 

zadev«, pa se ji samodejno dodeli status »05-

Nerešena-sprememba vloge«,  

− vlogi, s katero se dopolni prvotno vložena vloga, se 

samodejno dodeli status »07-Dopolnitev vloge«, 

− vlogi, s katero se vloži umik predhodne vloge, se v 

čakalni vrsti samodejno dodeli status »03-Prejeta-

umik vloge«, če umik prispe, ko je vloga že na 

seznamu  »Pregled nerešenih zadev«, pa se ji 

samodejno dodeli status »06-Nerešena-umik 

vloge«, 

− vlogi, ki v določenem roku ni dopolnjena, se 

samodejno dodeli status »29-Zadeva zaključena«. 

Status vloge ne vpliva na dodeljevanje oznake NUJNO 
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Oznaka (npr. NUJNO …) NE AJPES 

Oznako NUJNO aplikacija samodejno dodeli vlogi takrat, 

ko ta izpolni enega izmed pogojev, in sicer že ob 

uvrstitivi na čakalno vrsto ali na Pregled nerešenih 

zadev, oziroma kadarkoli kasneje, če se vloga še nahaja 

na teh seznamih. 

Pravila in pogoji za dodelitev oznake NUJNO: 

− oznaka se vedno dodeli zadnji prejeti vlogi, v okviru 

SPOT številke in v tem primeru dobi oznako NUJNO 

celotna zadeva, 

− oznaka NUJNO se dodeli vlogi, ki ima vpisan 

predlagan datum in je ta enak ali starejši od tekočega 

datuma, 

− oznaka NUJNO se dodeli vedno, kadar prispe umik že 

vložene vloge,  

status vloge ne vpliva na dodeljevanje oznake NUJNO 

Pravnoorganizacijska 

oblika (POO) 
DA SPOT 

Vsaki prejeti vlogi se že na portalu SPOT dodeli ustrezna 

šifra POO (šifrant POO) glede na vrsto subjekta, za 

katerega je vložena vloga. 

 
Vpogled v seznam »Pregled nerešenih zadev« na ravni AJPES (pravico takšnega vpogleda ima nadzornik 
centrale) in na ravni izpostave (pravico takšnega vpogleda imata nadzornik centrale in izpostave) mora 
vsebovati še podatek o izpostavi in referentu, ki zadevo rešuje. 
 
Delovanje iskalnika in/ali urejevalnika podatkov 
 
Iskanje posameznih zadev v vseh seznamih mora biti omogočeno po: 

− SPOT številki, 

− Matični številki, 

− Davčni številki, 

− Popolnem imenu, 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
 
Omogočeno mora biti razvrščanje (naraščajoče in padajoče) po vseh podatkih ter filtriranje zadev po 
naslednjih podatkih: 
 

− Predlaganem datumu, 

− Datumu prejema vloge, 

− Vrsti vloge, 

− Pravnoorganizacijski obliki, 

− Statusu, 

− Oznaki (npr. NUJNO…), 

− Izpostavi AJPES (na ravni nadzornika centrale), 

− Referentu (na ravni nadzornika centrale in izpostave). 
 
Način razvrščanja vlog v čakalnih vrstah oziroma Pregledu nerešenih zadev uporabnika 
 

− na vrh seznama se zapišejo prejeti umiki vlog – vloge so razvrščene glede na predalagan datum (če ga 
imajo) oziroma glede na datum in čas prjema umika (najstarejše na vrhu) – zadevam  na čakalni vrsti se 
samodejno dodeli status »03-Prejeta-umik vloge«, zadevam na seznamu Pregled nerešenih zadev pa 
»06-Nerešena-umik vloge), 

− sledijo vloge, ki imajo vpisan predlagan datum in je ta enak tekočemu datumu – vloge so razvrščene po 
naraščajočem vrstnem redu glede na datum prejema vloge (vlogi je samodejno dodeljena oznaka 
NUJNO), 
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− nato se izpišejo vloge, ki nimajo predlaganega datuma, razvrščene pa so po naraščajočem vrstnem redu 
glede na datum prejema, 

− na koncu se izpišejo vloge, ki imajo predlagan datum, ki je kasnejši od tekočega, razvrščene pa so po 
naraščajočem vrstnem redu glede na predlagan datum in v okviru predlaganega datuma še po datumu 
prejema. 

 
Če vloga ob prejemu v AJPES ne vsebuje predlaganega datuma (ta podatek na portalu SPOT ni obvezen), ga 
lahko uporabnik po prevzemu zadeve v reševanje ročno vpiše v aplikaciji. Po ročnem vnosu predlaganega 
datuma, aplikacija izvede ponovno razvrstitev vloge na seznamu »Pregled nerešenih zadev« glede na zgoraj 
navedena pravila.  
 
Če prispe vloga z naslednjo zaporedno številko, se uvrsti neposredno v tisto čakalno vrsto oziroma seznam, 
kjer se že nahaja prvotna vloga. Vloga se razvrsti glede na nove (spremenjene podatke), prejšnja vloga (z 
isto SPOT številko in predhodno zaporedno številko) se ji priključi kot podredna in je dostopna s klikom na 
znak +, ki označuje, da sta prejeti dve ali več vlog v okviru ene SPOT številke.   
 
Čakalna vrsta AJPES-DPS in Čakalna vrsta AJPES-DPS (registrski organ) 
 
V »Čakalno vrsto AJPES-DPS« in »Čakalno vrsto AJPES-DPS (registrski organ)« se uvrstijo vse vloge razen 
tistih, ki se uvrstijo neposredno v »Čakalno vrsto izpostave-DPS« ali »čakalno vrsto izpostave-DPS (registrski 
organ) ali na seznam »Pregled nerešenih zadev uporabnika«, to je vlog, ki imajo označeno reševanje vloge 
v točno določeni izpostavi, vlog po uradni dolžnosti, vlog z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT 
številke vloge, ki je že prevzeta na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika.  Vloge se razvrščajo po 
predlaganem datumu, če je ta naveden na vlogi in po datumu prejema vloge.  
 
Vpogled v »Čakalno vrsto AJPES-DPS« in »Čakalno vrsto AJPES-DPS (registrski organ)« imajo samo 
uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale. Drugi uporabniki imajo zgolj možnost, da vloge po 
vrstnem redu prevzemajo na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev«. Vsem uporabnikom, ne glede na 
uporabniško vlogo, je dostopen podatek, koliko vlog se nahaja v »Čakalni vrsti AJPES-DPS«, ter koliko od 
teh ima oznako NUJNO (ima predlagan datum starejši oziroma enak tekočemu datumu, ali pa gre za umik). 

 
Čakalna vrsta izpostave-DPS in Čakalna vrsta izpostave-DPS (registrski organ) 
 
V »Čakalno vrsto izpostave-DPS« in »Čakalno vrsto izpostave-DPS (registrski organ)« se uvrstijo vloge: 

− v katerih je bilo označeno reševanje zadeve v točno določeni izpostavi ali 

− ki imajo naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke vloge, ki je že uvrščena na Čakalno vrsto 
izpostave (sprememba ali umik vloge). 

 
Vpogled v »Čakalno vrsto izpostave-DPS« in »Čakalno vrsto izpostave-DPS (registrski organ)« imajo 
uporabniki z uporabniško vlogo Nadzornik centrale in vsi uporabniki znotraj te izpostave. Referenti in 
nadzorniki izpostave imajo tudi možnost, da vloge, ki jih lahko prosto izberejo, prevzemajo na svoj seznam 
»Pregled nerešenih zadev«. 
 
Seznam Pregled nerešenih zadev 
 
Na seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika se neposredno uvrstijo prejete vloge: 

− ki jih uporabnik rešuje po uradni dolžnosti - v tem primeru se razvrstitev izvede na podlagi SPOT številke, 
iz katere je mogoče pridobiti podatek o točki SPOT (izpostavi), ki je vlogo reševala na portalu SPOT ter 

− z naslednjo zaporedno številko v okviru SPOT številke, v primeru, da je prvotno prejeto vlogo uporabnik 
že prevzel na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« (npr. dopolnjene vloge ali umiki vlog). 

 
Na seznamu »Pregled nerešenih zadev« se vloge dodatno (poleg razvrščanja po predlaganem datumu in 
času prejema) razvrščajo glede na nujnost reševanja, in sicer po naslednjem pravilu: 
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− na vrh seznama se uvrstijo prejeti umiki vlog - umiki so med seboj razvrščeni glede na predlagan datum 
iz prvotne vloge ter znotraj tega po datumu in času prejema umika – najstarejše na vrhu (zadevi se 
samodejno dodeli status 06-Nerešena-umik vloge), 

− sledijo vloge, ki imajo izpolnjen podatek o predlaganem datumu in je ta enak tekočemu datumu ali 
starejši od tekočega datuma – te vloge se razvrstijo v seznamu po predlaganem datumu (najstarejši na 
vrhu) in znotraj tega po datumu in času prejema – najstarejši na vrhu (vlogi je dodeljena oznaka NUJNO), 

− za njimi se uvrstijo dopolnjene vloge, ki so razvrščene po datumu in času prejema  - najstarejše na vrhu 
(te vloge dobijo status  07-Dopolnitev vloge), 

− nazadnje sledijo vse druge vloge, ki ne sodijo v eno izmed prejšnjih alinej - te vloge se razvrstijo glede na 
predlagan datum, če ga imajo (najstarejši na vrhu) in znotraj tega po datumu in času prejema (najstarejše 
na vrhu) oziroma samo po datumu in času prejema. 

 
Če prispe nova vloga v okviru iste SPOT številke, se uvrsti neposredno v tisto čakalno vrsto oziroma seznam, 
kjer se že nahaja prvotna vloga. Vloga se razvrsti glede na nove (spremenjene podatke), prejšnja vloga (z 
isto SPOT številko in predhodno zaporedno številko) se ji priključi kot podredna in je dostopna s klikom na 
znak +, ki označuje, da sta prejeti dve ali več vlog v okviru ene SPOT številke (ene zadeve). 
 
Dodeljevanje oznak in statusov: 

 

− oznaka se vedno dodeli zadnji prejeti vlogi, v okviru SPOT številke, 

− vlogi, ki ima predlagan datum enak tekočemu, se samodejno dodeli oznaka NUJNO, 

− vlogi, za katero prispe sprememba, se samodejno dodeli status 05-Nerešena-sprememba vloge,  

− vlogi, ki je dopolnjena, se samodejno dodeli status »07-Dopolnitev vloge«, 

− vlogi, za katero prejmemo umik, se samodejno dodeli status »06-Nerešena-umik vloge«), 

− vlogi, ki v postavljenem roku ni dopolnjena, se samodejno dodeli status »29-Zadeva zaključena« (v tem 
primeru se zadeva samodejno izbriše iz Pregleda nerešenih zadev in se zapiše na Pregled zaključenih 
zadev), 

− vlogi, ki že ima status »05-Nerešena-sprememba vloge«, se na predlagan datum dodeli še oznaka 
NUJNO. 

 
Posamezna zadeva ostane na seznamu »Pregled nerešenih zadev« do statusa »25-Rešeno«, z  dodelitvijo 
tega statusa se samodejno prenese na seznam »Pregled rešenih zadev«. 
 
 
3.4.3.3. Korak 12.0 – Prevzem zadeve na seznam »Pregled nerešenih zadev« s strani uporabnika 
 
Opis 
 
Funkcionalnost mora omogočiti uporabniku, da prevzame zadevo s seznama »Čakalna vrsta AJPES-DPS« 
oziroma »Čakalna vrsta AJPES-DPS (registrski organ)« ali s seznama »Čakalna vrsta izpostave-DPS« oziroma 
»Čakalna vrsta izpostave-DPS (registrski organ)« na svoj seznam »Pregled nerešenih zadev« z namenom 
nadaljnjega reševanja zadeve.  
 
Izbor možnosti »Pregled nerešenih zadev« iz osnovnega menija aplikacije PRS prikaže na zaslonu seznam 
vseh nerešenih zadev uporabnika - seznam je opisan pod sklopom aktivnosti 11.0 do 11.2 na strani 109 tega 
dokumenta.  
 
Prikaz nerešenih zadev in možnost prevzemanja zadev iz čakalnih vrst AJPES ali izpostave so odvisni od tega, 
kakšno skupino poslovnih subjektov je uporabnik izbral ob vstopu v aplikacijo. Če je izbral možnost »Vsi 
subjekti«, se mu na zaslonu prikaže seznam, ki vsebuje vse njegove nerešene zadeve za vse vrste poslovnih 
subjektov. V tem primeru gumba za prevzemanje novih zadev iz čakalnih vrst nista aktivna. 
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Če pa uporabnik ob vstopu v aplikacijo izbere delo s samo eno skupino poslovnih subjektov – npr. DPS, 
potem se mu v Pregledu nerešenih zadev prikažejo le njegove nerešene zadeve za vse DPS. Hkrati ima tudi 
možnost prevzemanja novih zadev iz čakalnih vrst AJPES ali izpostave – s klikom na gumb »Prevzemi 
naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES« se na njegov seznam prenese naslednja zadeva iz Čakalne vrste 
AJPES-DPS, oziroma s klikom na gumb »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave« se mu odpre Čakalna 
vrsta izpostave-DPS ter lahko izbere želeno zadevo in jo prevzame na svoj seznam Pregled nerešenih zadev. 
Prevzeta vloga se na seznam »Pregled nerešenih zadev« razvrsti po pravilih, ki so opisana v poglavju 3.4.3.2. 
na strani 111 tega dokumenta. 
 

Aplikacija mora ob prikazu seznama ponuditi naslednje možne izbire (gumbe): 
 

− »Prevzemi naslednjo zadevo iz Čakalne vrste AJPES«, 

− »Prevzemi zadevo iz Čakalne vrste izpostave«, 

− »Povezave«, 

− »Izhod«. 
 
Zadeve, ki jo je uporabnik prevzel na svoj seznam "Pregled nerešenih zadev", ne more vrniti nazaj na čakalne 
vrste AJPES ali čakalne vrste izpostave. V kolikor uporabnik iz kakršnegakoli razloga ne bo reševal zadeve, ki 
jo ima na svojem seznamu "Pregled nerešenih zadev", jo lahko z njegovega seznama na seznam drugega 
uporabnika znotraj iste izpostave prerazporedi le nadzornik izpostave, ki ima možnost vpogleda v celoten 
seznam nerešenih zadev na nivoju izpostave. 
 
Nadzornik centrale lahko vrača zadeve iz seznama »Pregled nerešenih zadev« na seznam Čakalna vrsta 
AJPES ali na seznam Čakalna vrsta (druge) izpostave. 
 
Z izbiro gumba »Povezave« se odprejo še naslednje možnosti:  
 

− Pregled nerešenih zadev 

− Seznam zadev za podpis 

− Pregled rešenih zadev 

− Pregled nevročenih zadev 

− Pregled zaključenih zadev 

− Vpisnik PRS 

− Vpogled v PRS 

− ePRS 

− InDoc 

Uporabnik lahko z izborom ustrezne možnosti dostopa do izbranega seznama ali drugega področja (npr. 
Vpisnika PRS). 
 
Če se želi uporabnik vrniti na začetno stran aplikacije PRS – na osnovni meni, izbere gumb »Izhod«. 
 
Možni statusi zadev 
 
Eden od podatkov na seznamu »Pregled nerešenih zadev« je tudi status. Ta se spreminja glede na izvedene 
aktivnosti uporabnika, glede na samodejno izvedene aktivnosti aplikacije ali ročno s strani uporabnika.  
Možni statusi zadeve na tem seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani 161 tega dokumenta. 
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3.4.3.4. Korak 13.0 – Prevzem zadeve v reševanje 
 
Opis 
 
Predhodni korak: 11.2 ali 12.0. Naslednji korak: 15.0. 
Funkcionalnost omogoča prevzem zadeve s seznama "Pregled nerešenih zadev" za nadaljnje delo na zadevi 
glede na status, ki ga ima zadeva.   
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
1. Uporabnik s svojega seznama "Pregled nerešenih zadev" izbere zadevo, ki jo bo reševal. Zadevo odpre 

s klikom na vrstico zadeve.  
 
2. Uporabnik ima možnost v svojem seznamu »Pregled nerešenih zadev« izbrati katerokoli zadevo in jo 

prevzeti v reševanje, ne glede na vrstni red. Prav tako lahko zadevo odpre v reševanje in jo zapre 
(zadeva ohrani status »09-V reševanju«) ter vzame v reševanje drugo zadevo s seznama.  

 
3. Uporabnik ima lahko naenkrat odprto le eno zadevo. 
 
4. Zadeve v seznamu »Pregled nerešenih zadev« imajo lahko različne statuse glede na predhodne korake 

in glede na izvedene aktivnosti uporabnika v zvezi s posamezno zadevo. Možni statusi zadeve na tem 
seznamu so navedeni in opisani v poglavju 3.5. na strani 161 tega dokumenta. Zadeve na seznamu, ki 
imajo status: 04-Nerešena, 05-Nerešena-sprememba vloge, 06-Nerešena-umik vloge, 07-Dopolnitev 
vloge, dobijo status 09-V reševanju, ko jih uporabnik izbere s seznama in jih odpre v reševanje.  

 
5. Podatki in dokumenti, ki so sestavni del vloge, prejete iz sistema SPOT in podatki, ki se prenesejo iz 

baze PRS ali drugih tabel v aplikaciji PRS, se zapišejo v ustrezne podatkovne sklope v več zavihkih 
vnosne maske aplikacije v modulu PRS-DPS. Ti zavihki so naslednji: 
 

− PODATKI O ZADEVI (zavihek št. 1 vnosne maske) 

− POSLOVNI SUBJEKT (zavihek št. 2 vnosne maske) 

− USTANOVITELJI (zavihek št. 3 vnosne maske) 

− ZASTOPNIKI (zavihek št. 4 vnosne maske) 

− DEJAVNOSTI (zavihek št. 5 vnosne maske) 

− DELI POSLOVNEGA SUBJEKTA (zavihek št. 6 vnosne maske) 
 

6. Po prevzemu zadeve v reševanje se na zgornjem delu zaslona izpišejo naslednji podatki (in ostanejo 
prikazani na zaslonu v vseh korakih reševanja zadeve - 13.0 do 17.1): 

 

− OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
SPOT številka in zaporedna številka SPOT 
Datum prejema vloge 

Predlagan datum (če je vpisan) 

Oznaka NUJNO (če je dodeljena) 

Status 

 

− OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU 

Popolno ime 

Matična številka (če je že dodeljena) 
Davčna številka (če je že dodeljena) 
Pravnoorganizacijska oblika 
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− PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

Ime izpostave 

Ime in priimek uporabnika 

 
7. Na vseh ekranskih maskah so v vseh korakih reševanja zadeve uporabniku na voljo naslednji gumbi: 

 

− TIP ODLOČITVE (nabor tipov odločitve je odvisen od vrste vloge, ki jo AJPES prejme iz sistema SPOT 
in statusa zadeve): 
 
➢ 11-VPIS 
➢ 14-USTAVITEV 
➢ 15-VSEBINSKA DOPOLNITEV 
➢ 16-TEHNIČNA DOPOLNITEV  

 

− VHODNI DOKUMENTI (odpre seznam vhodnih dokumentov zadeve - posamezen dokument 
uporabnik odpre s klikom na dokument iz seznama) 
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime 
dokumenta 

Številka vpisa 
Datum 

dokumenta 
Gumb »Izbriši« 

    (gumb je na razpolago pri vsakem 
posameznem dokumentu, vendar je 
aktiven šele v koraku 15.0 – Vpis 
podatkov) 

 

− IZHODNI DOKUMENTI (odpre seznam izhodnih dokumentov zadeve - uporabnik odpre posamezen 
dokument s klikom na dokument iz seznama) 
 

Vrsta 
dokumenta 

Ime 
dokumenta 

Številka vpisa 
Datum 

dokumenta 
Gumb »Izbriši« 

    (gumb je na razpolago pri vsakem 
posameznem dokumentu, vendar je 
aktiven šele v koraku 15.0 – Vpis 
podatkov) 

 

− IZPIS SPREMEMB (odpre prikaz izpisa predlaganih sprememb podatkov v zadevi – vzorec izpisa 
sprememb podatkov je v Prilogi 5 tega dokumenta). 
 

− POVEZAVE: 

• Pregled nerešenih zadev 

• Pregled rešenih zadev 

• Pregled nevročenih zadev 

• Pregled zaključenih zadev 

• Vpisnik PRS 

• Vpogled v PRS 

• ePRS 

• InDoc 
 

− SHRANI (aplikacija shrani vse spremembe). 
 

− IZHOD - aplikacija prikaže opozorilo: »Ali želite shraniti spremembe? Da/Ne« in po kliku na »Da« 
shrani vse do tedaj narejene spremembe (pri kliku na »Ne« sprememb ne shrani) ter uporabnika 
vrne na seznam »Pregled nerešenih zadev«. 

 
Slike od št. 31 do št. 36 v nadaljevanju prikazujejo vnosne maske aplikacije v modulu PRS-DPS (po 
posameznih zavihkih) po prevzemu zadeve v reševanje. 
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Slika št. 31: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 1 vnosne maske modula PRS-DPS: Podatki o zadevi) 

              

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 
  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU   

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT   Firma ali ime   Ime izpostave 

Datum prejema vloge   Matična številka   Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum   Davčna številka    

Oznaka NUJNO   Pravnoorganizacijska oblika     

Status                              RAZVELJAVI           

        

PODATKI O ZADEVI          TIP ODLOČITVE 

Datum zadeve    Vrsta vloge      

Predlagan datum    Tip odločitve    VHODNI DOKUMENTI 

Številka vpisa + zap. št.    Število delov      

         IZHODNI DOKUMENTI 

        

PODATKI REGISTRSKEGA ORGANA    URADNA DOLŽNOST   IZPIS SPREMEMB 

Registrski organ     Organ UD      

Vrsta akta registrskega organa     Datum akta UD    POVEZAVE 

Datum akta registrskega organa     Številka akta UD    PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Številka akta registrskega organa       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Datum vpisa pri registrskem organu       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

OPOMBA AJPES      VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

       ePRS 

PODATKI O TOČKI SPOT   PODATKI O IZPOSTAVI   InDoc 

Ime in priimek referenta SPOT    Ime izpostave      

Naziv točke SPOT    Ime in priimek uporabnika      

Kontaktni podatki (tel. št., e-naslov)    Naziv delovnega mesta uporabnika    SHRANI 

Komentar       IZHOD 

         

         

ZGODOVINA ZADEVE     >   

              

 1 – PODATKI O ZADEVI       
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Slika št. 32: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 2 vnosne maske modula PRS-DPS: Poslovni subjekt) 

            

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI 

 

OSNOVNI PODATKI O 
POSLOVNEM SUBJEKTU 

   

PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime    Ime izpostave 

Datum prejema vloge  Matična številka   Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum  Davčna številka     

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacij. oblika      

Status                          RAZVELJAVI          

        

         

POSLOVNI SUBJEKT      TIP ODLOČITVE 

Firma ali ime         

Skrajšana firma ali ime       VHODNI DOKUMENTI 

Matična številka         

Davčna številka       IZHODNI DOKUMENTI 

Šifra PRORUP         

Sedež          

Poslovni naslov (ulica in hišna 
številka, dodatek, poštna številka, 
kraj)       

IZPIS SPREMEMB 

Poslovni naslov v tujini (ulica in 
hišna številka, dodatek, poštna 
številka, kraj)-za tuje pravne osebe 
po ZKK         

Upravna enota       POVEZAVE 

Občina       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Država       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Datum vpisa       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

KONTAKTNI PODATKI       VPISNIK PRS 

Kontaktni podatki        VPOGLED V PRS 

Objava kontakta       ePRS 

       InDoc 

e-NASLOV        

Elektronski naslov za e-pošiljanje         

       SHRANI 

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠILJKE      IZHOD 

Ulica, hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj         

Način prevzema pošiljke         

    < >   

            

 2 – POSLOVNI SUBJEKT      
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Slika št. 33 : Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 3 vnosne maske modula PRS-DPS: Ustanovitelji) 

        

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI  
OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU   

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime    Ime izpostave 

Datum prejema vloge  Matična številka   Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum  Davčna številka     

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacijska oblika     

Status                              RAZVELJAVI          

           

         TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek ustanovitelja 
Datum 
vstopa 

Datum 
izstopa 

Oznaka spremembe 
  

 

  

        NOV   VHODNI DOKUMENTI 

        IZBRIS      

        SPREMEMBA   IZHODNI DOKUMENTI 

        -     

        IZPIS SPREMEMB 

           

PODATKI O USTANOVITELJIH        POVEZAVE 

Ime in priimek         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

EMŠO         PREGLED REŠENIH ZADEV 

Firma ali  ime         PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Matična številka         PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Davčna številka         VPISNIK PRS 

Tuja pravna oseba - naziv         VPOGLED V PRS 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         ePRS 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         InDoc 

Tip naslova        

Država           

Občina         SHRANI 

Zakon         IZHOD 

Vrsta ustanovitelja           

Datum vstopa           

Datum izstopa      < >   

                

 3 - USTANOVITELJI        
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Slika št. 34: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 4 vnosne maske modula PRS-DPS: Zastopniki) 

  

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI        

SPOT številka in zap.št. SPOT  

OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM 
SUBJEKTU    

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

Datum prejema vloge  Firma ali ime    

Predlagan datum  Matična številka    Ime izpostave 

Oznaka NUJNO  Davčna številka    Ime in priimek uporabnika 

Status                                   RAZVELJAVI  Pravnoorganizacijska oblika      

           

         TIP ODLOČITVE 

Ime in priimek zastopnika Datum vstopa Datum izstopa 
Oznaka 

spremembe   

 

  

        NOV   VHODNI DOKUMENTI 

        IZBRIS      

        -   IZHODNI DOKUMENTI 

        IZPIS SPREMEMB 

           

PODATKI O ZASTOPNIKIH        POVEZAVE 

Ime in priimek         PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

EMŠO         PREGLED REŠENIH ZADEV 

Firma       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Matična številka       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Davčna številka          

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         VPISNIK PRS 

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         VPOGLED V PRS 

Tip naslova       ePRS 

Država         InDoc 

Občina          

Vrsta zastopnika          

Datum vstopa           

Datum izstopa         SHRANI 

        IZHOD 

     < >   

                

  5 - ZASTOPNIKI        
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Slika št. 35: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 5 vnosne maske modula PRS-DPS: Dejavnosti) 

              

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI  

OSNOVNI PODATKI O      
POSLOVNEM SUBJEKTU   PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime   Ime izpostave 

Datum prejema vloge  Matična številka   Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum  Davčna številka    

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacijska oblika     

Status                     RAZVELJAVI         

         

GLAVNA DEJAVNOST PO SKD     TIP ODLOČITVE 

Šifra podrazreda  SKD 
Naziv 

podrazreda 
SKD 

Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 

spremembe 
   

Šifra podrazreda glavne 
dejavnosti 

Naziv 
podrazreda 
glavne 
dejavnosti 

Datum vpisa 
glavne 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
glavne 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA 
ALI - 

 

VHODNI DOKUMENTI 

             

           IZHODNI DOKUMENTI 

         

REGISTRIRANE DEJAVNOSTI PO SKD     IZPIS SPREMEMB 

Šifra podrazreda SKD 
Naziv 

podrazreda 
SKD 

Datum vpisa Datum izbrisa 
Oznaka 

spremembe 
   

Šifra podrazreda  dejavnosti 
Naziv 
podrazreda 
dejavnosti 

Datum vpisa 
dejavnosti 

Datum izbrisa 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA ali 
-  

POVEZAVE 

           PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

           PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

       VPISNIK PRS 

       VPOGLED V PRS 

       ePRS 

       InDoc 

         

       SHRANI 

    < >  IZHOD 

              

 6 - DEJAVNOSTI       
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Slika št. 36: Prevzem zadeve v reševanje (zavihek št. 6 vnosne maske modula PRS-DPS: Deli poslovnega subjekta) 

              

OSNOVNI PODATKI O ZADEVI   OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU  

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT   Firma ali ime  Ime izpostave 

Datum prejema vloge   Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum   Davčna številka   

Oznaka NUJNO   Pravnoorganizacijska oblika    

Status                        RAZVELJAVI         

       TIP ODLOČITVE 

PODATKI O DELIH POSLOVNEGA SUBJEKTA        

       VHODNI DOKUMENTI 

Ime dela poslovnega subjekta 
Matična številka dela 
poslovnega subjekta 

Oznaka spremembe 
  

 

  

      NOVA 

 

IZHODNI DOKUMENTI 

      IZBRIS  

 

  

      SPREMEMBA 

 

IZPIS SPREMEMB 

      -    

+   SEZNAM IZBRISANIH DELOV POSLOVNEGA SUBJEKTA     POVEZAVE 

       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Podatki o delu se izpišejo s klikom na ime dela iz seznama   PREGLED REŠENIH ZADEV 

       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

Ime dela PS       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

Matična številka       VPISNIK PRS 

Pravnoorganizacijska oblika dela PS       VPOGLED V PRS 

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)       ePRS 

Datum vpisa       InDoc 

Datum izbrisa         

       SHRANI 

       

KONTAKTNI PODATKI DELA PS      IZHOD 

Kontaktni podatki          

Objava kontakta       < 
         

       
Seznam vseh zastopnikov iz SPOT vloge (na vrhu seznama) in seznam vseh drugih že vpisanih ali 
izbrisanih      

Ime in priimek zastopnika Datum vstopa Datum izstopa 
Oznaka 

spremembe 

  

  

        NOV   

        IZBRIS    

        -   

         

ZASTOPNIK DELA PS        

Ime in priimek         

EMŠO         

Davčna številka         

Naslov (ulica in hišna številka, dodatek, 
poštna številka in kraj)         

Naslov v tujini (ulica in HŠ, dodatek, 
poštna številka in kraj, država)         

Tip naslova       

Država         

Občina         

Vrsta zastopnika         

Datum vstopa         
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GLAVNA DEJAVNOST DELA PS         

Šifra podrazreda  SKD 
Naziv podrazreda 

SKD 
Datum vpisa 

Datum 
izbrisa 

Oznaka 
spremembe   

Šifra podrazreda glavne dejavnosti 
Naziv podrazreda 
glavne dejavnosti 

Datum vpisa glavne dejavnosti 

Datum 
izbrisa 
glavne 
dejavnosti 

NOVA, 
IZBRISANA 
ALI - 

  

            

            

              

8 – DELI POSLOVNEGA 
SUBJEKTA       

 
 
Podatki in dokumenti 
 
Vhodni podatki v tem koraku so vsi podatki, prejeti iz sistema SPOT in podatki, ki se prenesejo iz baze PRS 
ali drugih tabel v aplikaciji PRS. Vhodni dokumenti so vloge in priloge k vlogi v tif ali pdf obliki oziroma 
ustrezni drugi obliki. 
 
Vhodnih podatkov, ki se v koraku 13.0 prenesejo s portala SPOT ali podatkovne baze PRS v posamezne 
podatkovne sklope v zavihkih modula PRS-DPS, praviloma ni mogoče spreminjati, brisati ali popravljati (siva 
polja na prikazih vnosnih mask – slike od št. 31 do 36), razen če je to posebej dovoljeno (belo polje). V tem 
primeru mora aplikacija uporabnika opozoriti, da mora takšno spremembo podatka posebej potrditi. 
 
Nekaterih podatkov, ki se pojavljajo v posameznih zavihkih aplikacije v modulu PRS-DPS v koraku 13.0 (gre 
predvsem za datume vstopa in izstopa ustanoviteljev  in zastopnikov ter datume vpisa in izbrisa dejavnosti 
oziroma delov poslovnih subjektov …) aplikacija PRS ne prejme v vlogi s portala SPOT, temveč jih ob vpisu 
in ob izbrisu samodejno določi šele na podlagi podatka o datumu spremembe, ki se vpiše v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. Ta polja zato do vpisa ustreznih podatkov v koraku 15.0 ostanejo prazna in se samodejno 
napolnijo šele po izvedbi ustreznih aktivnosti uporabnika v koraku 15.0. V primeru prejete vloge za 
spremembo podatkov se ta polja samodejno napolnijo s podatki, ki so že vpisani v podatkovni bazi PRS.  
 
Vhodni podatki, viri podatkov in kontrole posameznih podatkov v modulu PRS-DPS so odvisni od 
pravnoorganizacijske oblike poslovnega subjekta in registrskega organa. S tega vidika ločimo 4 skupine 
drugih poslovnih subjektov, in sicer: 
 

− Sobodajalci, 

− DPS - fizične osebe, 

− DPS - pravne osebe in 

− Tuje pravne osebe po ZZK-1. 
 
Spodnja tabela vsebuje seznam vseh možnih pravnoorgaizacijskih oblik subjektov v posamezni zgoraj 
našteti skupini, podatke o registrskem organu posamezne pravnoorganizacijske oblike subjekta ter podatke 
o SKIS in vrsti lastnine, ki se določijo v aplikaciji PRS. 
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              Tabela št. 15: Seznam pravnoorganizacijskih oblik subjektov po posameznih skupinah DPS ter podatki o SKIS in vrsti lastnine 

Skupina POO - šifra POO - naziv Registrski organ SKIS 
Vrsta 

lastnine 

Tuje pravne osebe po 
ZZK-1 

120 Tuja pravna oseba po ZZK-1 AJPES 
Podatek se 
ne določa 

Podatek se 
ne določa 

Sobodajalci 143 Registrirani sobodajalec AJPES 14100 
Zasebna 
lastnina 

DPS – fizične osebe 

144 Poklicni športnik 
3006 Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

14100 
Zasebna 
lastnina 

145 Samostojni novinar 3005 - Ministrstvo za kulturo 14100 
Zasebna 
lastnina 

146 Izvršitelj 7005 - Ministrstvo za pravosodje 14100 
Zasebna 
lastnina 

147 Zasebni športni delavec 
3006 - Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

14100 
Zasebna 
lastnina 

148 Morski ribič 
1204 - Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

14100 
Zasebna 
lastnina 

151 Notar 7005 - Ministrstvo za pravosodje 14100 
Zasebna 
lastnina 

152 Evidentirani odvetnik 7001 - Odvetniška zbornica 14100 
Zasebna 
lastnina 

153 
Registrirani zdravnik, 
zobozdravnik, zasebni zdravstveni 
delavec 

0901 - Ministrstvo pristojno za zdravje 14100 
Zasebna 
lastnina 

154 Registrirani lekarnar 0901 - Ministrstvo pristojno za zdravje 14100 
Zasebna 
lastnina 

156 Samozaposleni v kulturi 3005 - Ministrstvo za kulturo 14100 
Zasebna 
lastnina 

157 
Registrirani zasebni izvajalec 
raziskovalec 

1102 - Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS 

14100 
Zasebna 
lastnina 

158 Evidentirani detektiv 6001 - Detektivska zbornica 14100 
Zasebna 
lastnina 

160 Druga fizična oseba razvidno iz akta 14100 
Zasebna 
lastnina 

163 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji 

Upravna enota  
Zasebna 
lastnina 
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166 Zasebni učitelj oziroma vzgojitelj 
3006 - Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

14100 
Zasebna 
lastnina 

DPS – pravne osebe 

201 Centralna banka 0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 12100 
Državna 
lastnina 

210 Sklad 0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 15000  

211 
Družba za vzajemno zavarovanje 
d.v.z. 

Okrožno sodišče  12801 
Zasebna 
lastnina 

213 Javni sklad Okrožno sodišče  
13112 
13132 

Državna 
lastnina 

300 Javna agencija 
Okrožno sodišče 
0150 - Uprava RS za javna plačila 

13113 
13133 

Državna 
lastnina 

301 Republika Slovenija 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

302 Predsednik republike 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

303 Predstavniški organ (DZ, DS) 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

304 Varuh človekovih pravic 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

305 Ustavno sodišče 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

306 Računsko sodišče 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

307 Vlada, vladna služba 0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 13111 
Državna 
lastnina 

308 Ministrstvo 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

309 
Sodišče (vrhovno, višja, okrožna, 
okrajna) 

0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

310 Tožilstvo 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

311 Pravobranilstvo 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

313 Upravni organ v sestavi 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

315 Upravna enota 0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 
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316 
Organ, organizacija širše lokalne 
skupnosti 

0150 - Uprava RS za javna plačila 
0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 

13113 
13131 

Državna 
lastnina 

318 Lokalne skupnosti 0150 - Uprava RS za javna plačila 13131 
Državna 
lastnina 

319 
Krajevna skupnost, druge ožje 
lokalne skupnosti 

0150 - Uprava RS za javna plačila 13131 
Državna 
lastnina 

321 
Pooblaščenec za dostop do 
informacij javnega značaja 

0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

322 
Samostojni in neodvisni državni 
organ 

0150 - Uprava RS za javna plačila 13111 
Državna 
lastnina 

351 Javno podjetje Okrožno  sodišče  - - 

352 Javni gospodarski zavod Okrožno sodišče 
13113 
13133 
11001 

Državna 
lastnina 

354 Zavod Okrožno sodišče  11002 
Zasebna 
lastnina 

355 Javni zavod Okrožno sodišče 
11001 
13113 
13133 

Državna 
lastnina 

357 Skupnost zavodov Okrožno sodišče 

13113 
13133 
11001 
11002 
15000 

Državna 
lastnina 
Zasebna 
lastnina 

358 Zbornica 
0150 - Uprava RS za javna plačila 
0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 

11002 
14100 

 

359 Članica univerze Okrožno sodišče  
13113 
15000 

Državna 
lastnina 
Zasebna 
lastnina 

360 Gospodarska zbornica Okrožno sodišče 11002 

Zasebna 
lastnina 
Mešana 
lastnina 

361 Javni raziskovalni zavod Okrožno sodišče 13113 
Državna 
lastnina 

362 Skupnost lastnikov stanovanj Okrožno sodišče 11002 
Zasebna 
lastnina 
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401 Ustanova 
vpiše se pristojno ministrstvo v katerega 
delovno področje sodi ustanova 

15000 
Zasebna 
lastnina 

402 Agrarne, pašne in vaške skupnosti Upravna enota 14200 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

403 Druge skupnosti 
0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 
Upravna enota/ministrstvo 

14200 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

404 Mladinski svet Upravna enota 15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

405 Narodnostna skupnost 0150 - Uprava RS za javna plačila 15000 
Državna 
lastnina 

406 Študentska organizacija 
0100 - Predpisi, zakoni, uredbe 
7007 - Študentska organizacija Slovenije 

15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

407 Nevladna organizacija 0100 - Predpisi, zakoni, uredbe  
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

451 Politična stranka 
4101 - Ministrstvo pristojno za notranje 
zadeve 

15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

452 Sindikat 
4302 - Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve in enake 
možnosti/Upravna enota 

15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

453 Društvo, zveza društev Upravna enota 15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

456 Podružnica tujega društva Upravna enota 15000 
Ni podatka o 
vrsti lastnine 

458 
Verska skupnost in podobne 
verske organizacije 

3005 - Ministrstvo za kulturo 15000 
Zasebna 
lastnina 

703 Obrtna zadruga Okrožno sodišče  11002 
Zadružna 
lastnina 

706 p. o. Okrožno sodišče  11002 
Zasebna 
lastnina 

708 Kmetijska zadruga Okrožno sodišče 11002 
Zadružna 
lastnina 

799 Druge oblike poslovnih subjektov 
0150 - Uprava RS za javna plačila/0100 - 
Predpisi, zakoni, uredbe 

13113 
Državna 
lastnina 

 
 
Podatki v posameznih sklopih podatkov (zavihkih) v modulu PRS-DPS, viri podatkov in kontrole podatkov so navedeni v  tabeli  št. 16 v nadaljevanju. 
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Tabela št. 16: Podatki po posameznih sklopih – zavihkih aplikacije v modulu PRS-DPS (po skupinah DPS) 

Podatek Zavihek Vir podatka Kontrole Pojasnila SOBODAJALCI 
DPS-

fiz.osebe 
DPS-pravne 

osebe 

Tuja pravna 
oseba po 

ZZK-1 

PODATKI O 
ZADEVI 

        

SPOT številka in 
zaporedna 
številka SPOT 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
ZADEVI) 

SPOT 

Kontrola 
zaporednih številk v 
okviru zadeve 
(vsaka naslednja 
vloga v okviru ene 
zadeve ima za 1 
večjo zap. številko).  

Številka, ki jo dobi vloga v sistemu 
SPOT (z naslednjo zaporedno 
številko je označena sprememba, 
dopolnitev ali umik vloge). 

DA DA DA DA 

Predlagan 
datum  

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
ZADEVI) 

SPOT/ročno-
aplikacija 

 
Predlagan datum 
vpisa/spremembe/izbrisa v prejeti 
vlogi iz SPOT.  

DA 
(podatek se 
prenese iz 

SPOT) 

Ni obvezen 
(če ga ni na 
vlogi, prejeti 
s portala 
SPOT, ga 
lahko 
uporabnik 
ročno vnese 
v zavihek 
»Podatki o 
zadevi« 

Ni obvezen 
(če ga ni na 
vlogi, prejeti 
s portala 
SPOT, ga 
lahko 
uporabnik 
ročno vnese 
v zavihek 
»Podatki o 
zadevi« 

Ni obvezen 
(če ga ni na 
vlogi, prejeti 
s portala 
SPOT, ga 
lahko 
uporabnik 
ročno vnese 
v zavihek 
»Podatki o 
zadevi« 

Oznaka NUJNO 
VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
ZADEVI) 

Samodejno-
aplikacija 

Predlagan datum je 
enak ali starejši od 
tekočega datuma  
ALI status zadeve je 
»06-Nerešena-umik 
vloge«. 

Oznaka se dodeli, če je predlagan 
datum enak ali starejši od tekočega 
datuma, če je datum prejema vloge 
najmanj 3 dni starejši od tekočega 
datuma ali če gre za umik vloge. 

    

Status 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
ZADEVI), 
PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno-
aplikacija / 
ročno-
aplikacija 

Kontrole so 
določene v popisu 
statusov zadev 

Statusi se v posamezni zadevi 
dodeljujejo samodejno na podlagi 
aktivnosti, ki jo izvede aplikacija ali 
aktivnosti uporabnika oziroma ga 
ročno določi uporabnik. 

DA DA DA DA 

Datum zadeve 
PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT  
Datum posredovanja vloge v sistem 
SPOT.  

DA DA DA DA 
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Datum prejema 
vloge 

OSNOVNI 
PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija 

 
Datum, ko se vloga iz sistema SPOT 
uvrsti na čakalno vrsto AJPES. 

DA DA DA DA 

Številka vpisa in 
zaporedna 
številka vpisa 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno-
aplikacija / 
ročno v 
Vpisniku PRS 

Zaporedna številka 
se številči od 1 
naprej, naslednja 
zaporedna številka 
je naslednja prosta 
številka v okviru 
iste številke vpisa 
(iste zadeve) 

Določi se sistemsko glede na 
pravnoorganizacijsko obliko 
subjekta. Uporabnik mora imeti 
možnost, da v Vpisniku PRS številke 
vpisa ureja in skrbi za pravilno 
številčenje vseh prejetih in izdanih 
dokumentov. 

316-
dvomestna št. 
izpostave-SD-
petmestna 
zaporedna 
številka vpisa 
v AJPES-
LETO/zap.št. v 
zadevi 
(Primer: 316-
05-SD-00059-
2020/1) 

 
316-
dvomestna 
številka 
izpostave-
DPS-
petmestna 
zaporedna 
številka 
vpisa v 
AJPES-
leto/zap.št. v 
zadevi 

 
316-
dvomestna 
številka 
izpostave-
DPS-
petmestna 
zaporedna 
številka 
vpisa v 
AJPES-
leto/zap.št. v 
zadevi 

 
316-
dvomestna 
številka 
izpostave-
ZZK-
petmestna 
zaporedna 
številka 
vpisa v 
AJPES-
leto/zap.št. v 
zadevi 

Vrsta vloge 
PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT in 
dodatni 
pogoji v 
aplikaciji 

Kontrole in pravila 
so razvidne iz 
tabele vrsta 
predloga - tip 
odločitve 

Podatek o vrsti predloga se 
prenese iz SPOT, nekatere vrste 
predloga se določijo iz SPOT 
podatkov in dodatnih podatkov v 
sistemu AJPES (tabela vrsta 
predloga - tip odločitve). 

DA DA DA DA 

Tip odločitve 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija 

Kontrole in pravila 
so razvidne iz 
tabele vrsta 
predloga - tip 
odločitve - tip vpisa 

Podatek se določi samodejno glede 
na vrsto odločitve uporabnika. 

DA DA DA DA 

Število delov 
PODATKI O 
ZADEVI 

PRS-baza  
Podatek o številu vpisanih delov v 
PRS se prenese iz baze PRS. 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

URADNA 
DOLŽNOST 

    
Sklop ni 
obvezen 

Sklop ni 
obvezen 

Sklop ni 
obvezen 

Sklop ni 
obvezen 

Organ UD 
PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

DA DA DA  

Datum akta UD 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

DA DA DA  
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Številka akta UD 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

DA DA DA  

PODATKI 
REGISTRSKEGA 
ORGANA 

        

Registrski organ 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno-
aplikacija / 
ročno -
aplikacija 

 

Podatek se samodejno določi v 
aplikaciji glede na 
pravnoorganizacijsko obliko 
subjekta. Uporabnik ima možnost 
podatek spremeniti v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. 

DA 
samodejno se 
določi 
registrski 
organ 
»AJPES«. 

DA 
samodejno  
se določi 
registrski 
organ glede 
na POO PS 
(glej tabelo 
št. 15 na 
strani 123) 

DA 
samodejno 

se določi 
registrski 

organ glede 
na POO PS 
(glej tabelo 

št. 15 na 
strani 123) 

DA 
samodejno  

se določi 
registrski 

organ 
»AJPES«. 

Vrsta akta 
registrskega 
organa 
 

PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija / 
ročno -
aplikacija 

 

Podatek se samodejno določi v 
aplikaciji glede na registrski organ. 
Uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

Podatek se ne 
vodi 

DA 
samodejno 
se določi 
glede na 
registrski 
organ. (glej 
tabelo št. 15 
na strani 
123) 

DA 
samodejno 
se določi 
glede na 
registrski 
organ. (glej 
tabelo št. 15 
na strani 
123) 

Podatek se 
ne vodi 

Datum akta 
registrskega 
organa 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

Podatek se ne 
vodi 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

Podatek se 
ne vodi 

Številka akta 
registrskega 
organa 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

Podatek se ne 
vodi 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

Podatek se 
ne vodi 

Datum akta o 
ustanovitvi 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

Podatek se 
ne vodi 
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Datum vpisa pri 
registrskem 
organu 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek se prenese iz SPOT, 
uporabnik ima možnost podatek 
spremeniti. 

Podatek se ne 
vodi 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT 

Podatek se 
ne vodi 

OPOMBA AJPES    Podatek ni obvezen     

PODATKI O 
TOČKI SPOT 

        

Ime in priimek 
referenta SPOT 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT   DA DA DA DA 

Naziv točke 
SPOT 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT   DA DA DA DA 

Kontaktni 
podatki 

PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT   DA DA DA DA 

Komentar 
PODATKI O 
ZADEVI 

SPOT  Komentar ni obvezen     

PODATKI O 
IZPOSTAVI  

        

Ime izpostave 

VSI (PODATKI O 
IZPOSTAVI IN 
USLUŽBENCU), 
PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija 

 
Podatek se določi glede na prijavo 
uporabnika v aplikacijo.  

DA DA DA DA 

Ime in priimek 
uporabnika 

VSI (PODATKI O 
IZPOSTAVI IN 
USLUŽBENCU), 
PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija 

 
Podatek se določi glede prijavo 
uporabnika v aplikacijo.  

DA DA DA DA 

Naziv delovnega 
mesta 
uporabnika 

VSI (PODATKI O 
IZPOSTAVI IN 
USLUŽBENCU), 
PODATKI O 
ZADEVI 

Samodejno -
aplikacija 

 
Podatek se določi glede prijavo 
uslužbenca v aplikacijo.  

DA DA DA DA 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

        

Firma/ime 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 

SPOT / 
ročno - 
aplikacija 

Opozorilo v 
primeru popravka 
podatka 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake. Zagotoviti 
sledljivost popravkov. 

DA DA DA 

Vpiše se 
popolno ime 
tuje pravne 
osebe 
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POSLOVNI 
SUBJEKT 

Skrajšana 
firma/ime 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT / 
ročno - 
aplikacija 

Opozorilo v 
primeru popravka 
podatka 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake. 
Zagotoviti sledljivost popravkov. 

Podatek ni 
obvezen 

Podatek ni 
obvezen 

Podatek ni 
obvezen 

Podatek se 
ne vodi 

Matična številka  
 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT / 
samodejno 
iz bazena MŠ 
/ ročno -
aplikacija 

Enolična številka, ki 
se ne more ponoviti 

Če je matična številka pri prvem 
vpisu vnesena v SPOT (iz akta 
registrskega organa), se prenese iz 
SPOT, sicer se pri prvem vpisu 
samodejno dodeli iz bazena MŠ. Pri 
vpisu spremembe podatkov in 
izbrisu se podatek prenese iz SPOT. 

DA 
Pri prvem 
vpisu se MŠ 
samodejno 
dodeli iz 
bazena MŠ (če 
ne pride do 
vpisa v PRS, se 
MŠ vrne nazaj 
v bazen MŠ). 
V primeru 
vloge za 
spremembo 
ali izbris  se 
podatek 
prenese iz 
SPOT. 

DA 
V primeru 
vloge za vpis 
se MŠ 
samodejno 
dodeli iz 
bazena MŠ, 
razen pri 
POO 163 – 
nosilec 
dopolnilne 
dejavnosti 
na kmetiji, 
kjer se 
prepiše iz 
dovoljenja). 
Če ne pride 
do vpisa v 
PRS, se MŠ 
vrne nazaj v 
bazen MŠ. 
 V primeru 
vloge za 
spremembo 
ali izbris  se 
podatek 
prenese iz 
SPOT 

DA 
Če je MŠ pri 
prvem vpisu 
vnesena v 
SPOT, se 
prenese iz 
SPOT, sicer 
se pri prvem 
vpisu 
samodejno 
dodeli iz 
bazena MŠ. 
Pri vpisu 
spremembe 
podatkov in 
izbrisu se 
prenese iz 
SPOT. 

DA 
V primeru 
vloge za vpis 
se MŠ 
samodejno 
dodeli iz 
bazena MŠ 
za druge 
poslovne 
subjekte. Če 
ne pride do 
vpisa v PRS, 
se MŠ vrne 
nazaj v 
bazen MŠ. 
V primeru 
vloge za 
spremembo 
ali izbris  se 
podatek 
prenese iz 
SPOT. 
 
 
 

Davčna številka  

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
POSLOVNEM 
SUBJEKTU), 

SPOT / baza 
PRS (dnevno 
ažuriranje) 

 

Pri fizičnih osebah se podatek 
prenese iz SPOT. Pri pravnih 
osebah pri prvem vpisu podatka ni 
– prazno polje, pri vpisu 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT. 

DA 
Podatek se 
prenese iz 
SPOT. 

Podatek se 
prenese v 
bazo PRS 
šele po 

Podatek se 
ne vodi 
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POSLOVNI 
SUBJEKT 

spremembe podatkov ali izbrisu se 
podatek  prenese iz baze PRS.   

prvem vpisu 
na podlagi 
dnevnega 
ažuriranja s 
PRS, zato se 
podatek pri 
prvem vpisu 
ne izpiše.  
Pri vpisu 
spremembe 
podatkov ali 
izbrisu se  
podatek 
prenese iz 
baze PRS.   

Pravnoorganiza
cijska oblika 

VSI (OSNOVNI 
PODATKI O 
POSLOVNEM 
SUBJEKTU) 

SPOT   DA DA DA DA 

Šifra PRORUP  
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT / 
ročno -
aplikacija 

 
Podatek o šifri proračunskega 
uporabnika. Uporabnik ima 
možnost podatek popraviti. 

Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 

Podatek se 
vpisuje samo 
pri tistih 
POO, kjer je 
registrski 
organ UJP. 

Podatek se 
ne vodi 

Sedež 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Poslovni naslov 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Upravna enota 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

Samodejno -
aplikacija 

 
Podatek se določi na podlagi 
podatka o naselju. 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Občina 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT    DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Država 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   DA DA DA DA 

Datum vpisa 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

Podatek se po 
prvem vpisu PS v 

Pri vlogi za vpis PS se datum vpisa 
PS v PRS  samodejno vpiše na 
podlagi vnesenega datuma 

DA DA DA DA 
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PRS več ne 
spreminja. 

spremembe, ki ga uporabnik vnese 
v aplikaciji PRS v koraku 15.0 – Vpis 
podatkov. Pri vlogi za spremembo 
ali izbris PS se podatek  prenese iz 
baze PRS. 

Ulica in HŠ, 
dodatek – tujina 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT 
Samo za tuje 
pravne osebe po 
ZZK-1 

Pri vpisu tuje pravne osebe po ZZK-
1 se vpiše podatek o poslovnem 
naslovu v tujini. 

Podatek se ne 
vodi. 

Podatek se 
ne vodi. 

Podatek se 
ne vodi. 

Podatek ni 
pod kontrolo 
RPE, naslov 
v tujini se 
ročno 
prepiše iz 
dokumenta. 

Pošta in poštna 
številka - tujina 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT 
Samo za tuje 
pravne osebe po 
ZZK-1 

Pri vpisu tuje pravne osebe se vpiše 
pošta in poštna številka v tujini. 

Podatek se ne 
vodi. 

Podatek se 
ne vodi. 

Podatek se 
ne vodi. 

Podatek ni 
pod kontrolo 
RPE, prepiše 
se iz 
dokumenta. 

KONTAKTNI 
PODATKI 

        

Kontaktni 
podatki 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   DA DA DA DA 

Objava kontakta 
POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT    
   

e-NASLOV          

Elektronski 
naslov za e-
pošiljanje 
pošiljke 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT  Podatek ni obvezen     

NASLOV ZA 
POŠILJANJE 

   Obvezen sklop podatkov     

Način prevzema 
potrdila (način 
odpreme) 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT   DA DA DA DA 

Naslov za 
pošiljanje 
pošiljke 

POSLOVNI 
SUBJEKT 

SPOT/ročno-
aplikacija 

Opozorilo v 
primeru popravka 
podatka. 

Uporabnik ima možnost spremeniti 
podatek.  

DA DA DA DA 

USTANOVITELJI    
Podatki o vseh ustanoviteljih se 
najprej izpišejo v tabeli: ime in 

Ustanovitelj je 
fizična oseba – 

Ustanovitelj 
je fizična 

Ustanovitelj 
je lahko 

Podatek se 
ne vodi 
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priimek/popolno ime 
ustanovitelja, datum vstopa, 
datum izstopa, oznaka 
spremembe ustanovitelja (NOV, 
IZBRIS, brez oznake so 
ustanovitelji, kjer ni sprememb in 
se izpišejo na koncu tabele). S 
klikom na ustanovitelja v tabeli se 
izpišejo vsi podatki o tem 
ustanovitelju. 

sobodajalec. 
Ustanovitelj je 
lahko samo 
eden.  

oseba, ki 
opravlja 
dejavnost.  
Ustanovitelj 
je lahko 
samo eden. 

fizična ali 
pravna 
oseba, ali pa 
se vpiše 
pravna 
podlaga. 

Ime in priimek USTANOVITELJI SPOT 

Podatek je 
obvezen, če je 
ustanovitelj fizična 
oseba 

     

Firma ali ime USTANOVITELJI SPOT 

Podatek je 
obvezen, če je 
ustanovitelj pravna 
oseba 

     

Tuja pravna 
oseba-naziv  

USTANOVITELJI SPOT 

Podatek je 
obvezen, če je 
ustanovitelj tuja 
pravna oseba 
(samo pri DPS -
pravne osebe) 

 
Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi  

  

EMŠO USTANOVITELJI SPOT 

Podatek je 
obvezen, če je 
ustanovitelj fizična 
oseba 

   

Če je 
ustanovitelj 
tujec, ki ni 
vpisan v CRP 
(ima samo 
DŠ), tega 
podatka ne 
prejmemo iz 
SPOT – polje 
je prazno (ni 
obvezen 
podatek) 

 

Matična številka USTANOVITELJI SPOT 
Podatek je 
obvezen, če je 

 
Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 
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ustanovitelj pravna 
oseba 

Davčna številka USTANOVITELJI SPOT 

Davčna številka je 
lahko davčna 
številka pravne ali 
fizične osebe 

 DA DA DA  

Naslov USTANOVITELJI SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

    

Naslov v tujini USTANOVITELJI SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

    

Tip naslova USTANOVITELJI SPOT   DA DA DA  

Država USTANOVITELJI SPOT   DA DA DA  

Občina USTANOVITELJI SPOT   DA DA DA  

Ulica in HŠ, 
dodatek – tujina 

USTANOVITELJI SPOT  Podatek ni pod kontrolo RPE.     

Pošta in poštna 
številka – tujina   

USTANOVITELJI SPOT  Podatek ni pod kontrolo RPE.     

Vrsta 
ustanovitelja 

USTANOVITELJI SPOT   DA DA DA  

Pravna podlaga USTANOVITELJI 
SPOT / 
ročno -
aplikacija 

  
Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 

Podatek se 
vodi, če je 
subjekt 
ustanovljen 
na podlagi 
zakona 

Podatek se 
ne vodi 

Datum vstopa USTANOVITELJI 

SPOT / 
samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

  

Pri vpisu se 
podatek 
samodejno 
prenese iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vpiše v 
aplikacijo PRS 
v koraku 15.0 
– Vpis 
podatkov. Pri 

Pri vpisu se 
podatek 
samodejno 
prenese iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vpiše v 
aplikacijo 
PRS v koraku 
15.0 – Vpis 
podatkov. 

Pri vpisu se 
podatek 
samodejno 
prenese iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vpiše v 
aplikacijo 
PRS v koraku 
15.0 – Vpis 
podatkov. 
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vlogi za 
spremembo 
ali izbris se 
podatek 
prenese iz 
baze PRS. 
 

Pri vlogi za 
spremembo 
ali izbris se 
podatek 
prenese iz 
baze PRS. 
 

Pri vpisu 
novega 
ustanovitelja 
se datum 
vstopa  
ustanovitelja  
prenese iz 
SPOT. Pri že 
vpisanih 
ustanovitelji
h se podatek 
prenese iz 
baze PRS. 

Datum izstopa USTANOVITELJI 
SPOT / 
samodejno -
aplikacija  

  

Podatek se 
vpiše samo v 
primeru  
izbrisa PS iz 
PRS (vloga za 
izbris) -  
podatek se 
samodejno 
napolni iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vnese v 
aplikacijo PRS 
v koraku 15.0 
– Vpis 
podatkov.  
 

Podatek se 
vpiše samo v 
primeru  
izbrisa PS iz 
PRS (vloga 
za izbris) -  
podatek se 
samodejno 
prenese iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vnese v 
aplikacijo 
PRS v koraku 
15.0 – Vpis 
podatkov.  

Pri vlogi za 
izbris  se 
podatek 
samodejno 
prenese iz 
datuma 
spremembe, 
ki ga 
uporabnik 
vnese v 
aplikacijo 
PRS v koraku 
15.0 – Vpis 
podatkov. 
Pri izbrisu 
ustanovitelja 
se podatek 
prenese iz 
SPOT. 
Pri že 
izbrisanih 
ustanovitelji
h se podatek  
prenese iz 
baze PRS. 

 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    138/203 

ZASTOPNIKI    

Podatki o vseh zastopnikih se 
najprej izpišejo v tabeli: ime in 
priimek zastopnika, datum vpisa, 
datum izbrisa, oznaka spremembe 
zastopnika (NOV, IZBRIS, brez 
oznake so zastopniki, kjer ni 
sprememb in se izpišejo na koncu 
tabele). S klikom na zastopnika v 
tabeli se izpišejo vsi podatki o 
zastopniku. 

Ni obvezen 
podatkovni 
sklop 

Ni obvezen 
podatkovni 
sklop 

 
Podatek se 
ne vodi 

Ime in priimek ZASTOPNIKI SPOT       

EMŠO ZASTOPNIKI SPOT     

Če je 
zastopnik 
tujec, ki ni 
vpisan v CRP 
(ima samo 
DŠ), tega 
podatka ne 
prejmemo iz 
SPOT – polje 
je prazno. 

 

Firma ZASTOPNIKI SPOT  
Če je zastopnik stečajni upravitelj – 
poslovni subjekt 

    

Matična številka ZASTOPNIKI SPOT  
Če je zastopnik stečajni upravitelj – 
poslovni subjekt 

    

Davčna številka  ZASTOPNIKI SPOT       

Naslov ZASTOPNIKI SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

    

Naslov v tujini ZASTOPNIKI SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

    

Tip naslova ZASTOPNIKI SPOT       

Država ZASTOPNIKI SPOT       

Občina ZASTOPNIKI SPOT       

Ulica in HŠ, 
dodatek – tujina  

ZASTOPNIKI SPOT  Podatek ni pod kontrolo RPE. 
  

  

Pošta in poštna 
številka – tujina  

ZASTOPNIKI SPOT  Podatek ni pod kontrolo RPE. 
  

  

Vrsta zastopnika ZASTOPNIKI SPOT       
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Datum vstopa ZASTOPNIKI 
SPOT / baza 
PRS 

 

Pri vpisu novega zastopnika se 
datum vstopa  zastopnika  prenese 
iz SPOT. Pri že vpisanih zastopnikih 
se podatek prenese iz baze PRS. 

    

Datum izstopa ZASTOPNIKI 
SPOT / baza 
PRS 

 

Pri izbrisu zastopnika se datum 
izstopa zastopnika prenese iz SPOT. 
Pri že izbrisanih zastopnikih se 
podatek  prenese iz baze PRS. 

    

Oznaka 
spremembe 
zastopnika 

ZASTOPNIKI SPOT  

NOV – vpis novega zastopnika 
IZBRIS – izbris zastopnika 
brez oznake – ni sprememb pri 
vpisanem zastopniku. 

    

DEJAVNOSTI    

Podatki o dejavnostih se izpišejo v 
dveh tabelah: Glavna dejavnost po 
SKD in Registrirane dejavnosti po 
SKD s podatki: šifra podrazreda 
SKD, naziv podrazreda SKD, datum 
vpisa, datum izbrisa in oznaka 
spremembe (NOVA, IZBRISANA,  
brez oznake so dejavnosti, ki se ne 
spreminjajo in se izpišejo na koncu 
tabele). 

Obvezen 
podatkovni 
sklop 

Obvezen 
podatkovni 
sklop 

Obvezen 
podatkovni 
sklop 

Podatek se 
ne vodi 

GLAVNA 
DEJAVNOST 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Šifra 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA  

Naziv 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA  

Datum vpisa DEJAVNOSTI 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti se 
podatek samodejno prenese iz 
datuma spremembe, ki ga 
uporabnik vpiše v aplikacijo PRS v 
koraku 15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih  dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 
 

DA DA DA  
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Datum izbrisa DEJAVNOSTI 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se datum 
izbrisa dejavnosti vpiše samodejno 
na podlagi datuma spremembe, ki 
ga uporabnik vnese v aplikacijo PRS 
v koraku 15.0 – Vpis podatkov. Pri 
že izbrisanih dejavnostih se 
podatke prenese iz baze PRS. 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

 

Oznaka 
spremembe 
dejavnosti 

DEJAVNOSTI   

− NOVA – vpis nove dejavnosti 

− IZBRISANA – izbris dejavnosti 

− brez oznake – ni sprememb pri  
dejavnosti 

DA DA DA  

REGISTRIRANE 
DEJAVNOSTI 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi. 

Šifra 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA  

Naziv 
podrazreda SKD 

DEJAVNOSTI SPOT   DA DA DA  

Datum vpisa DEJAVNOSTI 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti se datum 
vpisa  dejavnosti  vpiše samodejno 
na podlagi datuma spremembe, ki 
ga uporabnik vpiše v aplikacijo PRS 
v koraku 15.0 – Vpis podatkov. Pri 
že vpisanih dejavnostih se podatek 
prenese iz baze PRS. 
 

DA DA DA  

Datum izbrisa DEJAVNOSTI 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se datum 
izbrisa dejavnosti vpiše samodejno 
na podlagi datuma spremembe, ki 
ga uporabnik vnese v aplikacijo PRS 
v koraku 15.0 – Vpis podatkov. Pri 
že izbrisanih dejavnostih se 
podatek prenese iz baze PRS. 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

 

Oznaka 
spremembe 
dejavnosti 

DEJAVNOSTI   

− NOVA – vpis nove dejavnosti 

− IZBRISANA – izbris dejavnosti 

− brez oznake – ni sprememb pri  
dejavnosti 

DA DA DA  
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DELI 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

   

Podatki o vseh delih se najprej 
izpišejo v tabeli: ime dela PS, 
matična številka dela PS, oznaka 
spremembe dela PS (NOV, 
SPREMEMBA,IZBRIS, brez oznake 
so deli PS, kjer ni sprememb in se 
izpišejo na koncu tabele). S klikom 
na del PS v tabeli se izpišejo vsi 
njegovi podatki. 
Pod tabelo je še seznam izbrisanih 
delov PS (imajo vpisan datum 
vpisa in datum izbrisa) , ki se 
odpre s klikom na + (podatki v 
tabeli so enaki kot zgoraj). 

Ni obvezen 
podatkovni 
sklop 

Ni obvezen 
podatkovni 
sklop 

Ni obvezen 
podatkovni 
sklop 

Podatek se 
ne vodi 

Ime  DELI PS 
SPOT / 
ročno -
aplikacija 

Opozorilo v 
primeru popravka 
podatka. 

Možnost spremembe podatka v 
primeru očitne tipkarske ali 
slovnične napake. Zagotoviti 
sledljivost popravkov. 

DA DA DA  

Matična številka DELI PS 
SPOT / 
samodejno -
aplikacija 

MŠ, ki je že bila 
dodeljena, ne sme 
biti ponovno 
dodeljena, tudi če 
je bil del PS s to MŠ 
že izbrisan. 

Pri vpisu dela PS se MŠ samodejno 
določi, in sicer je to prva prosta 
zaporedna številka v okviru MŠ PS 
(prvih sedem številk MŠ PS ter 
zadnje tri številke po zaporedju 
zasedenosti, določi se prva 
razpoložljiva). Pri že vpisanih delih 
PS se podatek prenese iz SPOT. 

DA DA DA  

Poslovni naslov  DELI PS SPOT   DA DA DA  

Datum vpisa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu novega dela PS se podatek 
samodejno prenese iz datuma 
spremembe, ki ga uporabnik vpiše 
v aplikacijo PRS v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. Pri že vpisanih  delih 
se podatek prenese iz baze PRS. 

DA DA DA  

Datum izbrisa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dela PS se podatek 
samdejno prenese iz datuma 
spremembe, ki ga uporabnik vnese 
v aplikacijo PRS v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. Pri že izbrisanih 

DA 
(pri 

izbrisanem 
delu PS) 

DA 
(pri 

izbrisanem 
delu PS) 

DA 
(pri 

izbrisanem 
delu PS) 
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delih se podatek prenese iz baze 
PRS. 

Registrski organ DELI PS 
SPOT / baza 
PRS 

 
 
 

Registrski 
organ je AJPES 

  
Podatek se 
ne vodi 

Pravnoorganiza
cijska oblika- 

DELI PS 
SPOT / 
ročno - 
aplikacija 

  DA DA DA  

KONTAKTNI 
PODATKI  

 SPOT  Ni obvezen podatek     

Kontaktni 
podatki  

DELI PS SPOT       

Objava kontakta DELI PS SPOT       

ZASTOPNIKI  DELI PS SPOT  

Podatki o vseh zastopnikih se 
najprej izpišejo v tabeli: ime in 
priimek zastopnika, datum vpisa, 
datum izbrisa, oznaka spremembe 
zastopnika (NOV, IZBRIS, brez 
oznake so zastopniki, kjer ni 
sprememb in se izpišejo na koncu 
tabele). S klikom na zastopnika v 
tabeli se izpišejo vsi podatki o 
zastopniku. 
Pod tabelo je še seznam izbrisanih 
zastopnikov (imajo vpisan datum 
vpisa in datum izbrisa) , ki se odpre 
s klikom na + (podatki v tabeli so 
enaki kot zgoraj). 

Podatki o 
zastopnikih se 
ne vodijo 

Ni obvezen 
podatek 

Ni obvezen 
podatek 

 

Ime in priimek DELI PS SPOT   
Podatek se ne 
vodi 

   

EMŠO DELI PS SPOT  

Če je zastopnik tujec, ki ni vpisan v 
CRP (ima samo DŠ), tega podatka 
ne prejmemo iz SPOT – polje je 
prazno. 

Podatek se ne 
vodi 

   

Davčna številka DELI PS SPOT   
Podatek se ne 
vodi 

   

Naslov DELI PS SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

Podatek se ne 
vodi 
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Naslov v tujini DELI PS SPOT  
Obvezen je eden od obeh podatkov: 
Naslov ali naslov v tujini 

    

Tip naslova DELI PS SPOT       

Država DELI PS SPOT   
Podatek se ne 
vodi 

   

Občina DELI PS SPOT   
Podatek se ne 
vodi 

   

Vrsta zastopnika DELI PS SPOT   
Podatek se ne 
vodi 

   

Datum vstopa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu novega zastopnika se 
podatek samodejno prenese iz 
datuma spremembe, ki ga 
uporabnik vpiše v aplikacijo PRS v 
koraku 15.0 – Vpis podatkov. Pri že 
vpisanih zastopnikih se podatek 
prenese iz baze PRS. 

Podatek se ne 
vodi 

   

Datum izstopa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu zastopnika se podatek 
samodejno prenese iz datuma 
spremembe, ki ga uporabnik vnese 
v aplikacijo PRS v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. 
Pri že izbrisanih zastopnikih se 
podatek  prenese iz baze PRS. 

Podatek se ne 
vodi 

   

Oznaka 
spremembe 
zastopnika 
 

DELI PS SPOT  

− NOV – vpis novega zastopnika 

− IZBRIS – izbris zastopnika 

− brez oznake – ni sprememb pri 
vpisanem zastopniku 

Podatek se ne 
vodi 

   

GLAVNA 
DEJAVNOST  

DELI PS  

Glavna dejavnost 
dela je obvezno ena 
izmed registriranih 
dejavnosti PS  

Podatki o dejavnostih se izpišejo v 
tabeli s podatki: šifra podrazreda 
SKD, naziv podrazreda SKD, datum 
vpisa, datum izbrisa in oznaka 
spremembe (NOVA, IZBRISANA,  
brez oznake so dejavnosti, ki se ne 
spreminjajo in se izpišejo na koncu 
tabele). 

Obvezen 
podatek 

Obvezen 
podatek 

Obvezen 
podatek 

 

Šifra 
podrazreda SKD 

DELI PS SPOT  
Če ima PS registrirano samo glavno 
dejavnost, je glavna dejavnost dela 
PS enaka glavni dejavnosti PS.  

DA DA DA  
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Naziv 
podrazreda SKD 

DELI PS SPOT   DA DA DA  

Datum vpisa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri vpisu nove dejavnosti podatek 
samodejno prenese iz datuma 
spremembe, ki ga uporabnik vpiše 
v aplikacijo PRS v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. Pri že vpisanih  
dejavnostih se podatek prenese iz 
baze PRS. 

DA DA DA  

Datum izbrisa DELI PS 
Samodejno -
aplikacija / 
baza PRS 

 

Pri izbrisu dejavnosti se podatek 
samodejno prenese iz datuma 
spremembe, ki ga uporabnik vnese 
v aplikacijo PRS v koraku 15.0 – 
Vpis podatkov. Pri že izbrisanih 
dejavnostih se podatek prenese iz 
baze PRS. 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

DA 
(pri izbrisani 
dejavnosti) 

 

VHODNI 
DOKUMENTI 

   

S skliklom na gumb »Vhodni 
dokumenti« se izpiše seznam vseh 
priloženih vhodnih dokumentov v 
zadevi 

    

Vrsta 
dokumenta 

 
SPOT / 
Ročno v 
Vpisniku PRS 

      

Ime dokumenta  
SPOT / ročno 
v Vpisniku PRS 

      

Številka vpisa  

Samodejno – 
aplikacija / 
ročno v 
Vpisniku PRS 

      

Datum 
dokumenta 

 
SPOT /  
Ročno v 
Vpisniku PRS 
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Uporabnik v tem koraku izvede pregled vseh podatkov in vhodnih dokumentov v zadevi in preveri, ali je 
vloga vsebinsko popolna in tehnično ustrezna (čitljivost skeniranega dokumenta, ali so pripeti ustrezni 
vhodni dokumenti, ali so vpisani vsi zahtevani podatki). Za ta namen mora aplikacija uporabniku omogočati 
vpogled v vse podatke, ki jih vsebuje vloga in v vse priložene dokumente:  
 
1. Uporabnik z izbiro gumba »Vhodni dokumenti« odpre seznam vseh prejetih vhodnih dokumentov iz 

sistema SPOT (vloga in vse priloge k vlogi). 
2. Uporabnik odpre posamezen dokument s klikom na ime dokumenta na seznamu vhodnih dokumentov. 

Vse dokumente lahko tudi natisne.  
3. V primeru prejete vloge za spremembo podatkov v PRS (vrsta vloge 03 in 04) lahko uporabnik z izbiro 

gumba »Izpis sprememb« odpre prikaz, v katerem so izpisane vse spremembe podatkov (iz vloge) glede 
na trenutno stanje podatkov v PRS (Priloga 6 tega dokumenta). 

4. Uporabnik pregleda vse podatke v zadevi po posameznih podatkovnih sklopih/zavihkih vnosne maske, 
opisanih v  tem poglavju. 

5. V tem koraku lahko uporabnik vnese le morebitne opombe oz. ugotovitve, ki jih je ugotovil pri pregledu 
vloge. Besedilo vpiše v polje »Opomba AJPES« v zavihku »Podatki o zadevi«. Podatek je neobvezen. 

6. V primeru, ko je uporabnik vlogo samo pregledal in ne bo nadaljeval z delom na zadevi, izbere možnost 
»IZHOD« in aplikacija mu ponudi izbor statusa »Pregledana« - s potrditvijo se status zadeve spremeni 
v »10-Pregledana« (če statusa ne potrdi, status ostane nespremenjen), aplikacija pa zadevo vrne na 
seznam »Pregled nerešenih zadev«. Status »10-Pregledana« lahko uporabnik razveljavi z gumbom 
»RAZVELJAVI STATUS« - status zadeve se spremeni v predhodni status »09-V reševanju«. 

7. V primeru, ko uporabnik nadaljuje z delom na zadevi, lahko možnost iz točke 6 preskoči (status zadeve 
ostane« 09-V reševanju«) in postopek nadaljuje z izbiro enega izmed naslednjih korakov, ki se mu 
odprejo s klikom na gumb »TIP ODLOČITVE«. Možne vrste odločitev so naslednje: 

 

− VPIS (postopek se nadaljuje z zap. št. 15.0.), 

− VSEBINSKA DOPOLNITEV (postopek se nadaljuje z zap. št. 16.0.), 

− TEHNIČNA DOPOLNITEV (postopek se nadaljuje z zap. št. 16.0.), 

− USTAVITEV (postopek se nadaljuje z zap. št. 16.0.). 

Z gumbom »RAZVELJAVI« (ki je nameščen ob statusu zadeve) lahko uporabnik razveljavi trenuti status 
zadeve, če je to po pravilih določanja statusov mogoče – v tem primeru se status zadeve vrne za en status 
nazaj (na predhodni status). 
 
S klikom na gumb »IZHOD« aplikacija ponudi možnost »Želite shraniti spremembe? Da/Ne«. Z izbiro 
možnosti »Da« se shranijo vsi vpisani oziroma spremenjeni podatki, zadeva se zapre ter vrne na seznam 
"Pregled nerešenih zadev", status zadeve pa ostane nespremenjen.  
 
 
3.4.3.5. Korak 15.0 – Vpis podatkov 

 
Opis 
 
Predhodni korak: 13.0. Naslednji korak: 16.0. 
Funkcionalnost omogoča vnos podatkov, ki so potrebni za vpis v PRS, preveritev drugih podatkov, ki so v 
aplikacijo preneseni iz baze PRS in spremembo podatkov, pri katerih so spremembe dovoljene.  
 
Procesiranje in pravila podatkovnega toka 
 
Uporabnik v koraku 13.0 (status zadeve 09-V reševanju ali 10-Pregledana) klikne na gumb »TIP ODLOČITVE« 
in izbere tip odločitve »VPIS«. S tem se odpre vnosna maska »VPIS PODATKOV«, status zadeve pa se 
spremeni v »17-V postopku vpisa«. V  zadevah, kjer se matična številka ne prenese iz sistema SPOT, se 
poslovnemu subjektu matična številka samodejno določi ob spremembi statusa v »17-V postopku vpisa«.  
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Uporabnik lahko v tem koraku še vedno pregleda vse podatke zadeve v zavihkih iz koraka 13.0 in vse vhodne 
dokumente zadeve, ne da bi se spremenil status zadeve. Ta korak se izbere le pri zadevah, pri katerih so 
izpolnjeni vsi pogoji za vpis v PRS (pozitivna odločitev) – če je v predhodnem koraku (13.0) izbran tip 
odločitve 11-Vpis. V primeru negativnega tipa odločitve (14-Ustavitev, 15-Vsebinska dopolnitev ali 16-
Tehnična dopolnitev) se ta korak preskoči, uporabnik pa nadaljuje s korakom 16.0. V tem koraku ima tudi 
možnost razveljaviti trenutni status zadeve z gumbom »RAZVELJAVI STATUS«, status zadeve se spremeni v 
predhodni status. 
 
Slika št. 37 v nadaljevanju prikazuje vnosno masko aplikacije PRS v koraku 15 - »Vpis podatkov«. 
 
Slika št. 37: Vnosna maska zavihka »Vpis podatkov« v aplikaciji PRS (modul PRS-DPS) 

              

OSNOVNI PODATKI O 
ZADEVI  OSNOVNI PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU  

PODATKI O IZPOSTAVI IN 
UPORABNIKU 

SPOT številka in zap.št. SPOT  Firma ali ime  Ime izpostave 

Datum prejema vloge  Matična številka  Ime in priimek uporabnika 

Predlagan datum  Davčna številka   

Oznaka NUJNO  Pravnoorganizacijska oblika    

Status               RAZVELJAVI       

         

PODATKI O SPREMEMBI   OBDOBJE VPISA/IZBRISA   PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE 

Datum spremembe    Datum ponovnega vpisa      

Vrsta spremembe    Datum predvidenega izbrisa    VHODNI DOKUMENTI 

Datum vpisa         

Datum izbrisa       IZHODNI DOKUMENTI 

         

RAZNI SKLEPI      IZPIS SPREMEMB 

Zaporedna številka         

Datum vpisa        POVEZAVE 

Vsebina       PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum izbrisa       PREGLED REŠENIH ZADEV 

Razlog izbrisa       PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

       PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

       VPISNIK PRS 

DRUGI PODATKI PRS      VPOGLED V PRS 

Šifra in naziv SKIS       ePRS 

Registrski organ       

Vrsta lastnine       InDoc 

Podoblika         

Vrsta društva         

Status v javnem interesu       SHRANI 

Velikost RS       IZHOD 

Število zaposlenih         

Aktivnost         

Zavezanec po ZDIJZ         

Zavezanec za DDV     < >   

         

OPOMBA REFERENTA         

         

KOMENTAR REFERENTA         

KOMENTAR PODPISNIKA       

              

VPIS PODATKOV       

 
Celoten nabor podatkov (za vse skupine pravnoorganizacijskih oblik DPS) ki se vnašajo v tem koraku, njihovi 
viri, obveznost in kontrole ter seznam vseh drugih podatkov, ki se izpišejo iz baze PRS, so navedeni v tabeli 
št. 17 v nadaljevanju.  
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          Tabela št. 17: Podatki v zavihku »Vpis podatkov« modula PRS-DPS (po skupinah DPS) 

Podatek 
Vir 

podatka 
Obveznost Kontrole Pojasnila SOBODAJALCI DPS - fizične osebe 

DPS - pravne 
osebe 

Tuja pravna 
oseba po 

ZZK-1 

PODATKI O 
SPREMEMBI 

        

Datum 
spremembe 

Ročno -
aplikacija 

DA 

Če datum spremembe ni 
enak predlaganemu 
datumu, se v aplikaciji 
izpiše opozorilo, da datum 
spremembe ni enak 
predlaganemu datumu. 
Če datum spremembe ni 
vpisan, se izpiše opozorilo, 
da datum spremembe ni 
vpisan. 

Če uporabnik vpiše datum 
spremembe, ki ni enak 
predlaganemu datumu na 
vlogi, ga mora aplikacija na 
to opozoriti. Za nadaljevanje 
z delom mora uporabnik  
vnos drugačnega datuma še 
enkrat potrditi. 

Obvezen 
podatek 

Obvezen podatek 
Obvezen 
podatek 

Obvezen 
podatek 

Vrsta 
spremembe 

Samodejno
- aplikacija 
/ ročno -
aplikacija 

DA 

Nabor šifer vrst 
spremembe je odvisen od 
POO subjekta ter izbire 
vrste vloge in tipa 
odločitve. 
Če vrsta spremembe ni 
vpisana, se izpiše 
opozorilo, da vrsta 
spremembe ni vpisana. 

Vrsta spremembe se določi 
samodejno oziroma jo 
določi uporabnik iz šifranta. 
Aplikacija mora uporabniku 
ponuditi samo določen 
nabor šifer glede na POO 
subjekta in glede na vrsto 
vloge in tip odločitve. 

Obvezen 
podatek – 
samodejno ali 
ročno iz 
šifranta 

Obvezen podatek – 
samodejno ali 
ročno iz šifranta 

Obvezen 
podatek – 
samodejno ali 
ročno iz 
šifranta 

Obvezen 
podatek – 
samodejno 
ali ročno iz 
šifranta 

Datum vpisa 

Samodejno
- aplikacija 
/ baza PRS 
/ ročno -
aplikacija 

DA 

Podatek se po prvem vpisu 
PS v PRS več ne spreminja, 
razen v primeru odprave 
napake. 

Pri vlogi za vpis PS (vrsta 
predloga 01) se podatek  
samodejno prenese iz 
vnesenega datuma 
spremembe. Pri že vpisanih 
PS se podatek  prenese iz 
baze PRS. Podatek lahko 
spremeni samo nadzornik 
izpostave v Vpisniku PRS 
zaradi odprave napake.  
Obstajati mora možnost 
sledljivosti izvedenih 
popravkov oz. sprememb po 

Obvezen 
podatek 

Obvezen podatek 
Obvezen 
podatek 

Obvezen 
podatek 
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uporabnikih oz. po vsebini 
opravljene spremembe. 

Datum izbrisa 

Samodejno
- aplikacija 
/ ročno -
aplikacija 

DA – pri 
vlogi za 
izbris 
(vrsta 

vloge 05 ali 
06) 

 

Pri vlogi za izbris PS (vrsta 
vloge 05 ali 06) se podatek 
samodejno prenese iz 
vnesenega datuma 
spremembe. Podatek lahko 
spremeni samo nadzornik 
izpostave v Vpisniku PRS 
zaradi odprave napake. 
Obstajati mora možnost 
sledljivosti izvedenih 
popravkov oz. sprememb po 
uporabnikih oz. po vsebini 
opravljene spremembe. 

Obvezen 
podatek pri 
vrsti vloge 05 
ali 06 

Obvezen podatek 
pri vrsti vloge 05 ali 
06 

Obvezen 
podatek pri 
vrsti vloge 05 
ali 06 

Obvezen 
podatek pri 
vrsti vloge 
05 ali 06 

Datum 
ponovnega 
vpisa 

Ročno -
aplikacija 

NE 

Podatek se vodi le za DPS -
fizične osebe, ki se 
vpisujejo za določeno 
obdobje. 

 
Podatek se ne 
vodi 

Vpiše se datum 
ponovnega vpisa 
fizične osebe, če je 
iz akta registrskega 
organa razvidno, da 
jo je potrebno za 
neko določeno 
obdobje izbrisati. 
Datum se prenese v 
Seznam o izteku 
obdobja 
vpisa/izbrisa v PRS. 
Tri dni  pred 
datumom 
ponovnega vpisa se 
v aplikaciji izpiše 
obvestilo vsem 
uporabnikom v 
izpostavi, ki je 
zadevo nazadnje 
reševala.  

Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 
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Datum 
predvidenega 
izbrisa 

Ročno -
aplikacija 

NE 

Podatek se vodi le za DPS-
fizične osebe, ki se 
vpisujejo za določeno 
obdobje. 

 
Podatek se ne 
vodi 

Vpiše se datum 
predvidenega 
izbrisa fizične 
osebe, za katero je 
iz akta registrskega 
organa razvidno, da  
se vpisuje za 
določeno obdobje. 
Datum se prenese v 
Seznam o izteku 
obdobja 
vpisa/izbrisa v PRS. 
Tri dni  pred 
datumom 
predvidenega 
izbrisa se v 
aplikaciji izpiše 
obvestilo vsem 
uporabnikom v 
izpostavi, ki je 
zadevo nazadnje 
reševala. 

Podatek se ne 
vodi 

Podatek se 
ne vodi 

RAZNI SKLEPI    

Podatkovni sklop ni 
obvezen, vendar če je 
vpisan, so spodaj navedeni 
podatki obvezni 

Neobvezen 
podatkovni 
sklop 

Neobvezen 
podatkovni sklop 

Neobvezen 
podatkovni 
sklop 

Se ne vodi 

Zaporedna 
številka 

Samodejno
- aplikacija 

DA 

Zaporedno številko 
samodejno določi 
aplikacija -  številči se od 1 
naprej. 

 DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Datum vpisa 
Ročno -
aplikacija 

DA  
Vnos je obvezen, če je 
vpisana vsebina (če ni 
vpisan, se izpiše opozorilo) 

Uporabnik lahko spreminja 
datum vpisa  vse do 
trenutka, ko  dokument dobi 
status »22-Podpisano«. 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Vsebina 
Ročno -
aplikacija 

DA  
Uporabnik ročno vpiše 
zahtevano vsebino. Vsebino 
lahko spreminja  vse do 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi. 
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trenutka, ko  dokument dobi 
status »22-Podpisano«.  

Datum izbrisa 
Ročno -
aplikacija 

DA - v 
primeru 
izbrisa 
sklepa 

 

Uporabnik lahko spreminja 
datum izbrisa  vse do 
trenutka, ko  dokument dobi 
status »22-Podpisano« 

Obvezen 
podatek v 
primeru 
izbrisa sklepa 

Obvezen podatek v 
primeru izbrisa 
sklepa 

Obvezen 
podatek v 
primeru 
izbrisa sklepa 

Podatek se 
ne vodi. 

Razlog izbrisa 
Ročno -
aplikacija 

DA – če je 
vpisan 
datum 
izbrisa 

Vnos je obvezen, če je 
vpisan datum izbrisa (če ni 
vpisan, se izpiše opozorilo) 

Uporabnik ročno vpiše 
razlog izbrisa in ga lahko 
spreminja do statusa »22-
Podpisano«. 

Obvezen 
podatek v 
primeru 
izbrisa sklepa 

Obvezen podatek v 
primeru izbrisa 
sklepa 

Obvezen 
podatek v 
primeru 
izbrisa sklepa 

Podatek se 
ne vodi 

DRUGI 
PODATKI PRS 

  
Obvezen podatkovni 
sklop 

     

Šifra in naziv 
SKIS 

Ročno-
aplikacija / 
samodejno
- aplikacija  

DA  

Pri sobodajalcih, DPS-fizične 
osebe in DPS-pravne osebe 
(za navedene POO 
subjektov) se določi 
samodejno, pri ostalih POO 
je potreben ročni vnos 
(šifrant) 

DA 
določi se 
samodejno – 
šifra 14100 

DA 
določi se 
samodejno – šifra 
14100 

DA 
določi se 
samodejno ali 
ročno iz 
šifranta glede 
na POO. 
 

Podatek se 
ne vodi 

Registrski 
organ 

 DA  

Podatek se samodejno 
določi v aplikaciji glede na 
pravnoorganizacijsko obliko 
subjekta. Uporabnik ima 
možnost podatek spremeniti 
v koraku 15.0 – Vpis 
podatkov. 

DA 
samodejno se 
določi 
registrski 
organ 
»AJPES«. 

DA 
samodejno  se 
določi registrski 
organ glede na POO 
PS (glej tabelo št. 
15 na strani 123) 

DA 
samodejno se 
določi 
registrski 
organ glede 
na POO PS 
(glej tabelo št. 
15 na strani 
123) 

DA 
samodejno  
se določi 
registrski 
organ 
»AJPES«. 

Vrsta lastnine 

Ročno-
aplikacija / 
samodejno
- aplikacija 

DA  

Pri sobodajalcih, DPS-fizične 
osebe in DPS-pravne osebe 
(za navedene POO 
subjektov) se določi 
samodejno, pri ostalih se 
ročno izbere iz šifranta. 

Določi se 
samodejno – 
vrsta lastnine 
2-zasebna 
lastnina 

Določi se 
samodejno – vrsta 
lastnine 2-zasebna 
lastnina 

Določi se 
samodejno / 
ročno iz 
šifranta glede 
na POO. 
 

Podatek se 
ne vodi 

Podoblika 
 

Ročno -
aplikacija 

NE 
Vnese se podatek iz akta 
registrskega organa 

 
Podatek se ne 
vodi 

Podatek se ne vodi 
Podatek se 
vpiše ročno 

Podatek se 
ne vodi 

Vrsta društva Baza PRS NE  
Podatek se prevzame iz 
Registra društev 

Podatek se ne 
vodi 

Podatek se ne vodi 
Prevzem 
podatka iz 

Podatek se 
ne vodi 
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Registra 
društev 

Status v 
javnem 
interesu 

Baza PRS NE  Podatek se prevzame iz ENO 
Podatek se ne 
vodi 

Podatek se ne vodi 
Prevzem 
podatka iz 
ENO 

Podatek se 
ne vodi 

Velikost RS Baza PRS DA  
Podatek se prevzame z 
masovnim ažuriranjem 
podatkov PRS. 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Število 
zaposlenih 

Baza PRS DA  
Podatek se prevzame z 
masovnim ažuriranjem 
podatkov PRS. 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Aktivnost Baza PRS DA  

Podatek se ažurira s podatki 
iz letnih poročil ali podatki 
CRP (smrt nosilca 
dejavnosti). 

DA DA DA 
Podatek se 
ne vodi 

Zavezanec po 
ZDIJZ 

Baza PRS NE  
Podatek se dnevno 
prevzema iz RZIJZ. 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Podatek se 
ne vodi 

Zavezanec za 
DDV 

Baza PRS NE  
Podatek se dnevno ažurira s 
FURS 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Podatek se 
ne vodi 

OPOMBA 
REFERENTA 

Ročno -
aplikacija 

NE  
Prosti tekst uporabnika za 
namen vodenja zadeve. 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Podatek se 
ne vodi 

KOMENTAR 
REFERENTA 

Ročno -
aplikacija 

NE  

Uporabnik lahko vpiše 
komentar podpisniku v zvezi 
z podpisom izhodnega 
dokumenta. 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Podatek se 
ne vodi 

KOMENTAR 
PODPISNIKA 

Ročno - 
aplikacija 

NE  

Podpisnik lahko v koraku 
podpisovanja (korak 17.1) 
vpiše komentar kot 
pojasnilo v zvezi z zavrnitvijo 
podpisa referentu – 
komentar se referentu 
prikaže v zavihku koraka 
15.0.   

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Neobvezen 
podatek 

Podatek se 
ne vodi 

IZHODNI 
DOKUMENTI 

   

Aplikacija samodejno po 
izdelavi posameznih 
izhodnih dokumentov (v 
koraku 16.0) podatke o teh 
dokumentih prikaže v tabeli 
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izhodnih dokumentov, ki se 
izpiše po kliku na gumb 
»Izhodni dokumenti« 

Vrsta 
dokumenta 

Samodejno 
- aplikacija 

DA  
Šifra vrste izhodnega 
dokumenta iz šifranta vrst 
izhodnih dokumentov 

    

Ime 
dokumenta 

Samodejno 
- aplikacija 

DA  
Ime dokumenta iz šifranta 
vrst izhodnih dokumentov 

    

Številka vpisa 
Samodejno 
- aplikacija 

DA       

Datum 
dokumenta 

Samodejno 
- aplikacija 

DA       
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Podatki, ki jih je obvezno vnesti v aplikacijo oziroma jih aplikacija določi samodejno pri vseh 
pravnoorganizacijskih oblikah DPS so:  
 
➢ Datum spremembe:  

− praviloma je datum spremembe enak predlaganemu datumu oziroma datumu vpisa / spremembe / 
izbrisa podatka v primarnem registru (podatek iz vloge SPOT) , 

− če uporabnik vpiše datum spremembe, ki ni enak predlaganemu datumu na vlogi, se mora v aplikaciji 
izpisati opozorilo: »Datum ni enak predlaganemu datumu«, uporabnik pa mora vnos drugačnega 
datuma še enkrat potrditi, da lahko nadaljuje z delom, 

− če je predlagan datum prihodnji datum, uporabnik v aplikacijo kot datum spremembe lahko vpiše 
tudi prihodnji datum (v tem primeru se bo vpis v PRS izvedel šele na ta dan), ki pa ne sme biti več kot 
7 dni kasnejši od tekočega datuma, 

− po vpisu datuma spremembe se samodejno vpišejo tudi ostali datumi, ki so vezani na datum 
spremembe: datum vstopa/izstopa ustanovitelja, datum vstopa/izstopa zastopnika, datum 
vpisa/izbrisa glavne dejavnosti, datum vpisa/izbrisa registriranih dejavnosti, datum 
vpisa/spremembe/izbrisa dela PS. Pojasnila so navedena v tabeli št. 16: Podatki po posameznih 
sklopih – zavihkih aplikacije v modulu PRS-DPS (po skupinah DPS) na strani 127 tega dokumenta). 
Uporabnik pa ima te datume možnost tudi ročno popraviti ob opozorulu v aplikaciji in sledljivosti 
vnesenih sprememb. 

 
➢ Vrsta spremembe: 

− je obvezen podatek pri vseh vrstah vlog, 

− podatek samodejno določi aplikacija PRS ali pa ga uporabnik izbere iz šifranta vrst sprememb (pravila 
so razvidna iz Šifranta vrst sprememb v Prilogi 6 tega dokumenta).  

 
➢ Šifra in naziv SKIS: 

− aplikacija samodejno določi podatek o šifri SKIS pri naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah:  

Šifra 
SKIS 

14100 11002 12100 13111 13113 13131 14200 15000 

POO 

143, 144, 145, 
146, 147, 148, 
151, 152, 153, 
154, 156, 157, 
158, 160, 163, 
166 

355, 358 201 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 
307, 308, 309, 
310, 311, 313, 
315, 321, 322 

799 318, 
319 

402, 
403 

210, 362, 
401, 404, 
405, 406, 
451, 452, 
453, 456, 
458 

 

−  pri ostalih pravnoorganizacijskih oblikah se podatek izbere ročno iz šifranta SKIS.  
 

➢ Vrsta lastnine: 

− aplikacija samodejno določi podatek o vrsti lastnine pri  naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah:  

Vrsta 
lastnine 

2-zasebna 
lastnina 

5-državna lastnina 9-ni podatka o lastnini 

POO 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 
151, 152, 153, 154, 156, 157, 
158, 160, 163, 166, 401, 458 

201, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308,  309, 310, 
311, 313, 315, 316, 318, 319, 
321, 322, 355, 358, 405, 799 

362, 402, 403, 404, 406, 
407, 451, 452, 453, 456 

 

− pri ostalih pravnoorganizacijskih oblikah se podatek ročno izbere ročno iz šifranta.  
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Neobvezni podatki za vnos so podatki, ki se vpisujejo v sklop »Razni sklepi« (zaporedna številka, datum 
vpisa, vsebina, datum izbrisa in razlog izbrisa), »Obdobje vpisa/izbrisa« (datum ponovnega vpisa, datum 
predvidenega izbrisa), »Drugi podatki PRS« (Podoblika) ter »Opombe uporabnika«, »Komentar referenta«. 
Popravki podatkov  –  v tem koraku aplikacija uporabniku še zmeraj dovoli popravljanje nekaterih vhodnih 
podatkov, pri katerih je prišlo do očitne tipkarske ali druge napake pri vnosu podatkov v vlogo na portalu 
SPOT  (firma / ime, skrajšana firma / ime, ime dela PS, datum in številka akta registrskega organa ter datum 
akta o ustanovitvi, podatek o pravni podlagi za ustanovitev (zakon), podatki - uradna dolžnost: organ, datum 
akta UD, številka akta UD, naslov za pošiljanje pošiljke) – uporabnik lahko vnese popravke šele, ko po 
opozorilu aplikacije izrecno potrdi popravljanje podatkov. 
 
Uporabnik popravke zgoraj navednih podatkov izvede v zavihku aplikacije, kjer se posamezen podatek 
nahaja (glej slike od 31 do 36 v koraku 13.0). 
 
V tem koraku lahko uporabnik še vedno pregleda vse podatke in vhodne dokumente zadeve v vseh zavihkih 
koraka 13.0 in 15.0, ne da bi se spremenil status zadeve. 
 
Aplikacija v tem koraku ponudi še naslednje možnosti: 

−  »PRIPRAVI IZHODNE DOKUMENTE» (postopek se nadaljuje z zap. št. 16.0). Če niso vpisani vsi obvezni 
podatki, ki jih je potrebno vpisati v tem koraku, se v aplikaciji izpiše opozorilo: Ni vpisan podatek  »ime 
podatka«. Ko uporabnik izbere »POTRDI VPIS«, se status zadeve spremeni v »17-V postopku vpisa«. Ob 
spremembi statusa v »17-V postopku vpisa« se pri vpisu sobodajalca in DPS v PRS (vrsta vloge 01-Vpis), 
pri katerih matična številka še ni vpisana v aplikaciji, samodejno določi tudi matična številka iz bazena 
matičnih številk. Če v nadaljevanju reševanja zadeve do dejanskega vpisa v PRS ne pride, se matična 
številka vrne nazaj v bazen nedodeljenih matičnih številk; 

− »RAZVELJAVI STATUS« - razveljavitev trenutnega statusa zadeve in vrnitev zadeve v predhodni status; 

− »IZHOD« - Z izbiro te možnosti aplikacija ponudi možnost »Želite shraniti spremembe? Da/Ne«. Z izbiro 
možnosti »Da« se shranijo vsi vpisani oziroma spremenjeni podatki, zadeva se zapre ter vrne na seznam 
"Pregled nerešenih zadev", status zadeve pa ostane nespremenjen.  
 

 
3.4.3.6. Korak 16.0 – Priprava izhodnega dokumenta 
 
Opis 
 
Funkcionalnost omogoča nadaljevanje postopka z izdelavo ustreznega izhodnega dokumenta. Sklop 
aktivnosti sestoji iz: 
 

− priprave izhodnega dokumenta,  

− pregleda in izpisa osnutka izhodnega dokumenta, 

− Izbire podpisnika, 

− pošiljanja dokumenta v podpis. 
 
Po izbrani odločitvi o načinu rešitve vloge (pri negativni odločitvi v koraku 13.0) oziroma po izbrani možnosti 
»Pripravi izhodne dokumente« v koraku 15.0, ali pa v Vpisniku PRS po izboru možnosti »Dodaj novo zadevo« 
in v okviru tega »Kreiraj dokument« se na zaslonu prikaže vnosna maska za izdelavo izhodnega dokumenta 
(slika št. 38), kjer uporabnik najprej iz spustnega seznama možnih dokumentov izbere ustrezni izhodni 
dokument. 
 
Na vnosni maski so poleg osnovnih podatkov o zadevi, o poslovnem subjektu in podatkov o izpostavi in 
uporabniku, navedeni še podatki o: 
 

− vrsti vloge, 

− tipu odločitve in 

− številki vpisa, 
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ki so podlaga za vsebino spustnega seznama možnih vrst izhodnih dokumentov. 
 
 
Izgled začetne vnosne maske v modulu PRS-DPS v sklopu aktivnosti priprave izhodnega dokumenta 
prikazuje slika št. 38 v nadaljevanju. 
 
Slika št. 38: Začetna vnosna maska v koraku 16 – Priprava izhodnega dokumenta (v modulu PRS-DPS)): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse možne različice prikazov spustnih seznamov izhodnih dokumentov glede na zgoraj navedene podatke 
o zadevi, so v tabeli št. 13 na strani 107 tega dokumenta. 
 
Priprava izhodnega dokumenta 
 
Po izbiri ustreznega izhodnega dokumenta se na zaslonu prikaže predloga izhodnega dokumenta s 
posameznimi sestavnimi deli glede na pravila, navedena v Prilogi 4 »Popis vseh izhodnih dokumentov s 
pravili njihove priprave v aplikaciji PRS«. Pri nekaterih izhodnih dokumentih je možno ali potrebno del 
besedila ročno dodati. Deli dokumenta, ki jih je potrebno dopolniti, so ustrezno označeni.   
 
Pri tem obstajajo tri možnosti, in sicer:  

− vpis prostega besedila,  

− izbira besedila iz šifranta ali  

− izbira fiksnega besedila iz šifranta. 
 
Uporabnik lahko dokument v delu, kjer je to mogoče, poljubno popravlja in spremembe v dokumentu sproti 
shranjuje (z izbiro gumba »Shrani«). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

Izberi ustrezni izhodni dokument 

 Potrdilo o vpisu v PRS 
Bianco dokument 
 
 

 

Izberi drug dokument 

Kuverta velika  
Kuverta mala  
Uradni zaznamek 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:  _0100 - vpis ______________          Številka vpisa:  __316-07-DPS-12345-2021___ 

Tip odločitve: _____11 – Vpis____________      

POVEZAVE 
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Slika št. 39: Priprava izhodnega dokumenta v koraku 16.0 (modul PRS-DPS):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z izbiro gumba »Menu« aplikacija ponudi naslednje možnosti: 
 

MENU 

Preglej osnutek dokumenta 

Izbira podpisnika 

Pošlji v podpis 

Prekliči pošiljanje v podpis 

Izbriši dokument 

 
Izbira možnosti »Preglej osnutek dokumenta« (korak 16.01): 
Uporabnik mora imeti ves čas priprave dokumenta možnost izbrati pregled osnutka izhodnega dokumenta 
in se vrniti nazaj na predlogo dokumenta, kjer lahko podatke popravlja. Omogočeno mora biti tudi tiskanje 
osnutka. 
 
Izbira možnosti »Izbira podpisnika« (korak 16.02): 
Pri DPS vlogo rešuje referent, ki je hkrati tudi podpisnik, zato se njegovi podatki na izhodni dokument 
samodejno izpišejo kot podatki o pooblaščenem podpisniku. Referent pa ima možnost iz šifranta izbrati tudi 
drugega podpisnika. V šifrantu so zgoraj navedeni podpisniki njegove izpostave, za njimi pa tudi podpisniki 
drugih izpostav.  
 
Izbira možnosti »Izhodni dokumenti pripravljeni« (v primeru izbire gumba »Izhod«): 
Uporabnik lahko izbere to možnost, če želi označiti, da so vsi izhodni dokumenti pripravljeni, in sicer v 
primeru, ko preneha z delom na vlogi, da mu kasneje ni potrebno ponovno preverjati že priravljenih 
izhodnih dokumentov. V tem primeru dobi zadeva status »18-Izhodni dokumenti pripravljeni«. Lahko pa 
izbiro te možnosti preskoči. Uporabnik lahko ta status tudi ročno razveljavi in se vrne na pripravo izhodnega 
dokumenta. Če je razveljavljen status, ki pomeni odločitev (statusi: 12-Vsebinska dopolnitev, 13-Tehnična 
dopolnitev, 16-Ustavitev ali 17-V postopku vpisa), bo aplikacija v tem koraku ponudila možnost izbrisa že 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 

POVEZAVE 

MENU 

SHRANI 

 

IZBRIŠI 
DOKUMENT 
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kreiranega dokumenta (uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje izhodnega dokumenta, lahko pa ga samo 
ustrezno popravi). 
 
Izbira možnosti »Pošlji v podpis« (korak 16.04): 
Uporabnik izbere to možnost, ko je dokument v celoti pripravljen in pregledan. Po izboru te možnosti se 
celotna zadeva z vsemi prilogami zapiše na uporabnikov »Seznam zadev za podpis« (postopek se nadaljuje 
s sklopom aktivnosti 17.1). Zadeva dobi status »20-V podpisu pri podpisniku«. 
 
Izbira možnosti »Prekliči pošiljanje v podpis«: 
Aplikacija mora omogočati tudi preklic pošiljanja v podpis, vendar je gumb »Prekliči pošiljanje v podpis« 
aktiven le takrat, ko je dokument že poslan v podpis, ni pa še podpisan s strani podpisnika (ima status »20-
V podpisu pri podpisniku«). S preklicem pošiljanja v podpis se dokument ponovno pojavi na zaslonu pri 
referentu in referent ima ponovno odprte vse možnosti v sklopu aktivnosti koraka 13. oz. 15.0. 
 
Izbira možnosti »Izbriši dokument«: 
Uporabnik lahko že kreiran izhodni dokument kadarkoli do pošiljanja dokumenta v podpis izbriše in kreira 
nov dokument. 
 
Gumb »Povezave«: 
S klikoma gumb »Povezave« se odpre seznam povezav z osnovnega menija aplikacije PRS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uporabnik lahko z izborom ustrezne povezave kar iz reševanja zadeve preskoči npr. na seznam Pregled 
nerešenih zadev« ali »Pregled rešenih zadev«, na seznam zadev za podpis, ali pa na iskalnik vpogleda v 
podatkovno bazo PRS, ePRS oz. se prestavi na konkretno zadevo v Vpisniku PRS. 
 
Izbira možnosti »Izhod«: 
To možnost lahko uporabnik izbere kadarkoli v tem koraku. Z izbiro te možnosti aplikacija ponudi možnost 
»Želite shraniti spremembe? Da/Ne«. Z izbiro možnosti »Da« se shranijo vsi dokumenti in že vpisani podatki, 
ki so bili kreirani oziroma določeni, zadeva se zapre ter vrne na seznam "Pregled nerešenih zadev". 
 
Vračanje na predhodne korake (zavihke vnosne maske) v aplikaciji: 
Uporabniku mora biti znotraj zaključenega sklopa aktivnosti aplikacije PRS pri reševanju posamezne zadeve 
ves čas omogočeno vračanje na predhodne korake aplikacije (predhodni zavihki vnosne maske) in izbira 
drugačne odločitve ali popravljanje vnesenih podatkov. Če uporabnik karkoli popravlja v predhodnih 
korakih aplikacije, mora potem ustrezno osvežiti izhodni dokument (na klik). Če uporabnik v predhodnem 
koraku spremeni odločitev, mu v tem koraku aplikacija ponudi možnost izbrisa že kreiranega dokumenta 
(uporabnik mora ponoviti izbor in kreiranje izhodnega dokumenta), lahko pa ga samo ustrezno popravi.  
 
 
3.4.3.7. Korak 17.1 – Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika 
 
Po zaključenem kreiranju dokumenta in izboru možnosti »Pošlji v podpis« (v koraku 16.04) se celotna 
zadeva z vsemi prilogami zapiše na »Seznam zadev za podpis« in dobi status »20 - V podpisu pri podpisniku«. 

Povezave 

Pregled nerešenih zadev 

Seznam zadev za podpis 

Pregled rešenih zadev 

Pregled nevročenih zadev 

Pregled zaključenih zadev 

Vpisnik PRS 

Vpogled v PRS 

ePRS 

InDoc 
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V modulu PRS-DPS je referent hkrati tudi podpisnik, zato se njegovo ime izpiše tako v stolpcu »Referent« 
kot v stolpcu »Podpisnik«. V primeru, da je referent v koraku 16.02 izbral drugega podpisnika, se v stolpcu 
»Podpisnik« izpiše ime pooblaščenega uslužbenca, ki ga je referent izbral kot podpisnika izhodnih 
dokumentov v izbrani zadevi. 
 
Izgled Seznama zadev za podpis je enak za referenta in za podpisnika in je prikazan na sliki št. 40. 
 
   Slika št. 40: Izgled Seznama zadev za podpis v modulu PRS-DPS 

 
 
 
 

Zap. 

št. 

SPOT 

št. 
MŠ DŠ 

Popolno 

ime 

Predlagan 

datum 

Vrsta 

vloge 

Tip 

odločitve 

Datum 

dokumenta 
Referent Podpisnik 

           

           

           

 
 
 

 
 
Ne glede na to, da se je zadeva, ki jo je uporabnik v koraku 16.4 z izbiro možnosti »Pošlji v podpis« zapisala 
na uporabnikov »Seznam zadev za podpis«, iz katerega jo lahko ta vedno odpre v podpisovanje, pa aplikacija 
deluje na način, da uporabniku, ki rešuje zadevo in je zaključil s pripravo izhodnega dokumenta ter izbral 
možnost »Pošlji v podpis«, ni potrebno odpirati Seznama zadev za podpis. Aplikacija mu ponudi kar 
naslednji korak, to je podpisovanje dokumenta, tako da se po izbiri gumba »Pošlji v podpis« samodejno 
odpre osnovna ekranska maska koraka 17.1 – Zadeva v podpisovanju. 
 
Na zaslonu se pojavijo osnovni podatki o zadevi ter seznam vseh vhodnih in izhodnih dokumentov v tej 
zadevi. Prikaz je na sliki št. 41 v nadaljevanju. 
 
Slika št. 41: Osnovna ekranska maska koraka 17.1. - Zadeva v podpisovanju (1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem koraku aplikacija uporabniku ne dovoli ničesar drugega kot vpogled v vse vhodne in izhodne 
dokumente zadeve ter podpis izhodnih dokumentov. V kolikor želi uporabnik še karkoli popraviti ali 
spremeniti v postopku reševanja zadeve, mora zavrniti podpis ter izvesti ustrezne popravke v predhodnih 
korakih (zavihkih).  

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

Vhodni dokumenti 

− Vloga za vpis  
 
 

 

Izhodni dokumenti 

Potrdilo o vpisu v PRS 
Bianco dokument 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZHOD 

Vrsta vloge:       _0100 – Vloga za vpis ______                        
Tip odločitve:    _11 – Vpis _____________                       Številka vpisa:  _316-07-DPS-12345-2021____ 

POVEZAVE 

IZPIS 
DOKUMENTOV 

ZAVRNI PODPIS 
Komentar zavrnitve podpisa: 
 

 

Podatki o izpostavi in uporabniku 

                  Seznam zadev za podpis 

IZHOD POVEZAVE IZPIS DOKUMENTOV 
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Po kliku na izbran izhodni dokument, ki ga je potrebno podpisati, se ta izpiše na zaslonu v pdf obliki, 
uporabnik ga pregleda in elektronsko podpiše z izborom gumba »Podpiši« - glej sliko št. 42 v nadaljevanju.  
 
Slika št. 42: Ekranska maska koraka 17.1. - Zadeva v podpisovanju (2): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zadeva po podpisu dokumentov dobi status »22-Podpisano«.  
 
Če iz kakršnegakoli razloga referent/podpisnik zavrne podpis dokumenta, izbere možnost »Zavrni podpis« 
in celotna zadeva dobi status »21-Podpis zavrnjen«. V primeru izbire gumba »Zavrni podpis« se na zaslonu 
pojavi okno za vpis komentarja oz. obrazložitve zavrnitve, v katero lahko podpisnik vpiše pojasnilo v zvezi z 
zavrnitvijo podpisa. Če podpis »svojega« dokumenta zavrne referent, se zadeva vrne na začetni zavihek v 
sklopu reševanja (korak 13.0), če pa podpis zadeve zavrne druga oseba – podpisnik, je referent o tem 
obveščen po e-pošti, pojasnilo zavrnitve pa je referentu vidno v koraku 15.0 »Komentar podpisnika«. 
Zadeva se zapre, referent pa jo lahko ponovno odpre s seznama »Pregled nerešenih zadev«, kjer ima status 
»21-Podpis zavrnjen«.  
 
 
3.4.3.8. Korak 18.0 – Vpis v PRS 

 
Predhodni korak: 17.1. Naslednji korak: 19.0. 
 
Po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov se samodejno izvede vpis podatkov v PRS.  
 
Samodejni vpis se izvede neposredno po podpisu izhodnih dokumentov, razen v primeru, ko je datum vpisa 
spremembe podatkov v PRS določen na prihodnji datum (datum, ki je kasnejši od tekočega datuma) – v tem 
primeru se zadevi samodejno dodeli status »23-Čaka na vpis«. Pri tem se elektronsko podpisovanje 
izhodnega dokumenta izvede s tekočim datumom (na dan, ko se kreira izhodni dokument), samodejni vpis 
podatkov v PRS pa aplikacija izvede šele na dan, ki je v zadevi naveden kot datum vpisa spremembe. 
 
V nekaterih primerih se samodejni vpis v PRS po podpisu izhodnih dokumentov ne izvede, in sicer: 

 

Osnovni podatki o zadevi Osnovni podatki o poslovnem subjektu Podatki o izpostavi in uporabniku 

IZHOD 
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ZAVRNI PODPIS 
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− pri negativni odločitvi (kadar je v zadevi izbran tip odločitve 14-Ustavitev ali 15-Vsebinska dopolnitev) ali 

− kadar je pri tipu odločitve 11-Vpis datum vpisa spremembe podatkov v PRS na prihodnji datum (datum, 
ki je kasnejši od tekočega datuma – status zadeve je »23-Čaka na vpis«) in v času od dneva elektronskega 
podpisa izhodnega dokumenta do dneva pred datumom predlaganega datuma vpisa (datuma 
spremembe) v isti zadevi (znotraj iste SPOT številke) s portala SPOT v AJPES prispe vloga z naslednjo 
zaporedno številko (sprememba vloge ali umik vloge).  V tem primeru se zadevi spremeni status iz »23-
Čaka na vpis« v » 05-Nerešena-sprememba vloge« ali »06-Nerešena-umik vloge« in zadeva ostane 
zapisana na seznamu »Pregled nerešenih zadev« (v primeru umika pa dobi še oznako NUJNO).  
 

 
3.4.3.9. Korak 19.0 – Posredovanje izhodnih dokumentov in podatkov v sistem SPOT in sistem za e-

vročanje 

 
Predhodni korak: 17.1 ali 18.0. Naslednji korak: 21.0. 
 
Po vpisu podatkov v PRS (tip odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnega dokumenta 
pri negativnih odločitvah (tip odločitve: 14-ustavitev ali 15- vsebinska dopolnitev), kjer ne pride do vpisa v 
PRS, se izvede samodejno posredovanje izhodnih dokumentov v sistem SPOT.   
 
Pri zadevah, kjer je vpisan elektronski naslov za pošiljanje dokumentov v elektronski predal, se hkrati s 
posredovanjem dokumentov v sistem SPOT izvede tudi posredovanje dokumentov v elektronski predal oz. 
na e-naslov. V tem primeru se zadevi samodejno dodeli status »27-Odpremljeno«, v trenutku, ko je 
dokument poslan v elektronski predal. 
 

 
3.4.3.10. Korak 21.0 – Izpis izhodnih dokumentov  

 
Predhodni korak: 17.1, 19.0. Naslednji korak: 22.0, 23.0  
 
Glede na to, da so originali izhodnih dokumentov v e-obliki (elektronsko podpisani), se po vpisu v PRS  (tip 
odločitve 11-Vpis) oziroma po elektronskem podpisu izhodnih dokumentov (tam, kjer do vpisa v PRS ne 
pride: tip odločitve 14-Ustavitev ali 15-Vsebinska dopolnitev) zaradi pošiljanja stranki izpišejo le odpravki 
izhodnih dokumentov. Uporabnik lahko izpiše odpravke izhodnih dokumentov takoj po elektronskem 
podpisu izhodnih dokumentov. Aktivnost ni potrebna pri zadevah, kjer je označeno elektronsko pošiljanje 
v elektronski predal in vpisan elektronski naslov za pošiljanje dokumenta stranki v e-obliki. Za izpis 
odpravkov izhodnih dokumentov uporabnik izbere možnost "Izpis dokumentov". S tem se mu odpre nov 
zavihek v aplikaciji (nova vnosna maska) »Izpis izhodnih dokumentov«. 
 
Slika št. 43: Možnost izpisa odpravkov izhodnih dokumentov  
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IZHOD 
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Na seznamu izhodnih dokumentov se nahajajo vsi izhodni dokumenti v konkretni zadevi. Pod »Ostalo« pa 
ima možnost izpisati še kuverte in vročilnice. Izpiše lahko vse odpravke izhodnih dokumentov hkrati 
(možnost "Izpiši vse") ali vsakega posebej (možnost »Izberi za izpis«). Izhodni dokument se izpiše v toliko 
izvodih, kolikor prejemnikov je navedenih na izhodnem dokumentu. Kuverte se izpišejo za vse naslovnike, 
ki so navedeni na izhodnem dokumentu.  
 
Uporabnik mora imeti možnost, da naslov za pošiljanje, ki se izpiše iz izhodnega dokumenta za tiskanje na 
kuverto, ročno spremeni (po izbiri »Izberi za izpis« in kliku na kuverto, se pojavi okno za vpis naslova, ki je 
že napolnjeno s podatki naslovnika, uporabnik pa lahko ta naslov ročno popravi).  
 
Ponovno tiskanje izhodnih dokumentov in kuvert mora biti naknadno omogočeno tudi iz Vpisnika PRS.  
 
V primerih, ko je datum vpisa spremembe podatkov v PRS na prihodnji datum in se vpis podatkov v PRS 
izvede na dan v prihodnosti, ki je naveden kot datum vpisa spremembe, se izpis izhodnih dokumentov in 
kuvert opravi naknadno (prvi delovni dan po vpisu v PRS).   
 
Po izpisu dokumentov mora uporabnik izhodne dokumente ustrezno odpremiti, še enkrat preveriti vse 
vhodne in izhodne dokumente ter jih prenesti v sistem za e-hrambo dokumentov (InDoc). Uporabnik v 
koraku 21.0 (slika št. 43) izbere možnost »Pripravi za prenos v InDoc«. Aplikacija izpiše opozorilo »Ali so 
dokumenti odpremljeni? Da/Ne«. Če uporabnik izbere »Da«, aplikacija samodejno spremeni status zadeve 
v »27-Odpremljeno« (razen v primeru elektronskega pošiljanja dokumentov, kjer se ta status samodejno 
dodeli že v trenutku, ko je dokument poslan v elektronski predal - korak 19.0) in uporabniku dovoli 
nadaljevanje s pripravo dokumentov za prenos v InDoc, v nasprotnem primeru se status zadeve ne 
spremeni, aplikacija pa onemogoči prenos dokumentov v InDoc.  
 
V primeru, da uporabnik izbere gumb »IZHOD«, se mora v aplikaciji izpisati opozorilo »Prenos dokumentov 
v InDoc še ni bil izveden«. 
 
 
3.4.3.11. Korak 22.0 – Posredovanje podatkov in dokumentov v sistem za elektronsko hrambo 

dokumentov 
 
 
Opis koraka je enak kot v poglavju 3.4.1.13 na strani 63 tega dokumenta. 
 
 
3.4.3.12. Korak 23.0 – Vpis datuma vročitve 

 
V okviru reševanja zadev v modulu PRS-DPS AJPES vse izhodne dokumente razen poziva za dopolnitev vloge, 
pošilja kot navadne pošiljke (klasična poštna pošiljka ali pošiljanje e-dokumenta na e-naslov za sprejem 
pošiljk), zato se datum vročitve pri teh zadevah ne vpisuje.  
 
Pri pozivu za dopolnitev vloge, ki se pošilja s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, pa mora uporabnik 
vnesti še datum vročitve. V zadevah, kjer stranka poziv za dopolnitev v e-obliki odpre v varnem 
elektronskem predalu, aplikacija datum vročitve vpiše samodejno, potem ko je dokument elektronsko 
poslan v varni elektronski predal in ga je stranka odprla. Pri pozivih za dopolnitev, ki se vročajo na drug 
način (osebno v izpostavi ali po klasični pošti), datum vročitve uporabnik vpiše ročno v Vpisniku PRS.  
 
Po določitvi datuma vročitve poziva za dopolnitev (samodejno ali ročno) zadeva dobi status »30-Zadeva 
zaključena-dopolnitev«. 
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3.5. Popis statusov vlog 
 
Za namen spremljanja zadeve skozi vse njene faze in zaradi kontrole pravilnosti izvajanja posameznih 
aktivnosti v aplikaciji PRS se zadevi v posameznih korakih oz. po izvebi določene aktivnosti uporabnika v 
aplikaciji PRS dodelijo ustrezni procesni statusi. Procesni statusi se dodeljujejo in beležijo v okviru ene 
zadeve. Statusi se določajo na prejeti vlogi, dokler v isti zadevi ne prejmemo nove vloge (sprememba, 
dopolnitev, umik), v tem primeru se statusi nadaljujejo na novi vlogi. Na podlagi procesnih statusov so 
določena tudi nekatera pravila glede možnega poteka nadaljnjih aktivnosti.  
 
Statusi se določajo na tri različne načine: 
 

− samodejno (S), kar pomeni, da se status določi na podlagi aktivnosti, ki jo aplikacija PRS izvede 
samodejno (brez posega uporabnika), 

− na podlagi aktivnosti uporabnika (A), kar pomeni, da aplikacija status določi, ko uporabnik izvede 
določeno aktivnost, 

− ročno (R), kar pomeni, da status v aplikaciji določi uporabnik sam. 
 
Aplikacija PRS mora v vseh treh modulih (PRS-SP, PRS-SRG in PRS-DPS) za namen reševanja zadev omogočati 
dodeljevanje naslednjih statusov: 
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Tabela št. 18: Pregled procesnih statusov v aplikaciji PRS 

Šifra Status Opis – modul PRS-SP Opis – modul PRS-DPS Opis – modul PRS-SRG Način dodelitve 

01 

Prejšnji: 
-  

Status se dodeli zadevi, ko je uvrščena v Čakalno vrsto 
AJPES ali Čakalno vrsto izpostave (11.0 in 11.1). 
 
Če prispe umik ali sprememba vloge, ko je ta še v 
čakalni vrsti, se status spremeni že v čakalni vrsti. 
 

Enako kot pri s.p.  
 

Enako kot pri s.p. 
 
Pri vlogah o katerih odloča 
sodišče, se status dodeli 
zadevi, ko je uvrščena v 
čakalno vrsto. 

Status se določi samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 

PREJETA 
(S) 
(S) - za Srg vloge 

Naslednji: 
02 - PREJETA-SPREMEMBA 
VLOGE 03 - PREJETA-UMIK 
VLOGE 
04 – NEREŠENA 

02 

Prejšnji: 
01 – PREJETA 

Status se določi prejeti vlogi v Čakalni vrsti AJPES ali 
Čakalni vrsti izpostave, ki ima vrsto vloge: 
- 0110 - Vpis-sprememba vloge ali   
- 0310 – Sprememba-sprememba vloge ali  
- 0510 - Izbris-sprememba vloge.  
Pogoj za sprejem vloge v sistem je, da vloga prispe 
najkasneje dan pred predlaganim datumom 
vpisa/izbrisa. 

Enako kot pri s.p. 
 

Enako kot pri s.p. 
Status se dodeli samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 
 

PREJETA-SPREMEMBA VLOGE 
(S) 

Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE 
 

03 

Prejšnji: 
01 - PREJETA   

Status se določi prejeti vlogi v čakalni vrsti AJPES ali 
Čakalni vrsti izpostave, ki ima vrsto vloge: 
- 0130 - Vpis-umik vloge ali 
- 0330 - Sprememba-umik vloge ali 
- 0530 - Izbris-umik vloge.  
Pogoj za sprejem vloge v sistem je, da vloga prispe 
najkasneje dan pred predlaganim datumom 
vpisa/izbrisa. 

Enako kot pri s.p,. razen v 
primeru, ko na vlogi ni 
vpisanega predlaganega 
datuma, je pogoj za 
sprejem vloge v sistem, da 
je zadeva v statusu do »22-
Podpisano«. 

Enako kot pri s.p. 
Status se dodeli samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 
 

PREJETA-UMIK VLOGE 
(S) 

Naslednji: 
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
 

04 

Prejšnji: 
01 - PREJETA  Status se dodeli zadevi, ko je uvrščena neposredno na 

seznam »Pregled nerešenih zadev« uporabnika ali jo 
uporabnik sam iz Čakalne vrste AJPES aliČakalne vrste 
izpostave prevzame na seznam »Pregled nerešenih 
zadev« (11.2, 12.0). 
 
 

Enako kot pri s.p.  
 

Enako kot pri s.p. 
 
Pri vlogah, o katerih odloča 
sodišče, se status dodeli 
zadevi, ko jo uporabnik iz 
čakalne vrste prevzame na 
seznam »Pregled nerešenih 
zadev«. 

Status se določi samodejno 
oziroma na podlagi aktivnosti 
uporabnika. Statusa ni mogoče 
razveljaviti. 
 
Status se spremeni nazaj v 01, 
če nadzornik centrale zadevo iz 
seznama »Pregled nerešenih 
zadev« vrne nazaj v čakalno 
vrsto AJPES. 

NEREŠENA 
(S ali A) 
(S) - za Srg vloge 

Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE  
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    164/203 

09 - V REŠEVANJU 

05 

Prejšnji: 
02 - PREJETA-SPREMEMBA 
VLOGE 04 - NEREŠENA 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 
23 - ČAKA NA VPIS 

Status se dodeli zadevi, ko je prevzeta na seznam 
»Pregled nerešenih zadev«, če ima v čakalni vrsti status 
02 - Prejeta-sprememba vloge. Status se dodeli tudi 
zadevi, ki je že uvrščena na seznam »Pregled nerešenih 
zadev« in v njej prispe sprememba vloge, če je vrsta 
vloge: 
- 0110 - Vpis-sprememba vloge ali 
- 0310 - Sprememba-sprememba vloge ali 
- 0510 - Izbris-sprememba vloge.  
 
Pogoj za sprejem vloge v sistem je, da vloga prispe 
najkasneje dan pred predlaganim datumom.  

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p. 

Status se dodeli samodejno 
oziroma na podlagi aktivnosti 
uporabnika in ga ni mogoče 
razveljaviti. 
 
Status se spremeni nazaj v 02, 
če nadzornik centrale zadevo iz 
seznama »Pregled nerešenih 
zadev« vrne nazaj v čakalno 
vrsto AJPES. 

NEREŠENA-SPREMEMBA VLOGE 
- pogojno 
(S ali A) 

Naslednji: 
09 - V REŠEVANJU 

06 

Prejšnji: 
03 -PREJETA-UMIK VLOGE 
04 - NEREŠENA 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 
23 - ČAKA NA VPIS 

Status se dodeli zadevi, ko je prevzeta na seznam 
»Pregled nerešenih zadev«, če ima v čakalni vrsti status 
03 - Prejeta-umik vloge. Status se dodeli zadevi, ki je že 
uvrščena na seznam »Pregled nerešenih zadev« in 
prispe umik vloge, če je vrsta vloge: 
- 0130 - Vpis-umik vloge ali 
- 0330 - Sprememba-umik vloge ali  
- 0530 - Izbris-umik vloge.  
 
Pogoj za sprejem vloge v sistem je, da vloga prispe 
najkasneje dan pred predlaganim datumom. 

Enako kot pri s.p. razen v 
primeru, ko ni vpisanega 
predlaganega datuma, je 
pogoj za sprejem vloge v 
sistem, da je zadeva v 
statusu do »22-Podpisano« 

Enako kot pri s.p. razen: 
Prejšnji status »11 – 
Omejitve preverjene« se ne 
uporablja. 
 

Status se dodeli samodejno 
oziroma na podlagi aktivnosti 
uporabnika in ga ni mogoče 
razveljaviti. 
Status se spremeni nazaj v 03, 
če nadzornik centrale zadevo iz 
seznama »Pregled nerešenih 
zadev« vrne nazaj v čakalno 
vrsto AJPES. 
Status » 06 - Nerešena-umik 
vloge« določa pravilo, da je 
edina možna odločitev v tej 
zadevi »Ustavitev«. 

NEREŠENA-UMIK VLOGE 
(S ali A) 

Naslednji: 
09 - V REŠEVANJU 

07 

Prejšnji: 
28 - ODPREMLJENO 
31 - ZADEVA ZAKLJUČENA- DOP. 

Status se določi prejeti vlogi, ki ima vrsto vloge: 
- 0120 - Vpis-dopolnitev vloge ali 
- 0320 - Sprememba-dopolnitev vloge ali  
- 0520 - Izbris-dopolnitev vloge.  
Pogoj za sprejem vloge je, da zadeva še nima statusa 08 
- Rok pretečen. 

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p. 
Status se dodeli samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 

DOPOLNITEV VLOGE 
(S) 

Naslednji: 
09 - V REŠEVANJU 

08 

Prejšnji: 
31 - ZADEVA ZAKLJUČENA-DOP. 

Status se določi, po 13 dneh od datuma, ko zadeva dobi 
status« 31 -Zadeva zaključena-dop.«, če ne prispe 
dopolnitev vloge (status 07). 

Status se ne določa – po 35 
dneh od datuma, ko zadeva 
dobi status »30 -Zadeva 
zaključena-dop.«, če ne 

Status se ne določa – po 20 
dneh od datuma, ko zadeva 
dobi status »30 -Zadeva 
zaključena-dop.«, če ne 

Status se dodeli samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. Pred 
potekom določenega števila 
dni ga lahko uporabnik tudi 
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ROK PRETEČEN (samo pri SP) 
(S ali R) 

prispe dopolnitev vloge 
(status 07), se status 
samodejno spremeni v »29-
Zadeva zaključena«. 

prispe dopolnitev vloge 
(status 07), se status 
samodejno spremeni v »29-
Zadeva zaključena«. 

ročno določi. Status »Rok 
pretečen« določa pravilo, da je 
edina možna odločitev v tej 
zadevi »Zavrženje«. 

Naslednji: 
09 - V REŠEVANJU  
29- ZADEVA ZAKLJUČENA -
pogojno 

09 

Prejšnji: 
04 - NEREŠENA 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE  
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
07 - DOPOLNITEV VLOGE 
08 - ROK PRETEČEN 
21 - PODPIS ZAVRNJEN  

Status se dodeli zadevi, ko jo uporabnik izbere s 
seznama »Pregled nerešenih zadev« in jo odpre v 
reševanje (13.0).  
 
Status se samodejno določi pri Vrsti vloge 0700, 0710, 
0720, 0730, 0740, 0750 in 0760, ko uporabnik v 
Vpisniku PRS izbere možnost »DODAJ NOVO ZADEVO« 
in v sklopu »Osnovni podatki zadeve« vpiše datum 
prejema vloge. 

Enako kot pri s.p. razen, da 
se ne uporabljajo naslednji 
statusi: 
- 11 - Omejitve preverjene 
- 14 - Zavrnitev 
- 15 – Zavrženje 

Enako kot pri s.p. razen, da 
se ne uporabljajo naslednji 
statusi: 
- 11 - Omejitve preverjene 
- 14 - Zavrnitev 
- 15 - Zavrženje  
 
Pri vlogah, o katerih odloča 
sodišče, se status dodeli 
zadevi, ko jo uporabnik 
izbere iz seznama »Pregled 
nerešenih zadev« in jo odpre 
v reševanje. 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika, v 
Vpisniku PRS pa samodejno.  
Statusa ni mogoče razveljaviti. 
Status se spremeni v 04, 05 ali 
06, če nadzornik centrale vlogo 
predodeli v reševanje drugi 
izpostavi. 
 

V REŠEVANJU 
(A)  
(S) – Vpisnik PRS 
(S) - za Srg vloge) 
Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE  
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
13 - TEHNIČNA DOPOLNITEV 
14 – ZAVRNITEV - pogojno 
15 – ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 

10 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU Status se dodeli zadevi, ko/če uporabnik izbere 

možnost PREGLEDANA (v koraku 14.0). Ta podatek je 
pomemben predvsem za vloge s prihodnjim 
predlaganim datumom, saj pove, ali je potrebno vlogo 
še pregledati ali ne.  

Enako kot pri s.p., razen da 
se ne uporabljajo naslednji 
statusi: 
- 11 - Omejitve preverjene 
- 14 - Zavrnitev 
- 15 - Zavrženje  

Enako kot pri s.p., razen da 
se ne uporabljajo naslednji 
statusi: 
- 11 - Omejitve preverjene 
- 14 - Zavrnitev 
- 15 - Zavrženje  

Status dodeli uporabnik ročno 
in ga lahko razveljavi. 
Razveljavitev je mogoča do 
določitve naslednjega statusa.  
Status ni obvezen (npr. v 
primeru, če gre za zadevo s 

PREGLEDANA 
(R) 

Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE 
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06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
13 - TEHNIČNA DOPOLNITEV 
14 - ZAVRNITEV - pogojno 
15 - ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 

tekočim predlaganim 
datumom). 

11 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 

Status je dopusten zgolj v zadevah  pri vpisu in 
spremembi podatkov (vrsta vloge: 0100, 0110, 0120 in 
0200, 0300, 0310, 0320). Status se dodeli zadevi, ko 
uporabnik preveri omejitve, kreira uradni zaznamek in 
ga shrani.  

Status se ne uporablja. Status se ne uporablja. 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika.  
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do določitve 
naslednjega statusa. 

OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 
(A) 

Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 
VLOGE 
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
13 - TEHNIČNA DOPOLNITEV 
14 - ZAVRNITEV 
15 - ZAVRŽENJE 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 

12 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere tip 

odločitve »15-Vsebinska dopolnitev« (v koraku 13.0, 
14.0 ali 15.0).  

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20- 
V podpisu pri podpisniku«. 

VSEBINSKA DOPOLNITEV 
(A) 

Naslednji: 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

13 
Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-

 
Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
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10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere tip 
odločitve »16-Tehnična dopolnitev« (v koraku 13.0, 
14.0 ali 15.0). 

Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20-
V podpisu pri podpisniku«. 
 

TEHNIČNA DOPOLNITEV 
(A) 

Naslednji: 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

14 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere tip 
odločitve »12-Zavrnitev« (13.0, 14.0 ali 15.0). 

Status se ne uporablja. Status se ne uporablja. 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20- 
V podpisu pri podpisniku«. 

ZAVRNITEV - pogojno 
(A) 

Naslednji: 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

 
15 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere tip 
odločitve »13-Zavrženje« (v koraku 13.0, 14.0 ali 15.0). 

Status se ne uporablja. Status se ne uporablja. 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20- 
V podpisu pri podpisniku«. 

ZAVRŽENJE - pogojno 
(A) 

Naslednji: 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

16 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere tip 
odločitve »14-Ustavitev« (v koraku 13.0 ali 14.0). Izbira 
te možnosti je mogoča, če je vrsta vloge 0130, 0330, 
0530. 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11- 
Omejitve preverjene« ne 
uporablja. 
 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20- 
V podpisu pri podpisniku«. 

USTAVITEV 
(A) 

Naslednji: 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
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20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

17 

Prejšnji: 
09 - V REŠEVANJU 
10 - PREGLEDANA 
11 - OMEJITVE PREVERJENE - 
pogojno 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere možnost 
»11-Vpis« (v koraku 13.0, 14.0 ali 15.0). 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja 

Enako kot pri s.p., razen da 
se prejšnji status »11-
Omejitve preverjene« ne 
uporablja 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Uporabnik lahko status tudi 
razveljavi. Razveljavitev je 
mogoča do statusa »19-V 
podpisu pri referentu« ali »20- 
V podpisu pri podpisniku«. 

V POSTOPKU VPISA 
(A) 

Naslednji: 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

18 

Prejšnji: 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
14 - ZAVRNITEV - pogojno 
15 - ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 

Status se dodeli zadevi, ko/če uporabnik v koraku 
priprave izhodnega dokumenta izbere možnost 
»Izhodni dokumenti pripravljeni« (koraki 16.0 do 16.4).  

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Status ni obvezen, dodeli ga 
uporabnik ročno. Uporabnik 
lahko status tudi razveljavi. 
Razveljavitev je mogoča do 
določitve naslednjega statusa.  

IZH.DOK. PRIPRAVLJENI 
(R) 

Naslednji: 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

 
19 

Prejšnji: 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
14 - ZAVRNITEV - pogojno 
15 - ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere možnost 
»Pošlji v podpis« (16.04), pod pogojem, da uporabnik ni 
hkrati tudi podpisnik (je izbran drug podpisnik). 
 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Status se dodeli na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 
Status lahko uporabnik 
(referent) razveljavi z izbiro 
možnosti »Prekliči pošiljanje v 
podpis«. Status je mogoče 
razveljaviti, dokler zadeva ne 
dobi statusa »22-Podpisano«. 

V PODPISU PRI REFERENTU 
(A)  

Naslednji: 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 
21 - PODPIS ZAVRNJEN 

20 
Prejšnji: 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
13 - TEHNIČNA DOPOLNITEV 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere možnost 
»Pošlji v podpis« (16.04), pod pogojem, da je uporabnik 
hkrati tudi podpisnik.  

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  

Status se določi na podlagi 
aktivnosti uporabnika. 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    169/203 

14 - ZAVRNITEV - pogojno 
15 - ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 
18 - IZH.DOK.PRIPRAVLJENI 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 

Status se določi tudi, ko uporabnik (referent), ki ni 
hkrati podpisnik, podpiše dokumente (v koraku 17.0)  in 
jih posreduje v podpis podpisniku. 
 
 

- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Status lahko uporabnik 
(referent) razveljavi z izbiro 
možnosti »Prekliči pošiljanje v 
podpis«. Status je mogoče 
razveljaviti dokler zadeva ne 
dobi statusa »22-Podpisano«. 

V PODPISU PRI PODPISNIKU 
(A)  
(A) – Vpisnik PRS 

Naslednji: 
21 - PODPIS ZAVRNJEN 
22 - PODPISANO 

21 

Prejšnji: 
19 - V PODPISU PRI REFERENTU 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik (referent ali 
podpisnik) izbere možnost »Zavrni podpis« (v koraku 
17.0 ali 17.1), kar pomeni, da se zadeva vrne nazaj na 
izbrano odločitev – uporabnik ima možnost razveljaviti 
že izbrano odločitev in s tem tudi status, ki se nanaša 
na odločitev, ali popraviti oziroma na novo kreirati 
izhodne dokumente. 
 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Enako kot pri s.p., razen da 
se predhodna statusa: 
- 14 - Zavrnitev in  
- 15 – Zavrženje 
ne uporabljata. 
 

Status se določi na podlagi 
aktivnosti uporabnika 
(referenta ali podpisnika). 
Statusa ni mogoče razveljaviti. 

PODPIS ZAVRNJEN 
(A) 

Naslednji: 
12 - VSEBINSKA DOPOLNITEV 
13 - TEHNIČNA DOPOLNITEV 
14 - ZAVRNITEV - pogojno 
15 - ZAVRŽENJE - pogojno 
16 - USTAVITEV 
17 - V POSTOPKU VPISA 

22 

Prejšnji: 
20 - V PODPISU PRI PODPISNIKU 

Status se dodeli zadevi ko uporabnik (podpisnik) izbere 
možnost »Podpiši« in podpiše dokument/e.  
 
 

  
Status se določi na podlagi 
aktivnosti uporabnika. Statusa 
ni mogoče razveljaviti. 

PODPISANO 
(A) 

Naslednji: 
23 - ČAKA NA VPIS  
24 - VPISANO V PRS 
25 - REŠENO 

23 

Prejšnji: 
22 - PODPISANO 

Status se dodeli zadevi, ko se zadeva po podpisu uvrsti 
na seznam »Čakalna vrsta za vpis v PRS«. Na ta seznam 
se uvrstijo zadeve, ki imajo predlagan datum kasnejši 

Enako kot pri s.p.  
 

Enako kot pri s.p. 

Status se določi samodejno in 
ga uporabnik lahko razveljavi 
do statusa »05-Nerešena-
sprememba vloge«, »06 - 

ČAKA NA VPIS 
(S) 
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Naslednji: 
05 - NEREŠENA-SPREMEMBA 

VLOGE 
06 - NEREŠENA-UMIK VLOGE 
24 - VPISANO V PRS 

od tekočega. Ta status je mogoč zgolj v primeru, če je 
izbran Tip odločitve 11-Vpis.  

Nerešena-umik vloge« ali«24- 
Vpisano v PRS«. Status se v 
tem primeru vrne na status 12, 
13, 14, 15, 16 ali 17. 

24 

Prejšnji: 
22 - PODPISANO 
23 - ČAKA NA VPIS Status se dodeli zadevi, ko se podatki vpišejo v bazo 

PRS (v koraku 18.0), ta status je mogoč samo pri Tipu 
odločitve 11-Vpis. 

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p. 
Status se določi samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 

VPISANO V PRS 
(S) 

Naslednji: 
25 - REŠENO 

25 

Prejšnji: 
22 - PODPISANO 
23 - VPISANO V PRS 

Status se dodeli zadevi, ko so podatki in izhodni 
dokumenti poslani na SPOT portal. Po statusu »22-
Podpisano«, če Tip odločitve ni 11-Vpis oziroma po 
statusu »24-Vpisano v PRS«, če je tip odločitve 11- Vpis.   
 
Pri zadevah, ki imajo vrsto vloge: 0700, 0710, 0720, 
0730, 0740, 0750, 0760 (ročno kreirane zadeve v 
Vpisniku PRS), se status določi, ko uporabnik v polje 
»Datum rešitve« vpiše datum. 

Enako kot pri s.p. razen: da 
se naslednji status »26- 
Objavljeno« ne uporablja. 

Enako kot pri s.p. razen: da 
se naslednji status »26- 
Objavljeno« ne uporablja. 
 
Pri vlogah, o katerih odloča 
sodišče, se status dodeli 
zadevi, ko jo uporabnik pošlje 
v nadaljnje reševanje 
sodišču. 

Status se določi samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 
Status se pri zadevah z vrsto 
vloge 07… spremeni v 09 - V 
reševanju, če uporabnik v 
Vpisniku PRS izbriše »Datum 
rešitve«. 
 

REŠENO 
(S) 
(A) - Vpisnik PRS 
(S) - za Srg vloge 

Naslednji: 
26 - OBJAVLJENO - pogojno 
27 - ODPREMLJENO 

26 

Prejšnji: 
25 - REŠENO 

Status se dodeli zadevi, ki ima Tip odločitve 11-Vpis in 
so dokumenti objavljeni na portalu (v koraku 20.0).  
Dodeli se vlogam, ki imajo vrsto vloge 0100, 0110, 
0120, 0200, 0300, 0310, 0320 in 0400, če je tip 
odločitve 11-Vpis. Hkrati se v Vpisnik PRS vpiše datum 
vročitve (ki je enak datumu objave). 

Status se ne uporablja. Status se ne uporablja. 
Status se določi samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 

OBJAVLJENO - pogojno 
(S) 

Naslednji: 
27 - ODPREMLJENO - pogojno 

27 

Prejšnji: 
25 - REŠENO  Status se dodeli zadevi, ko uporabnik izbere možnost 

»Odpremljeno« (v koraku 21.0). 
V primeru elektronske vročitve se status določi v 
trenutku, ko je dokument poslan v varni e-predal. Ta 
status se ne določi, če je izbrana odločitev »Tehnična 
dopolnitev«. 

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p. 

Status določi uporabnik, razen 
pri elektronski vročitvi, kjer se 
določi samodejno. Ročno 
določen status  lahko 
uporabnik razveljavi. 
Razveljavitev je mogoča do 
določitve naslednjega statusa. 
 

ODPREMLJENO 
(R) ali (S) 

Naslednji: 
07 - DOPOLNITEV VLOGE 
28 - POSLANO V INDOC 
30 - ZADEVA ZAKLJUČENA-DOP. 

28 
Prejšnji: 
27 - ODPREMLJENO 

Status se dodeli zadevi, ko uporabnik v aplikaciji označi, 
da so dokumenti pripravljeni za prenos v InDoc in se 

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p. 
Status se določi samodejno in 
ga ni mogoče razveljaviti. 
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POSLANO V INDOC 
(S) 

dokumenti dejansko prenesejo v InDoc. Ta status se ne 
določi, če je izbrana odločitev »Tehnična dopolnitev« 
ali »Vsebinska dopolnitev«. Naslednji: 

30 - ZADEVA ZAKLJUČENA 

29 

Prejšnji: 
25 - REŠENO 
28 - POSLANO V INDOC 
31 – ZADEVA ZAKLJUČENA – DOP 

Status se dodeli zadevi, ko se v Vpisniku PRS v polje 
»Datum vročitve sklepa« vpiše datum vročitve - lahko 
samodejno ali ročno (korak 23.0). Ta status se ne 
določi, če je izbrana odločitev Vsebinska dopolnitev« ali 
»Tehnična dopolnitev«. Pri vrstah vloge: 0700,  0710, 
0720, 0730, 0740, 0750 in 0760 se status dodeli 
samodejno, ko uporabnik v Vpisniku PRS v polje 
»Datum zaključka« vpiše datum. 

Status se določi, po 35 
dneh od datuma, ko zadeva 
dobi status« 30 -Zadeva 
zaključena-dop.«, če ne 
prispe dopolnitev vloge 
(status 07). 

Status se določi, po 20 dneh 
od datuma, ko zadeva dobi 
status« 30 -Zadeva 
zaključena-dop.«, če ne 
prispe dopolnitev vloge 
(status 07). 

Status se določi na podlagi 
aktivnosti uporabnika ali 
samodejno.  V primeru 
ročnega vpisa datuma ga je 
mogoče v Vpisniku PRS 
razveljaviti, z izbiro možnosti 
»Izbriši datum vročitve«. Pri 
zadevah z vrsto vloge 07…  se 
status razveljavi, če uporabnik 
v Vpisniku PRS izbriše »Datum 
zaključka«. Če je datum vpisan 
samodejno, statusa ni mogoče 
razveljaviti. Status je pri DPS in 
subjektih vpisa v SRG mogoče 
razveljaviti do naslednjega 
statusa.  

ZADEVA ZAKLJUČENA  
(A) ali (S) 
(S) Vpisnik PRS 

Naslednji: 
- 

30 

Prejšnji: 
27 - ODPREMLJENO. 
 

Status se določi pri zadevah, pri katerih je izbrana 
odločitev »Vsebinska dopolnitev, ko se v Vpisniku PRS v 
polje »Datum vročitve zahteve« vpiše datum vročitve 
zahteve za dopolnitev - lahko samodejno ali ročno (v 
koraku 23.0). Od določitve statusa aplikacija šteje 10 
dni, potem samodejno določi status 08 - »Rok 
pretečen«. 

Enako kot pri s.p., razen da 
od določitve statusa 
aplikacija šteje 35 dni, 
potem samodejno določi 
status 29 - »Zadeva 
zaključena«. 

Enako kot pri s.p., razen da 
od določitve statusa 
aplikacija šteje 20 dni, potem 
samodejno določi status 29 - 
»Zadeva zaključena«. 

Status se določi na podlagi 
aktivnosti uporabnika ali 
samodejno.  V primeru 
ročnega vpisa datuma ga je 
mogoče v Vpisniku PRS 
razveljaviti, z izbiro možnosti 
»Izbriši datum vročitve«. 

ZADEVA ZAKLJUČENA-DOP. 
(A) ali (S) 

Naslednji: 
07 - DOPOLNITEV VLOGE 
08 - ROK PRETEČEN 
29 – ZADEVA ZAKLJUČENA 

99 
NAPAKA 
(S) 

Se določi, kadar se zgodi akcija, ki ni običajna in zaradi 
katere nadaljevanje postopka brez ročne intervencije ni 
mogoče ter kadar se status: 
- »24-Vpisano v PRS« (razen, če gre za vlogo s 

prihodnjim datumom) in 
- »25-Rešeno« 
ne določi v 24 urah od določitve predhodnega statusa. 

Enako kot pri s.p. Enako kot pri s.p.  
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Razveljaviti je mogoče le nekatere statuse, ki so določeni samodejno na podlagi aktivnosti uporabnika ali 
ročno, in sicer naslednje statuse: 
 
Tabela št. 19: Pregled statusov, ki jih je mogoče ročno razveljaviti 

Status Pravila 
10-PREGLEDANA 

 

Status je mogoče razveljaviti, dokler ni določen naslednji status. V primeru 

razveljavitve se status  vrne za en status nazaj (09-V reševanju). 

11-OMEJITVE PREVERJENE 

 

Status je mogoče razveljaviti, dokler ni določen naslednji status. V primeru 

razveljavitve se status vrne za en status nazaj (10-Pregledana ali 09-V 

reševanju). 

12-VSEBINSKA DOPOLNITEV 

13-TEHNIČNA DOPOLNITEV 

14-ZAVRNITEV 

15-ZAVRŽENJE 

16-USTAVITEV 

17-V POSTOPKU VPISA 

Status je mogoče razveljaviti, dokler ni določen status 19-V podpisu pri 

referentu ali 20-V podpisu pri podpisniku. V primeru razveljavitve se status 

vrne za en status nazaj (11-Omejitve preverjene ali 10-Pregledana ali 09-V 

reševanju).  

18-IZHODNI DOKUMENTI 

PRIPRAVLJENI 

Status je mogoče razveljaviti dokler ni določen naslednji status (19-V podpisu 

pri referentu ali 20-V podpisu pri podpisniku). Status se vrne za en status 

nazaj. 

19-V PODPISU PRI REFERENTU 

20-V PODPISU PRI PODPISNIKU 

Status je mogoče razveljaviti, dokler zadeva ne dobi statusa 22-Podpisano. 

Status se vrne za en status nazaj. 

23-ČAKA NA VPIS 
Status je mogoče razveljaviti, dokler zadeva ne dobi statusa 24-Vpisano v 

PRS. 

25-REŠENO 
Status se pri zadevah z vrsto vloge 07..  spremeni v 09-V reševanju, če 

uporabnik v Vpisniku PRS izbriše »Datum rešitve«. 

27-ODPREMLJENO 
Status je mogoče razveljaviti dokler ni določen status 29-Zadeva zaključena. 

Status se vrne za en status nazaj. 

29-ZADEVA ZAKLJUČENA 

 

Status se razveljavi z izbrisom datuma vročitve v Vpisniku PRS, če je datum 

vpisan ročno. Status se vrne za en status nazaj.  

Status se pri zadevah z vrsto vloge 07..  spremeni v 25-Rešeno, če uporabnik v 

Vpisniku PRS izbriše »Datum zaključka«. 

30-ZADEVA ZAKLJUČENA-DOP. 

Status je mogoče razveljaviti z izbrisom datuma vročitev vsebinske dopolnitve 

do statusa 08-Rok pretečen ali 07-Dopolnitev vloge. Status se vrne za en 

status nazaj. 

 
Datum in ura določitve in razveljavitve statusa se zabeleži v dnevnik statusov (zgodovina zadeve) za 
posamezno zadevo, ki je viden v Vpisniku PRS.  
 
 

3.6. Popis vhodnih in izhodnih podatkov 
 
Vsi vhodni in izhodni podatki v aplikaciji PRS z opisi in vsemi atributi so razvidni iz Priloge 2 tega dokumenta: 
»Vhodni/izhodni podatki PRS«. 
 
 

3.7. Izhodni dokumenti  
 
Aplikacija PRS mora omogočiti izdelavo vseh izhodnih dokumentov v okviru reševanja zadev v vseh treh 
modulih (PRS-SP, PRS-SRG in PRS-DPS). Nabor možnih vrst izhodnih dokumentov glede na vrsto vloge, tip 
odločitve in tip vpisa za posmezen modul aplikacije PRS je razviden iz tabel 3, 8 in 13 tega dokumenta. 
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Pravila za kreiranje izhodnih dokumentov v aplikaciji PRS so navedena v »Popisu vseh izhodnih dokumentov 
s pravili njihove priprave«, ki je Priloga 4 tega dokumenta, vzorci vseh izhodnih dokumentov pa so razvidni 
iz Priloge 5 tega dokumenta. 
 
Vsi izhodni dokumenti so označeni s šiframi. Izhodni dokumenti so sestavljeni iz posameznih delov 
dokumenta. Vsebinski deli dokumenta so: uvod, izrek, podatkovni sklopi, obrazložitev, pravni pouk. Med 
preostale dele dokumenta sodijo glava in noga dokumenta, podatki o dokumentu, podatki za vročanje, itd.  
 
Priloga 4 vsebuje: 

− opis oz. vsebino vseh delov izhodnih dokumentov (nekateri od njih se ponavljajo pri več ali vseh 
dokumentih, nekateri pa so sestavni del le ene vrste dokumenta),  

− podatkovni list »Sestava dokumentov«, v katerem je za vsak izhodni dokument določeno, kateri deli ga 
sestavljajo, s pravili za sestavo,  

− popis vseh podatkov, ki se pojavljajo na izhodnih dokumentih in  

− popis vseh polj, ki se pojavljajo na izhodnih dokumentih.  
 
Vsebina izhodnih dokumentov je sestavljena iz: 

− fiksnega besedila, ki je v naprej določeno in se ne spreminja, 

− variabilnega besedila, ki se samodejno izpiše iz aplikacije ali baze PRS glede na pravila, ki so določena, 

− podatkovnih sklopov, ki vsebujejo v naprej določene variabilne podatke in se izpisujejo glede na vrsto 
dokumenta, 

− podatkovnih polj, ki so obvezna ali neobvezna. Dokumenti vsebujejo tri različne vrste polj: 
− polja za ročni vnos, 
− polja za izbiro besedila iz šifranta ter  
− polja s fiksnim besedilom, katerega izbira je/ni obvezna. 

 
Rešitev v aplikaciji mora biti izdelana na način, da ima nadzornik centrale možnost dostopa in vnosa 
popravkov fiksnega besedila in besedila, ki se izbira iz šifranta na način, da so spremembe takoj uporabljene 
pri pripravi izhodnih dokumentov (popravki neposredno v produkciji). Popravkov, ki pomenijo spremembo 
tehničnih pravil izdelave dokumentov, nadzornik centrale ne more izvajati.  
 
Vsi izhodni dokumenti morajo biti pripravljeni v strojno berljivi obliki, ki bo omogočala izmenjavo 
dokumentov v skladu z Direktivo (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb. 
Strojno berljiva oblika pomeni, da so podatki ali metapodatki strukturirani tako, da lahko programske 
aplikacije z lahkoto določajo, prepoznajo in izločajo določene podatke, vključno s posameznimi dejanskimi 
navedbami in njihovo notranjo strukturo. 
 
 

3. 8. Vpisnik PRS 
 

Opis 
 

Vpisnik PRS je del aplikacije PRS in omogoča beleženje in prikazovanje dodatnih podatkov v zvezi s 
posamezno zadevo oz. postopkom, ki so pomembni za sam potek in spremljanje reševanja posamezne 
zadeve (postopka), za preverjanje izvedbe določenih faz reševanja zadeve (postopka) ter za izvajanje 
dodatnih nalog v postopkih vpisa, spremembe podatkov in izbrisa v/iz PRS (npr. pripravo statistik, poročil, 
izvajanje notranjih kontrol, idr.). Vpisnik PRS hkrati omogoča vodenje podatkov o zadevah, za katere AJPES 
ne prejme vloge s portala SPOT. Vpisnik PRS mora omogočati različne funkcionalnosti, in sicer iskanje 
podatkov, vpogled v podatke, vnos podatkov in dodatne rešitve, ki so navedene v nadaljevanju. Podatki, 
zabeleženi v Vpisnik PRS, niso registrski podatki in se ne shranjujejo v bazo PRS, pač pa so shranjeni v 
začasnih tabelah in se po določenem času izbrišejo.  
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Uporabnik lahko dostopa do Vpisnika PRS iz osnovnega menija aplikacije PRS ali iz katerekoli vnosne maske 
(koraka) v aplikaciji PRS prek gumba POVEZAVE, s klikom na katerega se odpre spustni seznam, kjer izbere 
možnost »Vpisnik PRS«.  
 
V vpisniku PRS mora biti uporabniku na voljo: 
 

− iskanje podatkov o posameznih postopkih, po različnih kriterijih, 

− vpogled v podatke in listine, nastale v posameznem postopku, ter tiskanje le-teh, 

− vpogled v povezane postopke, ki se izpišejo glede na v naprej določena pravila, 

− vpogled v posamezne zadeve v določenem postopku (vsebinske dopolnitve in druge zadeve), 

− vpogled v različne sezname, ki so pripravljeni po v naprej določenih pravilih (»Seznam pritožbenih 
postopkov in drugih pravnih sredstev«, »Seznam nevročenih zadev«, »Seznam rešenih zadev«, »Seznam 
zaključenih zadev«, seznam »Iztek obdobja vpisa/izbrisa v PRS«) - na te sezname se uvrstijo tako zadeve, 
ki so bile samodejno kreirane, kot tudi zadeve, ki so bile kreirane ročno, neposredno v Vpisniku PRS, 

− urejanje in določanje številk vpisov in njihovih zaporednih številk, 

− vnos zahtev za reaktivacijo matičnih številk in pošiljanje povratnih informacij o izvedeni reaktivaciji, 

− spremljanje poteka posameznega postopka (beleženje po statusih in vpogled v zgodovino postopka), 

− kreiranje novih postopkov in zadev, ki se ne začnejo v SPOT sistemu, 

− vpisovanje podatkov (o datumu vročitve, podatkov v ročno kreiranih postopkih in zadevah, idr.), 

− vodenje podatkov o pritožbah in drugih pravnih sredstvih (vpis prejete pritožbe in podatkov o načinu 
rešitve) ter 

− urejanje dokumentov (pripenjanje, brisanje) za namen prenosa v sistem za elektronsko hrambo. 
 
Podatki se za namen vodenja Vpisnika PRS pridobijo iz aplikacije PRS, iz podatkovne baze PRS, ali pa jih v 
Vpisnik PRS ročno vpiše uporabnik oziroma se vpišejo samodejno po v naprej določenih pravilih. V Vpisniku 
PRS se vedno prikazujejo zadnji osnovni podatki o poslovnem subjektu, vpisani v PRS. 
 
Vpisnik PRS je sestavljen iz dveh osnovnih mask: 
 

− »Osnovni meni Vpisnika PRS«, ter  

− »Pregled postopka v Vpisniku PRS«.  
 
1. Osnovni meni Vpisnika PRS (glej sliko št. 44) 
 
Osnovni meni Vpisnika PRS omogoča iskanje postopkov in zadev, iskanje postopkov za namen dodajanja 
novega postopka in dostop do seznamov. 
 
Na zaslonu osnovnega menija Vpisnika PRS so izpisani podatki o uporabniku in izpostavi AJPES. 
 
Osnovni meni Vpisnika PRS vsebuje naslednje možnosti: 
1.1. Iskalnik po postopkih in zadevah,  
1.2. Dodajanje novih postopkov, 
1.3. Pregled nevročenih zadev , 
1.4. Pregled pritožb in drugih pravnih sredstev, 
1.5. Pregled rešenih zadev, 
1.6. Pregled zaključenih zadev, 
1.7. Pregled podatkov o izteku obdobja vpisa/izbrisa v PRS – samo pri DPS, 
1.8. Pregled zahtev za reaktivacijo, 
1.9. Popravki v bazi PRS (omogočeno samo nadzorniku centrale), 
1.10. Izhod. 
 

Na spodnji siki je prikaz zaslona osnovnega menija Vpisnika PRS. 
 
 
 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    175/203 

Slika št. 44: Osnovni meni Vpisnika PRS 

         

  

 

  

PODATKI O IZPOSTAVI IN 

UPORABNIKU 

     Ime izpostave 

     Ime in priimek uporabnika 

       

VNOS ISKALNIH POGOJEV     DODAJ NOV POSTOPEK 

Matična številka      

Davčna številka      

Številka vpisa      

Firma     

SPOT številka     

Pravnoorganizacijska oblika      

Vrsta predloga     

Tip odločitve     

Tip vpisa      

Datum prejema prijave   Obdobje od ___  do ____    

Datum rešitve postopka  Obdobje od ___ do ____   

       

PREGLED NEVROČENIH ZADEV      

PREGLED REŠENIH ZADEV     

PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV     

PREGLED PODATKOV O IZTEKU 

OBDOBJA VPISA/IZBRISA V PRS  

 

   

PREGLED ZAHTEV ZA REAKTIVACIJO     
PREGLED PRITOŽB IN DRUGIH 

PRAVNIH SREDSTEV 

 

Obdobje od ___ do ____  
DOSTOP DO BAZE PRS 

POPRAVKI PODATKOV V BAZI PRS    IZHOD 

   

(obdobje ne sme biti daljše od enega 

leta)       

 

V nadaljevanju so opisane zahteve po posameznih možnostih osnovnega menija Vpisnika PRS. 
 

1.1. Iskalnik po postopkih in zadevah 
 

Iskanje mora biti omogočeno po enem ali več iskalnih kriterijih, izbira obdobja mora biti omogočena pri 
vseh iskalnih kriterijih. Iskanje mora biti omogočeno po naslednjih podatkih: 
− po matični številki, davčni številki, številki vpisa, firmi/imenu in SPOT številki, ki so lahko samostojni 

iskalni kriteriji ali v kombinaciji z drugimi, 
− pravnoorganizacijski obliki, vrsti vloge, tipu odločitve, tipu vpisa, pri katerih je kot dodaten iskalni pogoj 

obvezno izbrati obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta, uporabnik pa lahko dodatno izbere tudi 
druge iskalne kriterije, 

− datumu prejema vloge in datumu rešitve zadeve, pri katerih mora biti obvezno izbran dodatni iskalni 
kriterij ter tudi iskalni kriterij Obdobje, pri čemer je dolžina izbranega obdobja omejena na eno leto.  

 
Rezultati iskanja 
 
V kolikor se iskanje izvede po matični številki, davčni številki, številki vpisa ali firmi, se kot rezultat prikaže 
seznam oziroma pregled postopkov, ki vsebuje naslednje podatke o posameznem postopku (če obstajajo): 

− matična številka, 

− davčna številka, 

− številka vpisa, 

− firma,  

− pravnoorganizacijska oblika, 

V p i s n i k  P R S  
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− datum prejema vloge, na podlagi katere se je postopek začel, 

− datum rešitve postopka (to je datum, ko je zadnja zadeva v postopku dobila status »25-Rešeno«)  
 
Postopki so razvrščeni po naraščajočem zaporedju po datumu rešitve postopka (na vrhu se izpiše zadnji 
rešen postopek). Postopki, ki nimajo datuma rešitve, se izpišejo na vrhu seznama, razvrščeni po datumu 
prejema vloge. Če se iskanje poslovnega subjekta, ki je fizična oseba, izvede po davčni številki, se izpišejo 
vse matične številke, ki ji pripadajo, v okviru matičnih številk pa vsi postopki opravljeni na določeni matični 
številki. Če je določen postopek sestavljen iz več zadev, se na začetku posamezne vrstice prikaže znak +. S 
klikom na znak + se odpre seznam vseh zadev, ki sestavljajo določen postopek, v katerem so zadeve 
razvrščene po datumu rešitve zadeve (nerešena zadeva se izpiše na vrh seznama). Seznam zadev, poleg 
vseh podatkov, ki so na seznamu postopkov, vsebuje še podatek o SPOT številki in podatek o tipu odločitve 
in tipu vpisa (pri SP) za posamezno zadevo, če podatka (že) obstajata. Postopke je mogoče razvrščati in 
filtrirati po vseh podatkih (kjer je več vrednosti). 
 
V kolikor se iskanje izvede po SPOT številki, tipu odločitve ali/in tipu vpisa (lahko v kombinaciji z drugimi 
iskalnimi kriteriji), se kot rezultat iskanja prikaže seznam oziroma pregled zadev, ki ustrezajo iskalnim 
kriterijem. Seznam za posamezno zadevo vsebuje enak nabor podatkov, kot je določeno v prejšnjem 
odstavku. Zadeve so razvrščene po datumu rešitve postopka, morebitna nerešena zadeva se izpiše na vrhu 
seznama. Zadeve je mogoče razvrščati in filtrirati po vseh podatkih (kjer je več vrednosti). 
 
Slika št. 45: Prikaz seznama postopkov v Vpisniku PRS 

 

                V p i s n i k  P R S    PODATKI O IZPOSTAVI IN UPORABNIKU 

    Ime izpostave 

    Ime in priimek uporabnika 

 

 

 

 
MŠ DŠ 

Številka 

vpisa 

Pravnoorganizacijska 

oblika 
Popolno ime 

Datum prejema 

vloge 

Datum rešitve 

postopka   

+        

+        

+        

+        

 

 

                                 Rezultat iskanja - Seznam zadev postopka 

MŠ DŠ 
SPOT 

številka 

Številka 

vpisa 

Pravnoorganizacijska 

oblika 

Tip 

vpisa 

Popolno 

ime 

Datum prejema 

vloge 

Datum rešitve 

postopka   

         

         

         

         

 

 IZHOD 

 
Po izbiri posameznega postopka iz seznama postopkov ali posamezne zadeve iz seznama zadev se odpre 
zaslon »Pregled postopka v Vpisniku PRS« (slika št. 46), z vsemi podatki o izbranem postopku oziroma 
postopku, h kateremu sodi izbrana zadeva, ter podatki o zadevah, ki pripadajo določenemu postopku. V 
kolikor je bila na seznamu zadev izbrana posamezna zadeva, se na zaslonu prikaže ta zadeva odprta, 
medtem ko se ostale zadeve znotraj posameznega postopka prikažejo v zaprtih vrsticah z možnostjo klika 
na znak +, s katerim je mogoče zadevo odpreti. 
 
 
 

                  Rezultat iskanja  – Seznam postopkov 
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1.2. Dodaj nov postopek  
 
Ta funkcionalnost je omogočena le pri samostojnih podjetnikih. Omogoča ročno kreiranje novega postopka, 
ki se ne izvede prek portala SPOT, vendar pa mora biti zabeležen v Vpisniku PRS. 
 
Po izbiri možnosti »Dodaj nov postopek« se odpre iskalnik, ki omogoča iskanje zgolj po davčni številki. Kot 
rezultat se v vedno prikažeta 2 seznama: 
 

− seznam vseh matičnih številk, ki so (bile) odprte v okviru davčne številke, z naslednjimi podatki:  matična 
številka, firma, številka vpisa, datum vpisa, datum izbrisa. Če ni nobenega rezultata (matične številke), 
se prikaže prazen seznam,  

− seznam vseh postopkov, ki so bili opravljeni neposredno na davčni številki (npr. negativen postopek v 
katerem ni prišlo do vpisa s.p. v PRS). V tem primeru se izpišejo naslednji podatki: številka vpisa, datum 
prejema prve vloge, datum zaključka zadnje zadeve v postopku (status »29-Zadeva zaključena«). Če ni 
nobenega rezultata (postopka) se prikaže prazen seznam. 

 
Uporabnik ima možnost dodati nov postopek: 

− v okviru davčne številke, če ni v PRS aktivna nobena matična številka (so izbrisane ali podjetnik še nikoli 
ni bil vpisan v PRS) ali 

− v okviru katerekoli matične številke.   
 
Nov postopek kreira tako, da na seznamu matičnih številk izbere ustrezno matično številko in izbere gumb 
»Dodaj nov postopek« oziroma, da na seznamu postopkov izbere gumb »Dodaj nov postopek«. Odpre se 
maska Vpisnika PRS »Pregled postopka Vpisnika PRS« iz točke 2 tega poglavja. Vnosna polja v sklopu 
»Osnovni podatki o postopku« so odprta za vnos oziroma se izpolnijo samodejno, kot je določeno v 
nadaljevanju.  
 
Uporabnik mora vpisane podatke shraniti. Aplikacija uporabniku dovoli izhod na način, da je dodajanje 
novega postopka preklicano (že vpisani podatki se ne shranijo). 
 
Način vpisa podatkov: 
 

− osnovni podatki o postopku: samodejno se vpiše davčna številka podjetnika in določi številka vpisa. Če 
je postopek dodan na ravni matične številke, se samodejno vpiše tudi matična številka, firma, 
pravnoorganizacijska oblika in registrski organ. Če je postopek dodan na davčni številki, podatke vpiše 
uporabnik (v tem primeru niso obvezni). Uporabnik mora obvezno vpisati datum prejema prve prijave; 

− seznam zadev: uporabnik doda novo zadevo z izbiro gumba »Dodaj novo zadevo«, nadaljnji postopek 
je enak kot v poglavju 3.8.1; 

− iz Vpisnika PRS lahko uporabnik za namen kreiranja izhodnega dokumenta dostopa do funkcionalnosti 
aplikacije PRS, ki jih ta ponuja v korakih: 

− 16.0-Priprava izhodnega dokumenta, 

− 17.1-Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika in  

− 22.0-Izpis izhodnih dokumentov. 
Pripravljen in podpisan dokument se shrani k zadevi v Vpisnik PRS. 

 
1.3. Pregled nevročenih zadev  
 
Pregled nevročenih zadev omogoča ročno vpisovanje datuma vročitve izhodnega dokumenta in preverjanje 
zadev, ki tega datuma (dlje časa) nimajo. Datum se shrani v Vpisnik PRS. 
 
Z izbiro možnosti »Pregled nevročenih zadev« se odpre seznam: 
 

− zadev za samostojne podjetnike, ki so v statusu »27-Odpremljeno« in 
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− zadev za sobodajalce, DPS in SRG, ki so v statusu »27-Odpremljeno« in je hkrati kot tip odločitve  izbrana 
15-Vsebinska dopolnitev (pri teh vrstah poslovnih subjektov se namreč vročajo samo pozivi za vsebinsko 
dopolnitev), 
 

ki še nimajo vpisanega datuma vročitve izhodnega dokumenta. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik -
nadzornik centrale, se izpiše seznam zadev na ravni AJPES. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik - referent, 
nadzornik izpostave ali podpisnik, pa se izpiše seznam izhodnih dokumentov na ravni izpostave uporabnika. 
 
Seznam zadev vsebuje naslednje podatke: 
 

− matična številka, 

− davčna številka, 

− firma,  

− številka vpisa, 

− pravnoorganizacijska oblika 

− datum dokumenta, 

− status zadeve, 

− vrsta vročitve (F - fizična vročitev, O - objava na portalu, E - elektronska vročitev), 

− datum odpreme dokumenta (ko zadeva dobi status 27-Odpremljeno), 

− ime in priimek uporabnika, ki je zadevo reševal, 

− izpostavo uporabnika, ki je zadevo reševal. 
 
Na koncu vrstice posamezne zadeve je polje za vnos datuma vročitve izhodnega dokumenta. Možnost 
vpisa datuma vročitve ima uporabnik - referent, nadzornik izpostave in podpisnik, medtem ko uporabnik - 
nadzornik centrale datumov vročitve ne more vpisovati. Ročni vpis datuma vročitve je mogoč samo pri vrsti 
vročitve  F - fizična vročitev. Datum je mogoče izbrati iz koledarja in ne more biti starejši od datuma odpreme 
izhodnega dokumenta. Vpisan datum lahko uporabnik shrani z izbiro gumba »Shrani«, samodejno pa se 
shranijo vsi vpisani datumi, če uporabnik izbere možnost »Izhod«.  
 
Na seznam se uvrščajo zadeve, ki imajo kot vrsto vročitve vpisano: 
 

− F - fizična vročitev,  

− E - elektronska vročitev,  

− O - objava na portalu, v primeru, ko se datum vročitve v Vpisnik PRS ne vpiše v istem dnevu, kot je bil 
zadevi določen status »27-Odpremljeno«. 

 
Na vrhu seznama so zadeve, ki imajo vrsto vročitve F – fizična vročitev, nato sledijo zadeve, ki imajo vrsto 
vročitve E – elektronska vročitev in na koncu zadeve, ki imajo vrsto vročitve O – objava na portalu.  V okviru 
posamezne vrste vročitve so zadeve razvrščene po naraščajočem zaporedju po datumu odpreme 
dokumenta.  
  
Z vpisom datuma vročitve dobi zadeva status »29-Zadeva zaključena« ali »30-Zadeva zaključena-dop.« in se 
izbriše s Seznama nevročenih zadev ter uvrsti na Seznam rešenih zadev. 
 
1.4. Pregled pritožb in drugih pravnih sredstev 
 
Po izbiri možnosti »Pregled pritožb in drugih pravnih sredstev« aplikacija pokaže seznam zadev, ki imajo 
vrsto vloge 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750 in 0760. Na seznamu se izpišejo zadeve, pri katerih je datum 
prejema vloge v okviru enega leta. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik - nadzornik centrale, se izpiše 
seznam zadev na ravni AJPES. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik - referent, nadzornik izpostave ali 
podpisnik, pa se izpiše seznam izhodnih dokumentov na ravni izpostave uporabnika. 
 
Seznam vsebuje naslednje podatke: 
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− matična številka, 

− davčna številka, 

− firma, 

− datum prejema prijave, 

− status zadeve, 

− vrsta vloge, 

− tip odločitve, 

− tip odločitve na II. stopnji, 

− datum rešitve, če je bil postopek že rešen (ko je bil določen status »25-Rešeno«),  

− datum zaključka zadeve, če je postopek že zaključen (ko je bil določen status »29-Zadeva zaključena«), 

− ime in priimek uporabnika, ki je zadevo reševal, 

− izpostavo uporabnika, ki je zadevo reševal. 
 
Seznam je mogoče razvrščati ali filtrirati po vseh podatkih (kjer je več vrednosti). 
 
1.5. Pregled rešenih zadev 
 
Po izbiri možnosti »Pregled rešenih zadev« se uporabniku pokaže seznam zadev, ki so v statusu »25-
Rešeno«.  
 
Seznam vsebuje naslednje podatke: 
 

− matična številka, 

− davčna številka, 

− firma,  

− številka vpisa, 

− SPOT številka, 

− pravnoorganizacijska oblika, 

− vrsta vloge, 

− tip odločitve, 

− datum rešitve zadeve (ko je bil določen status »25-Rešeno«), 

− ime in priimek uporabnika, ki je zadevo reševal. 
 

1.6. Pregled zaključenih zadev 
 
Po izbiri možnosti »Pregled zaključenih zadev« se uporabniku pokaže seznam zadev, ki so v statusu »30-
Zadeva zaključena-dop.« ali »29-Zadeva zaključena«. 
 
Seznam vsebuje naslednje podatke: 
 

− matična številka, 

− davčna številka,  

− firma, 

− številka vpisa, 

− SPOT številka, 

− pravnoorganizacijska oblika, 

− vrsta vloge, 

− tip odločitve, 

− datum zaključka zadeve (ko je bil določen status 30-Zadeva zaključena-dop. ali 29-Zadeva zaključena), 

− ime in priimek uporabnika, ki je zadevo reševal. 
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1.7. Pregled podatkov o izteku obdobja vpisa/izbrisa v PRS  
 

Pregled podatkov o izteku obdobja vpisa/izbrisa v PRS se vodi samo za druge poslovne subjekte (DPS). Po 
izbiri možnosti »Pregled podatkov o izteku obdobja vpisa/izbrisa v PRS« se uporabniku prikaže seznam 
zadev, pri katerih je bil v aplikaciji PRS vpisan datum v enega izmed polj »Datum ponovnega vpisa« ali 
»Datum predvidenega izbrisa«, če je ta datum do tri dni kasnejši od tekočega datuma. 
 
Seznam vsebuje naslednje podatke: 
 

− matična številka, 

− davčna številka,  

− firma, 

− številka vpisa, 

− pravnoorganizacijska oblika, 

− datum ponovnega vpisa / datum predvidenega izbrisa, 

− ime in priimek uporabnika, ki je zadevo reševal, 

− izpostavo uporabnika, ki je zadevo reševal. 
 
1.8. Pregled zahtev za reaktivacijo 
 
Po izbiri možnosti »Pregled zahtev za reaktivacijo« se uporabniku pokaže seznam vseh zahtev za 
reaktivacijo. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik - nadzornik centrale, se izpiše seznam zadev na ravni 
AJPES. Če je v aplikacijo prijavljen uporabnik - referent, nadzornik izpostave ali podpisnik, pa se izpiše 
seznam izhodnih dokumentov na ravni izpostave uporabnika. 
 
Seznam vsebuje naslednje podatke:  
 
− datum zahteve,  
− matična številka,  
− davčna številka,  
− firma,  
− pravnoorganizacijska oblika, 
− razlog za reaktivacijo, ki ga uporabnik izbere iz šifranta, 
− datum reaktivacije, 
− status (zavrnjena, preklicana ali rešena)  
− ime in priimek in izpostava uporabnika, ki je podal zahtevo, ter  
− ime in priimek nadzornika centrale, ki je zahtevo realiziral.  
 
Zadeve so razvrščene po datumu zahteve, na vrhu so zadeve, ki še nimajo vpisanega datuma reaktivacije, v 
nadaljevanju pa zadeve, ki ta datum imajo (po datumu reaktivacije.) 
 
1.9. Popravki podatkov v bazi PRS 
 
Aplikacija mora omogočati nadzorniku centrale izvajanje popravkov neposredno v bazi PRS. Določenih 
popravkov namreč ni mogoče izvesti z vložitvijo vloge ali po uradni dolžnosti preko SPOT portala, pač pa jih 
je zaradi zagotovitve ustreznega stanja podatkov mogoče izvesti le neposredno v podatkovni bazi PRS. 
Popravki morajo biti mogoči na kateremkoli zapisu (aktualnem in zgodovinskih zapisih).  
 
Z neposrednim posegom v bazo lahko nadzornik centrale: 
 

− popravi šifre vrste spremembe – če je šifra vrste spremembe napačno določena, jo je potrebno popraviti 
na zapisu, s katerim je bila vpisana v PRS, sicer ni mogoče zagotoviti pravilnih podatkov o času nastanka 
določenih dogodkov (npr. začetka stečajnega postopka), 
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− vpiše ali popravi podatke, ki ne ustrezajo pogojem za vložitev vloge prek SPOT portala (npr. potreba po 
vpius manjkajočih podatkov - fiktivne davčne številke pri poslovnih subjektih, za katere se vlaga vloga za 
izbris iz PRS, ki pa je ni mogoče vložiti, če niso vpisani vsi obvezni podatki), izbriše ali popravi podatke, ki 
so bili v PRS vpisani v preteklosti in niso ustrezni ter zaradi katerih vpisa v PRS ni mogoče opraviti (npr. 
izbris napačnih ali podvojenih zapisov v bazi - podvojeni kontaktni podatki, podvojeni zapisi pri 
ustanoviteljih, zastopnikih, ki so brez vseh ustreznih podatkov), 

 

− označi zapisev v bazi PRS, ki se ne smejo javno objavljati in se ne smejo izpisovati na izpisih iz PRS (npr. 
vpis poslovnega subjekta, ki je bil odpravljen ali razveljavljen, napačen zapis zaradi druge napake). 

 
Nadzorniku centrale morajo biti na voljo vsi v PRS vpisani podatki in možnost neposredne spremembe na 
določenem zapisu na način, da se ne kreira nov zapis. Za vsak popravek mora nadzornik centrale navesti 
ustrezen razlog, ki se zabeleži v bazo. Vsi popravki v bazi PRS se beležijo (kdo je izvedel popravek, kdaj ga je 
izvedel ter razlog). 
 
 
2. »Pregled postopka v Vpisniku PRS«  
 
Dostop do osnovne maske »Pregled postopka v Vpisniku PRS« je omogočen iz seznama postopkov in 
seznama zadev, ko je na posameznem seznamu v osnovnem meniju Vpisnika PRS izbran določen postopek 
ali zadeva (točka 1. tega poglavja), in iz kateregakoli koraka v aplikaciji PRS, ki ga uporabnik izvaja v določeni 
zadevi. 
 

Slika št. 46: Pregled postopka v Vpisniku PRS 

            

      

PODATKI O IZPOSTAVI IN 

UPORABNIKU 

 OSNOVNI PODATKI POSTOPKA   Ime izpostave 

   Ime in priimek uporabnika 

Matična številka Davčna številka Datum prejema prve vloge  
Firma  Številka vpisa   

Registrski organ  

Pravnoorganizacijska oblika      

SEZNAM ZADEV       POVEZAVE 

     PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum prejema 

prijave  SPOT številka Vrsta predloga Status  
SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

    

PREGLED PODATKOV O IZTEKU 

OBDOBJA VPISA/IZBRISA V PRS 

    PREGLED REŠENIH ZADEV 

    PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

     PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

     VPISNIK PRS 

OSNOVNI PODATKI ZADEVE*       VPOGLED V PRS 

Datum prejema vloge   Vrsta vloge  ePRS 

SPOT številka   Tip odločitve  InDoc 

Številka akta reg.org.   Tip vpisa   

Datum akta reg.org.   Status   

Datum ponovnega 

vpisa      

Datum predvidenega 

izbrisa   Referent   
 

  Podpisnik   

   REAKTIVACIJA 

    

Vpisnik PRS 
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VSEBINSKA DOPOLNITEV   PREDHODNI POSTOPKI 

Datum zahtevka  

za dop Vrsta vročitve  

Datum vročitve 

zahteve Datum dopolnitve   

    

UREDI 

DATUM 

VROČITVE DODAJ NOVO ZADEVO 

.       

ODLOČITEV O VPISU        

Datum 

dokumenta Vrsta vročitve   

Datum 

vročitve/odpreme   

UREDI 

DATUM 

VROČITVE   SHRANI 

      

 VHODNI 

DOKUMENTI 

 IZHODNI 

DOKUMENTI 

ZGODOVINA 

ZADEVE        IZHOD 

*Del maske označen z modro barvo se odpre po izbiri zadeve iz vrstičnega seznama. 

 
Osnovna maska »Pregled postopka v Vpisniku PRS« (glej sliko št. 46 zgoraj) sestoji iz: 

 
− podatkov o imenu in priimku uporabnika in njegovi izpostavi, 
− dostopa (gumbov) do naslednjih menijev, seznamov ali rešitev:  

 
1. POVEZAVE, z izbiro te možnosti se odpre spustni seznam, iz katerega lahko uporabnik izbere:  

− Pregled nerešenih zadev,  

− Seznam zadev za podpis,  

− Pregled podatkov o izteku obdobja vpisa/izbrisa v PRS – samo pri DPS, 

− Pregled rešenih zadev, 

− Pregled nevročenih zadev, 

− Pregled zaključenih zadev, 

− Vpisnik PRS,  

− Vpogled v PRS,  

− ePRS,  

− InDoc. 
 
2. REAKTIVACIJA, z izbiro te možnosti se odpre »Pregled zahtev za reaktivacijo« iz točke 1.8. tega 

poglavja. Uporabnik - referent, nadzornik izpostave ali podpisnik ima možnost dodati novo zahtevo. 
 
V zahtevo se samodejno vpišejo naslednji podatki: 

− datum zahteve, ki je tekoči datum, 

− matična številka, 

− davčna številka, 

− firma, 

− ime in priimek ter izpostava uporabnika, ki je dodal zahtevo.  
 
Uporabnik nato ročno vpiše še podatek o razlogu za reaktivacijo in zahtevo shrani. S tem se 
unadzornik centrale v aplikaciji PRS prikaže obvestilo o novi zahtevi za reaktivacijo MŠ, prav tako pa 
se na elektronski naslov nadzornik.centrale@ajpes.si samodejno pošlje obvestilo »Prispela je nova 
zahteva za reaktivacijo MŠ«, ki vsebuje matično številko poslovnega subjekta, na katerega se 
zahteva nanaša, datum in podatke o uporabniku, ki je vnesel zahtevo za reaktivacijo. Uporabnik, ki 
je vnesel novo zahtevo, ima možnost zahtevo preklicati do realizacije. Takšna zahteva dobi status 
»Preklicana«. V tem primeru se na enak način samodejno pošlje obvestilo »Zahteva za reaktivacijo 
je preklicana«, ki vsebuje matično številko, datum in podatke o uporabniku. 
 

mailto:nadzornik.centrale@ajpes.si
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Nadzornik centrale ima možnost, da zahtevo za reaktivacijo odpre v reševanje, takrat se na seznam 
samodejno vpiše njegovo ime in priimek ter odpre ekranska maska za reševanje zahteve. Ekranska 
maska omogoča: 
 

− da nadzornik centrale zahtevo zavrne - v tem primeru se odpre polje za vpis obrazložitve, ki ga 
mora obvezno izpolniti. Ko zavrnitev shrani, se zadevi dodeli status »Zavrnjeno«. Uporabnik, ki 
je podal zahtevo, lahko z vpisom obrazložitve ponovno zahteva reaktivacijo matične številke, v 
tem primeru se ponovno kreira samodejno obvestilo v aplikaciji in pošlje na elektronski naslov; 

− da nadzornik centrale ugodi zahtevi z izbiro gumba »Reaktiviraj« - v tem primeru aplikacija 
zahteva dodatno potrditev izbrane odločitve na način, da izpiše obvestilo »Matična številka bo 
reaktivirana« in zahteva izbiro ene od možnosti: »Potrdi« ali Prekliči. Z izbiro možnosti »Potrdi« 
se v bazi PRS matična številka reaktivira, tako da se v bazo zapiše nov zapis s šifro vrste 
spremembe 913 – Reaktiviranje matične številke ter datum spremembe in datum vnosa na 
tekoči datum. S tem dejanjem je matična številka ponovno aktivna. 
 

Po izvedeni reaktivaciji se v seznam vpiše datum reaktivacije in status »Rešeno«. Vsi uporabniki 
aplikacije PRS v izpostavi uporabnika, ki je dal zahtevo za reaktivacijo, v aplikaciji PRS prejmejo 
obvestilo, da je bila zahteva zavrnjena oziroma rešena, prav tako prejmejo elektronsko sporočilo na 
elektronski naslov.  
 

3. PREDHODNI POSTOPKI, z izbiro te možnosti se odpre seznam postopkov, ki so bili opravljeni na 
izbrani davčni številki v zadnjem letu, seznam je enak seznamu postopkov iz točke 1.1. 

 
4. DODAJ NOVO ZADEVO, ki omogoča uporabniku kreiranje nove zadeve v okviru postopka (v primeru, 

ko se zadeva ne začne preko SPOT sistema). Zahteve so opisane v poglavju 3.8.1.  
 
5. SHRANI, ki omogoča shranjevanje sprememb. 
 
6. IZHOD - z izbiro te možnosti se shranijo vse spremembe in uporabnik se vrne za en korak nazaj (tja, 

od koder je vstopil v to masko); 
 

− možnosti vpogleda v naslednje sklope podatkov: 
 

1. Osnovni podatki postopka: 
 

− matična številka,  

− davčna številka,  

− firma, 

− številka vpisa, 

− registrski organ,  

− pravnoorganizacijska oblika,  

− datum prejema prve vloge. 
 

2. Seznam zadev, ki sestavljajo postopek - zadeve se izpišejo kot vrstični seznam, ki vsebuje: 
 

− datum prejema vloge,  

− SPOT številko,  

− vrsto vloge in 

− status zadeve.  
 
V primeru izbora posamezne zadeve iz seznama zadev v osnovnem meniju Vpisnika PRS se na tem 
zaslonu izbrana zadeva prikaže odprta, medtem ko se ostale zadeve v okviru istega postopka 
izpišejo v obliki vrstičnega seznama, kot je navedeno zgoraj. 
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Z izbiro določene vrstice (zadeve) se odpre ekranska maska z dodatnimi podatki o zadevi, ki jo 
sestavljajo naslednji sklopi:  
 

1. Osnovni podatki zadeve:  
 

− datum prejema vloge,  

− SPOT številka, 

− številka akta registrskega organa, - samo pri DPS 

− datum akta registrskega organa, - samo pri DPS 

− datum ponovnega vpisa – samo pri DPS, 

− datum predvidenega izbrisa – samo pri DPS, 

− vrsta vloge, 

− tip odločitve, 

− tip vpisa,  

− status, 

− ime in priimek uporabnika - referenta in  

− ime in priimek uporabnika - podpisnika.  
 

2. Vsebinska dopolnitev:  
 

− datum dokumenta (poziva za vsebinsko dopolnitev),  

− vrsta vročitve (E - elektronska vročitev ali F - fizična vročitev),  

− datum vročitve dokumenta (poziva za vsebinsko dopolnitev), 

− datum dopolnitve (ko je bil določen status 07-Dopolnitev vloge).  

− gumb »Uredi datum vročitve«, ki mora biti pri vsaki vrstici, kjer je vrsta vročitve F - fizična 
vročitev. Z izbiro te možnosti uporabnik lahko vpiše datum vročitve in izbriše že vpisan 
datum vročitve. Vpis oziroma izbris datuma vročitve vpliva na status – ko uporabnik shrani 
vpis datuma vročitve, se status spremeni iz »27-Odpremljeno« v »30-Zadeva zaključena-
dop.«, v primeru izbrisa datuma vročitve se status spremeni v obratni smeri. Izpiše se toliko 
vrstic, kolikor je bilo danih zahtev za dopolnitev v posamezni zadevi.  

 
3. Odločitev o vpisu (se ne izpolnjuje, če je izbrana vrsta odločitve 15-Vsebinska dopolnitev):  

 

− datum dokumenta,  

− datum odpreme – samo pri DPS in sobodajalcih,  

− vrsta vročitve (E - elektronska vročitev, F - fizična vročitev, O - objava na portalu), 

− datum vročitve dokumenta, 

− Gumb »Uredi datum vročitve« «, če je vrsta vročitve F - fizična vročitev. Z izbiro te možnosti 
uporabnik lahko vpiše datum vročitve in izbriše že vpisan datum vročitve. Vpis oziroma 
izbris datuma vročitve vpliva na status – ko uporabnik shrani vpis datuma vročitve se status 
spremeni iz »27-Odpremljeno« v »29-Zadeva zaključena«, v primeru izbrisa datuma 
vročitve se status spremeni v obratni smeri.  
 

4. Možnost vpogleda v Vhodne dokumente 
 
Z izbiro te možnosti se odpre seznam vseh vhodnih dokumentov, nastalih v izbrani zadevi.  
 
Seznam vsebuje naslednje podatke: 

− vrsto dokumenta, 

− ime dokumenta, 

− številko vpisa in njeno zaporedno številko in 

− datum dokumenta.  
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Omogočene morajo biti naslednje možnosti: 

− odpiranje dokumentov za vpogled, 

− tiskanje dokumentov, 

− dodajanje dokumentov, pri čemer ahko uporabnik shranjuje nove dokumente, ki se dnevno 
samodejno prenesejo v Sistem za elektronsko hrambo (dokument dobi oznako, da je bil 
prenesen v InDoc),  

− brisanje dokumentov, dokler dokument ni shranjen v InDoc, 

− urejanje samodejno določene številke vpisa. Način določanja številk vpisa je opisan v 
poglavju 3.8.2. na strani 188 tega dokumenta. 

 
5. Možnost vpogleda v izhodne dokumente 

 
Podatki in možnosti so enaki kot pri Izhodnih dokumentih v prejšnji točki (točka 4).   

 
6. Možnost vpogleda v zgodovino zadeve 

Z izbiro te možnosti se odpre seznam vseh statusov, ki so bili določeni v posamezni zadevi, vključno 
s podatkom o datumu in uri, ko je bil status določen. 

 
V spodnjni tabeli so na enem mestu zbrani vsi podatki, ki se vodijo v Vpisniku PRS. 
 
   Tabela št 20.: Podatki v Vpisniku PRS 

Podatek Vir podatka Pojasnila 

 
Podatki o izpostavi in uporabniku 

Ime izpostave Aplikacija PRS Podatki se vpišejo iz prijave uporabnika 

Ime in priimek uporabnika Aplikacija PRS Podatki se vpišejo iz prijave uporabnika 

 
Osnovni podatki o postopku 

Matična številka Aplikacija PRS 
Polje se ne izpolni, če je postopek kreiran 
na davčni številki. 

Davčna številka Aplikacija PRS  

Firma / Popolno ime  Aplikacija PRS 
Polje se ne izpolni, če je postopek kreiran 
na davčni številki. 

Registrski organ Aplikacija PRS 
Polje se ne izpolni, če je postopek kreiran 
na davčni številki. 

Pravnoorganizacijska oblika Aplikacija PRS 
Polje se ne izpolni, če je postopek kreiran 
na davčni številki. 

Datum prejema prve vloge 
Aplikacija 
PRS/ročno 

Podatek vpiše uporabnik, če gre za ročno 
dodan postopek 

Številka vpisa 
Aplikacija 
PRS/ročno 

Podatek vpiše uporabnik, če gre za ročno 
dodan postopek 

 
Seznam zadev 

Datum prejema vloge 
Aplikacija 

PRS/Vpisnik PRS 
Iz Vpisnika PRS/Osnovni podatki zadeve, 
kadar gre za ročno dodano zadevo 

SPOT številka Aplikacija PRS Ni podatka pri ročno dodanih zadevah 

Vrsta vloge 
Aplikacija 

PRS/Vpisnik PRS 
Iz Vpisnika PRS/Osnovni podatki zadeve, 
kadar gre za ročno dodano zadevo 

Status 
Aplikacija 

PRS/Vpisnik PRS 
V Vpisniku PRS se samodejno določijo 
statusi pri ročno dodanih zadevah 

 
Osnovni podatki o zadevi 

Datum prejema vloge Aplikacija PRS  

SPOT številka Aplikacija PRS  
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Številka akta registrskega 
organa 

Aplikacija 
PRS/baza PRS 

 

Datum akta registrskega 
organa 

Aplikacija 
PRS/baza PRS 

 

Datum ponovnega vpisa Aplikacija PRS  

Datum predvidenega izbrisa Aplikacija PRS  

Vrsta vloge Aplikacija PRS  

Tip odločitve Aplikacija PRS  

Tip vpisa Aplikacija PRS  

Status Aplikacija PRS  

Referent 
Aplikacija 

PRS/baza PRS 
 

Podpisnik 
Aplikacija 

PRS/baza PRS 
 

 
Vsebinska dopolnitev 

Datum zahtevka za dopolnitev Aplikacija PRS  

Vrsta vročitve Aplikacija PRS  

Datum vročitve zahteve 
Ročno/sistem za e- 

vročanje 

Datum se določi ročno, kadar gre za fizično 
vročitev, iz sistema za e-vročanje se 
podatke vpiše, kadar gre za elektronsko 
vročanje 

Datum dopolnitve Aplikacija PRS  

 
Odločitev o vpisu 

Datum dokumenta Aplikacija PRS  

Vrsta vročitve 
Aplikacija 

PRS/ročno/sistem 
za e-vročanje 

V aplikaciji se datum določi, kadar gre za 
vročitev z objavo na portalu, ročno, kadar 
gre za fizično vročitev, iz sistema za e-
vročanje se podatke vpiše, kadar gre za 
elektronsko vročanje 

Datum vročitve/odpreme Aplikacija PRS  

 
Osnovni podatki o zadevi (ročno dodana) 

Datum prejema vloge Ročno/Vpisnik PRS 
Pri prvi zadevi v okviru postopka se 
samodejno vpiše datum prve prijave iz 
sklopa Osnovni podatki o postopku 

Vrsta vloge Ročno  

Status Vpisnik PRS 
Status samodejno določi aplikacija v 
Vpisniku PRS 

Opomba Ročno  

Podpisnik  Aplikacija PRS 
Se vpiše iz podatkov prijave uporabnika, ki 
je zadevo ročno dodal 

 
Podatki o odločitvi 

Tip odločitve Ročno  

Datum rešitve Ročno  

Datum zaključka Ročno  

Opomba Ročno  

Odločitev na II. stopnji:   

Tip odločitve Ročno  

Datum akta Ročno  

Številka akta Ročno  

Datum prejema akta Ročno  
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3.8.1. Vodenje podatkov o pritožbah in drugih pravnih sredstvih 
 
Opis 
 
Podatki o pritožbah in drugih pravnih sredstvih (ti podatki se ne vložijo preko SPOT sistema) se vpišejo 
neposredno v Vpisnik PRS, in sicer: 
 

− tako, da uporabnik kreira nov postopek, če se vloženo pravno sredstvo ne nanaša na že obstoječ 
postopek (se uporablja samo za samostojne podjetnike – pravnoorganizacijsko obliko 142), 

− tako, da uporabnik kreira novo zadevo, če se vloženo pravno sredstvo nanaša na že obstoječ postopek. 
 
Način kreiranja novega postopka je opisan v točki 2.1. v poglavju 3.8. Vpisnik PRS. 
 
Ko uporabnik doda novo zadevo v postopku, ki se je začel prek portala SPOT ali v ročno dodanem postopku, 
se odpre ekranska maska za vpis podatkov o zadevi (slika št. 47) z naslednjimi sklopi in možnostmi: 
 

1. Osnovni podatki o zadevi 
 

Vpišejo se naslednji osnovni podatki (vsi podatki so obvezni): 

− datum prejema, ki ga vpiše uporabnik, 

− vrsta vloge, ki jo uporabnik določi ročno iz šifranta, 

− status, ki se določi samodejno, 

− ime in priimek podpisnika, ki se vpiše samodejno iz podatkov o uporabniku, ki je dodal novo 
zadevo. 

 
2. Podatki o odločitvi  

 
Uporabnik vpiše naslednje podatke: 

− tip odločitve, ki ga določi iz šifranta (možno je izbrati med tipi odločitve, ki so določeni za vrsto 
vloge 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0760), in sicer: 13-Zavrženje, 17-Odstop MGRT, 14-
Ustavitev, 18-Pozitvina odločitev ali 19-Negativna odločitev, 

− datum rešitve,  

− opomba 

− če je izbran tip odločitve 17-Odstop MGRT, se odpre še sklop »Podatki o reševanju na II. stopnji«, 
ki vsebuje naslednja polja: 

− vrsta odločitve, ki jo izbere iz šifranta, 

− datum akta,  

− številka akta , 

− datum prejema akta, 

− datum zaključka zadeve, 

− opomba za vnos prostega besedila. 
 

Vsi podatki so obvezni razen besedila v poljih Opomba. Tip odločitve mora biti izpolnjen pred vpisom 
datuma rešitve zadeve in določitvijo statusa »25-Rešeno«, ostali podatki morajo biti izpolnjeni pred 
vpisom datuma zaključka zadeve in določitvi statusa »29-Zadeva zaključena«.  
 
Uporabnik mora vpisane podatke shraniti. Aplikacija uporabniku dovoli izhod na način, da je dodajanje 
nove zadeve preklicano (se ne shranijo že vpisani podatki). 
 

3. Kreiraj dokument 
 
Z izbiro možnosti »Kreiraj dokument« so uporabniku na voljo naslednje funkcionalnosti aplikacije PRS 
(modul aplikacije: PRS-SP, PRS-SRG ali PRS-DPS je odviden od pravnoorganizacijske oblike poslovnega 
subjekta): 
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− Korak 16.0 Priprava izhodnega dokumenta,  

− Korak 17.1 Podpisovanje dokumentov s strani podpisnika in  

− Korak 21.0 Izpis izhodnih dokumentov. 
 
Navedene funkcionalnosti v tem primeru ne omogočajo  

− izbiranja drugega podpisnika, 

− anonimizacije dokumenta, 

− določanja oz. spreminjanja statusov,  

− izbire možnosti »Izhodni dokumenti pripravljeni« in 

− določitve statusa »27-Odpremljeno«. 
 
Pripravljen in podpisan dokument se shrani k zadevi v Vpisnik PRS. 
 

4. Vhodni dokumenti, kot je opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS 
 

5. Izhodni dokumenti, kot je opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS 
 

6. Zgodovina zadeve, kot je opisano v poglavju 3.8. Vpisnik PRS 
 

     Slika št. 47: Pritožbeni postopek v Vpisniku PRS 

             

      

PODATKI O IZPOSTAVI IN 

UPORABNIKU 

 OSNOVNI PODATKI POSTOPKA   Ime izpostave 

   Ime in priimek uslužbenca 

Matična številka Davčna številka Datum prejema prve vloge  
Firma  Številka vpisa   

Registrski organ  

Pravnoorganizacijska oblika      

SEZNAM ZADEV       POVEZAVE 

     PREGLED NEREŠENIH ZADEV 

Datum prejema 

vloge 
SPOT številka Vrsta vloge Status SEZNAM ZADEV ZA PODPIS 

    

PREGLED PODATKOV O IZTEKU 

OBDOBJA VPISA/IZBRISA V PRS 

    PREGLED REŠENIH ZADEV 

    PREGLED NEVROČENIH ZADEV 

     PREGLED ZAKLJUČENIH ZADEV 

     VPISNIK PRS 

OSNOVNI PODATKI ZADEVE*       VPOGLED V PRS 

Datum prejema prijave     ePRS 

Vrsta vloge     InDoc 

Status   Podpisnik   

Opomba     REAKTIVACIJA 

PODATKI O ODLOČITVI   PREDHODNI POSTOPKI 

Tip odločitve  Odločitev na II. stopnji   

Datum rešitve  Tip odločitve  DODAJ NOVO ZADEVO 

Datum zaključka   Datum akta    

Opomba  

Številka akta 

Datum prejema akta   

     

 

SHRANI 

 VHODNI 

DOKUMENTI 

 IZHODNI 

DOKUMENTI 

ZGODOVINA 

ZADEVE 

 KREIRAJ 

DOKUMENT      IZHOD 

*Del maske, označen z modro barvo, se odpre po izbiri zadeve iz vrstičnega seznama. 

Vpisnik PRS 
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Delovanje iskalnika 
 
Delovanje iskalnika po pritožbenih postopkih je opisano v točki 1.4. Seznam pritožb (Vpisnik PRS). 
 
 

3.8.2. Način določanja številke vpisa in zaporedne številke dokumenta 
 
Številka vpisa je številka, s katero so oštevilčeni dokumenti v posameznem upravnem postopku, ki jo mora 
AJPES voditi skladno z veljavnimi predpisi. Številka vpisa je sestavljena iz številke vpisa in zaporedne številke. 
Številka vpisa se v PRS vodi na ravni postopka, vse zadeve v postopku imajo isto številko vpisa, razlikujejo 
se zaporedne številke, ki označujejo številko dokumenta.  
 
Številke vpisa in njihove zaporedne številke se vodijo v posebni tabeli, ki vsebuje naslednje podatke: 
 

− datum dodelitve številke vpisa ali zaporedne številke, 

− številko vpisa, 

− zaporedno številko dokumenta in 

− ime dokumenta. 
  
V podatkovno bazo PRS se vpiše številka vpisa izhodnega dokumenta, na podlagi katerega je opravljen vpis 
v PRS (vpis/sprememba/izbris). Zaporedne številke  dokumentov v okviru številke vpisa se ne vpisujejo v 
podatkovno bazo PRS.  
 
1. Sestava številke vpisa (primer: 316-04-SP-02584-2020/2) 

Sestavljena je iz: 

− številke, določene v načrtu klasifikacijskih znakov (316), 

− številke izpostave, ki zadevo rešuje (iz šifranta izpostav AJPES), 

− oznako skupine poslovnih subjektov (SP, SRG ali DPS), 

− zaporedne številke v določenem letu, v okviru izpostave (5-mestna številka), 

− leta, ko je bil postopek začet, 

− zaporedne številke dokumenta. 

Številka vpisa se določi na ravni postopka, zaporedne številke pa označujejo vsak vhodni in izhodni 

dokument v posameznem postopku. Priloge, ki so priložene k prijavi, se ne označujejo. 

 

2. Način določanja številke vpisa in zaporedne številke 

Številke vpisa in njihove zaporedne številke določa aplikacija samodejno, vendar jih ima uporabnik možnost 

urejati ročno. AJPES s portala SPOT prejme vsako vlogo kot nov postopek, čeprav gre v nekaterih primerih 

(pri postopkih po uradni dolžnosti) za novo zadevo, ki se mora prek zaporedne številke priključiti že 

obstoječemu postopku.  

 

Številka vpisa se določi vsaki prejeti zadevi s portala SPOT in vsakemu ročno kreiranemu postopku v Vpisniku 

PRS.  

2.1. Način določanja številke vpisa pri zadevah, prejetih s portala SPOT: 

 

− Prejeti prijavi s portala SPOT se samodejno dodeli nova številka vpisa, ki ima zaporedno številko 

1, ki pa se ne izpisuje;  

− Izhodnemu dokumentu, ki ga uporabnik kreira v aplikaciji PRS, se samodejno dodeli naslednja 

zaporedna številka; 



 

Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS        Stran    190/203 

− Zaporedna številka se samodejno poveča za vsak nadaljnji prejeti dokument (npr. dopolnitev, 

sprememba, umik) in za vsak izhodni dokument (poziv za dopolnitev, sklep, itd);  

− Številka vpisa (brez zaporedne številke) se vpiše v aplikacijo in v Vpisnik PRS v polje Številka vpisa 

v rubriki Osnovni podatki o postopku. Na Seznamu vhodnih dokumentov in Seznamu izhodnih 

dokumentov pa se pri vsakem dokumentu izpiše številka vpisa ter njena zaporedna številka. 

 

2.2. Način ročnega popravka samodejno dodeljene številke vpisa: 

 

− Uporabnik po prejemu nove zadeve s portala SPOT v Vpisniku PRS odpre Seznam vhodnih 

dokumentov, kjer je pri prijavi že izpisana samodejno določena številka vpisa. Izbere možnost 

»Uredi številko vpisa«, ki mu omogoči izbris samodejno določene številke vpisa in vpis številke 

vpisa, ki je že bila določena in je navedena v tabeli dodeljenih številk vpisa. Po vpisu številke vpisa, 

aplikacija dokumentu samodejno določi naslednjo zaporedno številko; 

− Če je na Seznamu vhodnih dokumentov več dokumentov, je mogoče številko vpisa popraviti samo 

prvemu (ki ima najstarejši datum), vsem ostalim dokumentom se številka popravi samodejno;  

− Če je v zadevi že shranjen izhodni dokument, številke vpisa ni mogoče spreminjati;   

− Samodejno dodeljena številka, ki je bila izbrisana, se dodeli naslednjemu postopku. 

 

2.3. Način določanja številk vpisa vhodnim in izhodnim dokumentom, ki jih uporabnik shrani 

neposredno v Vpisnik PRS. 

 

− Aplikacija vsakemu na novo shranjenemu dokumentu določi naslednjo zaporedno številko. 

 

2.4. Način določanja številk vpisa ročno dodanim postopkom v Vpisniku PRS: 

 

− Ko uporabnik doda nov postopek, se samodejno določi številka vpisa, ki je uporabnik ne more 

spreminjati;  

− Ko uporabnik v Vpisniku PRS izbere možnost »Kreiraj dokument«, se dokumentu samodejno določi 

številka vpisa, ki je že dodeljena postopku in naslednja zaporedna številka; 

− Ko uporabnik v Vpisniku PRS k zadevi shrani nov vhodni ali izhodni dokument, se dokumentu 

samodejno dodeli naslednja zaporedna številka. 

Uporabnik ima v vsakem trenutku v Vpisniku PRS možnost vpogledati v seznam dodeljenih številk v 

posameznem postopku ter ta seznam natisniti z vsemi podatki iz Tabele dodeljenih številk vpisa.  

 
 

3.9. Dostop do podatkovne baze PRS 
 
Uporabnik mora imeti ves časa dela v aplikaciji PRS iz vsakega koraka (zavihka) neposreden dostop do 
iskalnika za vpogled v podatke v bazi PRS – prek gumba »Povezave« - Vpogled v PRS. 
 
Dostop do podatkov v podatkovni bazi PRS mora biti omogočen za vse vrste poslovnih subjektov. V 
nadaljevanju je opisan primer prikaza podatkov iz PRS za samostojnega podjetnika. 
 
Po izboru možnosti »Vpogled v PRS« se na zaslonu pojavi iskalnik po javnih podatkih PRS z naslednjimi 
iskalnimi kriteriji: 
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Vpogled z javnimi podatki 

Matična številka: 

Davčna številka: 

Naziv firme: 

 

Poslovni naslov:  

 

+ Iskanje po osebnih podatkih 

[vpisati namen in podlago, sistem zabeleži še id uporabnika in čas dostopa] 

Ime in priimek  

Naslov? 

EMŠO 

Davčna številka 

 
V primeru iskanja po osebnih podatkih, mora uporabnik vpisati še namen vpogleda, aplikacija pa beleži 
podatke o tem, kdo je vpogledal (ime in priimek uporabnika), v katere podatke je vpogledal, datum in čas 
vpogleda ter namen vpogleda v osebne podatke. 
 
Aplikacija privzeto odpre zavihek »Vpogled v podatke PRS – Samostojni podjetnik«: 
 
Naslov 1 

Vpogled v podatke PRS – Samostojni podjetnik 
(s.p.) 

Podatki o podružnici 

 
Matična številka:  
 

Davčna številka: 
 

Firma: 
 

 

Skrajšana firma : 
 

 

Sedež 
 
Poslovni naslov: 
 
 

 

 

Datum vpisa:      Datum izbrisa? 
 
[spodaj se prikaže seznam zadnjih 10 sprememb pri tem subjektu, razvrščenih po datumu spremembe – 
celoten seznam se lahko razširi, ko se klikne gumb »Razširi seznam« 
 
Datum spremembe  Vrsta spremembe 

  

  

  

1234567000 

TRGOVINA NA DROBNO Z OBUTVIJO IN USNJENIMI IZDELKI STANISLAV MARINČIČ S.P. 

12345678 

[Firma s.p.] 

[Skrajšana firma s.p.] 

[Poslovni naslov (ulica in hišna številka, dodatek, poštna številka in kraj)] 

 

[Datum vpisa s.p. v PRS] 
 

[Matična številka s.p. ] 
 [Davčna številka s.p. ] 

 

[Naselje] 

[Datum izbrisa s.p. iz PRS] 
 

[Datum spremembe] 
 

[Vrsta spremembe] 

 
[Datum spremembe] 

 

[Vrsta spremembe] 

 
[Datum spremembe] 

 
[Vrsta spremembe] 

 

0101900500100 

12345678 

Tržaška cesta 1, 1000 Ljubljana 

Janez Novak 

Razširi seznam 
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Podnaslov 1 (Glavna dejavnost SKD) 
+ Glavna dejavnost SKD 

 
Šifra podrazreda SKD Naziv podrazreda po SKD Datum vpisa Datum izbrisa 
          . 
 
 

[tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb glavne dejavnosti. Seznam se razvršča tako, da je na vrhu 
zadnja glavna dejavnost, nato po datumu izbrisa] 
 

 
Podnaslov 2 (Registrirane dejavnosti podjetnika po SKD) 

+ Registrirane dejavnosti podjetnika po SKD 

 

Šifra podrazreda SKD Naziv podrazreda po SKD Datum vpisa Datum izbrisa 
1             . 
 
2              . 
 
3              . 
 
4   . 
 
5   . 
 
6   . 
 
7   . 
 

 
[tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb dejavnosti. Seznam se razvršča tako, da so na vrhu zadnje 
dejavnosti – nimajo datuma izbrisa, nato po datumu izbrisa padajoče] 
 
 

Podnaslov 3 (Kontaktni podatki) 

+ Kontaktni podatki 

 
Tip podatka Kontaktni podatek                                         Objava       Datum vpisa       Datum 
izbrisa  
 
Telefonska številka: 
 
Elektronski naslov:  
 
Spletni naslov: 
 

[tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb kontaktnih podatkov. Seznam se razvršča tako, da so na vrhu 
zadnji kontakti – nimajo datuma izbrisa, nato po datumu izbrisa padajoče] 
 

 

 
 
 

[Spletni naslov] 

[Telefonska številka] 

[Elektronski naslov] 

[Naziv podrazreda dejavnosti SKD] 
 

  [Šifra podrazreda] [Datum izbrisa 
dejavnosti] 

 

[Naziv podrazreda dejavnosti SKD] 
 

  [Šifra podrazreda] [Datum izbrisa 
glavne dejavnosti] 

 

[Datum vpisa 
glavne dejavnosti] 

 

[Datum vpisa 
dejavnosti] 

 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] 
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Podnaslov 4 (Podatki o podjetniku) 

+ Podatki o podjetniku 

 

Ime in priimek: 

Prebivališče: 
 
 
EMŠO: Davčna številka: 
  
Datum vpisa:       Datum izbrisa: 
  
Datum spremembe 
 

** podatek o naslovu, EMŠO in davčni številki je viden v zaščitenem vpogledu (sicer so na teh mestih »*« za 
tiste podatke, ki obstajajo v bazi. Če podatka v bazi ni, je polje prazno in je brez zvezdic) 

Vedno sta prikazana tudi ime in priimek. Seznam se razvršča tako, da so na vrhu zadnji aktualni podatki – 
nimajo datuma izbrisa, nato po datumu spremembe padajoče. 
 
 

Podnaslov 5 (Podatki o zastopnik(u/ih) 

+ Podatki o zastopnik(u/ih) 

 

Ime in priimek                                                                           Vrsta zastopnika         Datum 
spremembe 

+  

+ 

+ 

+ 

[tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb pri zastopnikih. V začetku se omejimo na prikaz 10 sprememb, 
referent pa lahko pogled razširi z gumbom »Razširi seznam«. 
 
Pod njim se prikažejo podatki o zastopnikih (vsi podatki ali samo tisti, ki so se dejansko spremenili na datum 
spremembe): ime in priimek se vedno prikažeta, tudi če se prikaže samo dejanske spremembe). Seznam se 
razvršča tako, da so na vrhu zadnji aktualni podatki – nimajo datuma izbrisa, nato po datumu spremembe 
padajoče] 
 
(podatek o izbranem zastopniku) 
 
Ime in priimek: 
 
Prebivališče: 
 
 
Vrsta zastopnika: 
 
EMŠO:  Davčna številka: 
 
Datum vpisa:               Datum izbrisa: 
 

[Ime in priimek podjetnika] 

[Naslov podjetnika (ulica in hišna številka, dodatek, naselje, poštna številka in kraj, 
država)] 

[EMŠO podjetnika] 
 

[Davčna številka podjetnika] 
 

[Datum vpisa 
podjetnika] 

 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] 

 
 

[Naslov zastopnika (ulica in hišna številka, dodatek, naselje, poštna številka in kraj, 
država)] 

 

[Davčna številka zastopnika] 

[Datum vpisa zastopnika] 

[EMŠO zastopnika]  
 

 
 

[Datum izbrisa zastopnika] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

 
 

[Datum spremembe podjetnika] 
 

[Datum vpisa 

podjetnika] 
 

 

[Datum izbrisa podjetnika] 
 

  Razširi seznam 
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Če je zastopnik v PRS vpisan kot poslovni subjek,t se prikažejo spodnji podatki: 
 
Matična številka:  Davčna številka: 
 
Firma: 
 
Naslov: 
 
 
Vrsta zastopnika: 
 
Datum vpisa:   Datum izbrisa: 
 
 

 
 

Podnaslov 6 (SKIS) 
 

+ Šifra sektorske pripadnosti po SKIS 

 
Šifra SKIS Naziv po SKIS 
 
 
 

Podnaslov 7 (vrsta lastnine) 

+ Vrsta lastnine 

 
Šifra vrste lastnine Vrsta lastnine 
 
 
 

 
Ko uporabnik izbere gumb »Podatki o podružnici« (drugi zavihek), se na zaslonu izpiše seznam z matičnimi 
številkami in nazivi podružnic. Nato s klikom na eno podružnico prikaže še ostale podatke (po sklopih jih 
lahko nadalje razkriva/skriva) 

Naslov 2 

Vpogled v podatke PRS – Samostojni podjetnik 
(s.p.) 

Podatki o podružnici 

 
 
Matična številka Naziv podružnice                  Datum 
spremembe 
+ 

+ 

+ 

Seznam se razvršča tako, da so na vrhu zadnji aktualni podatki – po datumu spremembe padajoče (tu je 
toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb pri podružnici/ah. V začetku se omejimo na prikaz 10 sprememb, 
referent pa lahko pogled razširi z gumbom »Razširi seznam«). 
 
Pod tem seznamom se izpišejo podatki o podružnici (vsi podatki ali samo tisti, ki so se dejansko spremenili 
na datum spremembe) – matična številka in ime podružnice se vedno prikažeta, tudi če se prikaže samo 

[Vrsta zastopnika] 

 
 

[Matična številka zastopnika]  
 

[Firma zastopnika] 
 

[Naslov zastopnika (ulica in hišna številka, dodatek, naselje, poštna številka in kraj)] 
 

[Datum vpisa zastopnika] 

[Davčna številka zastopnika] 

 
 

[Datum izbrisa zastopnika] 

[Naziv po SKIS] [Šifra SKIS] 

[Vrsta lastnine] 
 

[Šifra vrste 
lastnine] 

[Ime podružnice] 
 

 
[Matična številka 
podružnice] 
 

[Matična številka podružnice] 
 

[Ime podružnice] 
 

[Matična številka podružnice] 
 

[Ime podružnice] 
 

[Matična številka podružnice] 
 

[Dat. spremembe] 

[Dat. spremembe] 
 
[Dat. spremembe] 
 

Razširi seznam 
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dejanske spremembe. Seznam se razvršča tako, da so na vrhu zadnji aktualni podatki – nimajo datuma 
izbrisa, nato po datumu spremembe padajoče (zadnja sprememba na vrhu). 
 
Podnaslov 1 (Izbrana podružnica) 
Ime podružnice:  
 
Matična številka:  
 
Naslov: 
 
 
Datum vpisa: Datum izbrisa: 

Datum spremembe: 

 
 

Podnaslov (Kontaktni podatki o podružnici) 

+ Kontaktni podatki o podružnici 

 
 
Matična                 Tip podatka        Kontaktni podatek podružnice      Objava          Datum vpisa        Datum 
izbrisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
[tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb kontaktnih podatkov pri podružnicah. Seznam se razvršča 
tako, da so na vrhu zadnji kontakti – nimajo datuma izbrisa, nato po datumu vpisa padajoče] 

 

Podnaslov (Podatki o zastopnik(u/ih) podružnice) 

+ Podatki o zastopnik(u/ih) podružnice 

 
 
             Ime in priimek                                                    Vrsta zastopnika                                Datum spremembe 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 
(tu je toliko zapisov, kolikor je bilo sprememb pri zastopnikih podružnice. V začetku se omejimo na prikaz 10 
sprememb, referent pa lahko pogled razširi z gumbom »Razširi seznam«). 
 
Po izboru zastopnika iz seznama se izpišejo podatki o zastopniku podružnice (vsi podatki ali samo tisti, ki so 
se dejansko spremenili na datum spremembe; ime in priimek se vedno prikažeta, tudi če se prikaže samo 
dejanske spremembe). Seznam se razvršča najprej po matični številki, nato po datumu spremembe - na 
vrhu so vedno aktualni podatki – nimajo datuma izbrisa, nato pa po datumu zadnje spremembe. 

[Ime podružnice] 
 

[Naslov podružnice (ulica in hišna številka, dodatek, naselje, poštna številka in kraj)] 
 

[Matična številka podružnice] 
 

 

[Datum vpisa podružnice 
 [Datum izbrisa podružnice] [Datum vpisa podružnice 
 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[Ime in priimek zastopnika] 
 

[Vrsta zastopnika] [Datum spremembe] 

[MŠ podruž.] [Telefon] [Telefonska številka] 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] [MŠ podruž.] [E-naslov] [Elektronski naslov] 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] [MŠ podruž.] [Splet] [Spletni naslov] 

[Da/ne] [Datum. vpisa] [Datum izbrisa] [MŠ podruž.] [Telefon] [Telefonska številka] 

Razširi seznam 

Razširi seznam 
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Podnaslov 4 (konkretni podatki o zastopniku) 
 
Ime in priimek: 
 

Prebivališče: 
 
 
Vrsta zastopnika: 
 

EMŠO:    Davčna številka: 
 

Datum vpisa:   Datum izbrisa: 
Datum spremembe: 

Vrsta spremembe:  

 

 

3.10. Zgodovinski izpisi 
 
Zagotoviti je potrebno, da bo AJPES izdajal zgodovinski izpis iz PRS za samostojne podjetnike, iz katerega 
bodo razvidni trenutni podatki v PRS kot tudi vse spremembe podatkov od 1. 7. 2005 dalje. Zgodovinski 
izpis mora biti na razpolago tudi za že izbrisane samostojne podjetnike. 
 
Zgodovinski izpis mora vsebovati tudi datum in uro izpisa, ime in priimek referenta, ki izpis izdela ter njegov 
naziv delovnega mesta. 
 
Če pri določenem podjetniku ni bilo vpisanih sprememb, se na izpisu izpišejo osnovni podatki o subjektu ter 
podatki v poljih ''Vsebina sedanjega vpisa'', ''Datum vpisa'' in ''Številka sklepa''. Sklopi s podatki o prejšnjih 
vpisih se v tem primeru ne izpisujejo. Sklopi, za katere v konkretnem primeru ni podatkov, se prav tako ne 
izpisujejo. V primeru, da je bila vrednost podatka v preteklosti kadarkoli spremenjena, se izpišejo še podatki 
v sklopu ''Vsebina prejšnjega vpisa'' s pripadajočim ''Datumom vpisa'' in ''Številko sklepa''. Izpisov 
predhodnih podatkov je toliko, kolikor je bilo v PRS vpisanih vrednosti podatka pred sedanjo vrednostjo. 
Prejšnji vpisi se izpišejo od najmlajšega do najstarejšega, ki se izpiše na koncu sklopa. 
 
V kolikor za posamezni vpis/spremembo podatka v PRS ni bil izdan sklep o vpisu spremembe v PRS, se v 
polje ''Številka sklepa'' izpiše vrsta spremembe (Uskladitev z RPE, Uskladitev s CRP, Popravek podatka). Pri 
podatkih prevzetih od FURS na dan 1. 7. 2005, se izpiše ''Datum vpisa'' 1. 7. 2005, v polje ''Številka sklepa'' 
pa obrazložitev ''Prevzem podatkov iz Vpisnika samostojnih podjetnikov''. 
 
Na podlagi ugotovitev, da iz baze PRS ni mogoče zagotoviti pravilnih datumov o datumu vpisa in izbrisa 
registriranih dejavnosti, se podatke o spremembah pri vseh registriranih dejavnostih prikazuje od datuma 
vzpostavitve nove aplikacije PRS, podatki o spremembah glavne dejavnosti pa od uveljavitve SKD 2008, torej 
od 1.1.2008. 
 
Podatki v sklopu ''Razno'' se prenesejo iz tabele Razni sklepi. Prenesejo se vse vsebine vpisov iz polja 
''Vsebina sklepa'' kot tudi vsebine vpisov v polja ''Razlog izbrisa'' s pripadajočimi datumi vpisa in datumi 
izbrisa po časovnem zaporedju. 
 
Podatkovni sklopi 
 
V nadaljevanju so opisana pravila za posamezne podatkovne sklope. Poleg teh je potrebno upoštevati še 
zgoraj navedena splošna pravila. 
 
Zgodovinski izpis je sestavljen iz naslednjih podatkovnih sklopov: 
 

[Naslov zastopnika podružnice (ulica in hišna številka, dodatek, naselje, poštna 
številka in kraj, država)] 
 

[Ime in priimek zastopnika podružnice] 

 

[Vrsta zastopnika podružnice] 
 
[EMŠO zastopnika podružnice] 

[Davčna številka zastopnika 
 podružnice] 
 [Datum vpisa zastopnika podružnice]  [Datum izbrisa zastopnika  
podružnice] [Datum vpisa zastopnika 

 
[Vrsta spremembe zastopnika] 
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− Osnovni podatki o poslovnem subjektu, 

− Podatki o podjetniku, 

− Podatki o zastopnikih, 

− Podatki o glavni dejavnosti (od leta 2008 naprej),, 

− Podatki o registriranih dejavnostih (od datuma vzpostavitve novega PRS dalje) 

− Podatki o podružnicah podjetnika in 

− Razno. 

 
Podatkovni sklop Osnovni podatki o poslovnem subjektu vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Osnovni podatki 

Podatek  Pojasnila 

Firma s.p. Podatek o aktualni firmi s.p. 

Matična številka Matična številka podjetnika 

Davčna številka Davčna številka podjetnika in oznaka zavezanosti za DDV. Če je podjetnik 
zavezanec za DDV, se pred DŠ pripiše predpona SI. Če je podjetnik izbrisan iz 
PRS, se namesto DŠ izpiše ''Podatek ni javen*', na dnu strani se v takšnem 
primeru izpiše pojasnilo: ''Z izbrisom podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije 
postane davčna številka podjetnika osebni podatek, zato na zgodovinskem 
izpisu ni navedena. Če je bila v preteklosti davčna številka spremenjena zaradi 
prenosa ali dedovanja, se izpiše samo trenutno vpisana DŠ. 

Pravnoorganizacijska oblika Izpiše se besedilo ''Samostojni podjetnik posameznik'' 

Status poslovnega subjekta Izpiše se ustrezna možnost glede na status podjetnika: Vpisan/Izbrisan 

Datum vpisa Datum vpisa podjetnika v PRS 

Številka sklepa Številka sklepa o vpisu v PRS. Podatek se izpiše, če je bil podjetnik v PRS vpisan 
od vključno 1.7.2005 (ko je AJPES registrski organ), v nasprotnem primeru se 
vpiše poševnica. 

Datum izbrisa Datum izbrisa s.p., če s.p. ni izbrisan, se podatek ne izpiše. 

Številka sklepa Številka sklepa o izbrisu iz PRS, če je bil s.p. izbrisan od vključno 1.7.2005, v 
nasprotnem primeru se izpiše poševnica. Če s.p. ni izbrisan, se podatek ne 
izpiše. 

Registrski organ Besedilo ''AJPES'' 

 
2. Firma 

Firma s.p. Sedanji podatek o firmi. 

Datum vpisa Datum vpisa/spremembe podatka o firmi. Če je podatek vpisan ali spremenjen 
pred 1.7.2005 se kot datum izpiše ''1.7.2005*''. Pod zadnjim sklopom se izpiše 
pojasnilo: ''*Datum prevzema podatkov iz Vpisnika samostojnih podjetnikov 
posameznikov''. 

Številka sklepa Številka sklepa s katerim je bila firma s.p. vpisana/spremenjena v PRS. Če je bila 
firma s.p. vpisana/spremenjena pred 1.7.2005, se izpiše poševnica. 

Vsebina prejšnjega vpisa Predhodni podatek o firmi s.p. 

Datum vpisa Datum vpisa/spremembe predhodnega podatka o firmi s.p.. Če je podatek 
vpisan oz. spremenjen pred 1.7.2005 se kot datum izpiše: ''1.7.2005*''. Pod 
zadnjim sklopom se izpiše pojasnilo: ''*Datum prevzema podatkov iz Vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov.'' 

Številka sklepa Številka sklepa s katerim je bil podatek vpisan. Če je bila firma s.p. 
vpisana/spremenjena pred 1.7.2005, se izpiše poševnica. 

 
3. Skrajšana firma 

Skrajšana firma  Sedanji podatek o skrajšani firmi, če obstaja. Če podatek ne obstaja, se izpiše 
poševnica. 
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Datum vpisa Datum vpisa/spremembe podatka o skrajšani firmi. Če je podatek vpisan ali 
spremenjen pred 1.7.2005 se kot datum izpiše ''1.7.2005*''. Pod zadnjim 
sklopom se izpiše pojasnilo: ''*Datum prevzema podatkov iz Vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov''.  

Številka sklepa Številka sklepa s katerim je bil ta podatek vpisan v PRS. Če je bila firma 
vpisana/spremenjena pred 1.7.2005, se namesto podatka izpiše poševnica. 

Vsebina prejšnjega vpisa Predhodni podatek o skrajšani firmi.  

Datum vpisa Datum vpisa/spremembe predhodnega podatka o skrajšani firmi. Če je podatek 
vpisan oz. spremenjen pred 1.7.2005 se kot datum izpiše: ''1.7.2005*''. Pod 
zadnjim sklopom se izpiše pojasnilo: ''*Datum prevzema podatkov iz Vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov.'' 

Številka sklepa Številka sklepa s katerim je bil podatek vpisan. Če je bila skrajšana firma  
vpisana/spremenjena pred 1.7.2005, se izpiše poševnica. 

 
4. Sedež in poslovni naslov 

Sedež in poslovni naslov  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Vsebina prejšnjega vpisa  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

 
Podatkovni sklop Podatki o podjetniku vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Vsebina sedanjega vpisa 

Ime in priimek podjetnika  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

2. Vsebina prejšnjega vpisa 

Ime in priimek podjetnika  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

 
Podatkovni sklop Podatki o zastopniku vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Vsebina sedanjega vpisa 

Ime in priimek zastopnika  

Vrsta zastopnika  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

2. Vsebina prejšnjega vpisa 

Ime in priimek zastopnika  

Vrsta zastopnika  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  
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Podatkovni sklop Podatki o glavni dejavnosti vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Vsebina sedanjega vpisa 

Šifra in naziv dejavnosti  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

2. Vsebina prejšnjega vpisa 

Šifra in naziv dejavnosti  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

 
Podatkovni sklop Podatki o registriranih dejavnostih vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Vsebina sedanjega vpisa 

Šifra in naziv dejavnosti Se izpišejo vse dejavnosti trenutno aktualne, na vrh seznama dejavnosti, 
podatek se ponovi tolikokrat kolikor dejavnosti ima podjetnik registriranih 

Datum vpisa  

Številka sklepa  

2. Vsebina prejšnjega vpisa 

Šifra in naziv dejavnosti Se izpišejo vse izbrisane dejavnosti, za trenutno aktualnimi, podatek se ponovi 
tolikokrat kolikor izbrisanih dejavnosti ima podjetnik vpisanih v PRS 

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

 
Podatkovni sklop Podatki o podružnicah podjetnika vsebuje naslednje podatke: 
 

1. Osnovni podatki o podružnici 

Matična številka  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

2. Ime podružnice podjetnika 

Ime podružnice  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Vsebina prejšnjega vpisa  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

 
3. Poslovni naslov podružnice podjetnika 

Poslovni naslov podružnice  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Vsebina prejšnjega vpisa  

Datum vpisa  

Številka sklepa  
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4. Podatki o zastopniku podružnice podjetnika 

Zastopnik podružnice  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Vsebina prejšnjega vpisa  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

 
5. Glavna dejavnost podružnice podjetnika 

Glavna dejavnost podružnice  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Vsebina prejšnjega vpisa  

Datum vpisa  

Številka sklepa  

Datum izbrisa  

Številka sklepa  

 
Podatkovni sklop Razno vsebuje naslednje podatke: 
 

Vsebina vpisa Vsebina vpisa v tabeli ''Razni sklepi'' iz polja ''Vsebina sklepa'' 

Datum vpisa Datum vpisa teksta v tabeli ''Razni sklepi'' iz polja ''Datum vpisa'' 

Razlog izbrisa Vsebina vpisa v tabeli ''Razni sklepi'' iz polja ''Razlog izbrisa'' 

Datum izbrisa Datum vpisa teksta v tabelo ''Razni sklepi'' iz polja ''Datum izbrisa'' 

 
Vzorec zgodovinskega izpisa iz PRS za samostojnega podjetnika je v Prilogi 6 tega dokumenta. 
 
 

3.11. Statistika 
 
Priprava kopije baze PRS za potrebe izdelave analiz, statistik in posamičnih poizvedb za uporabnika 
 
V AJPES se periodično pripravljajo določene analize oziroma statistike za javno objavo na spletnem portalu 
AJPES, za uporabo v različnih internih aktih (letno poročilo, program dela, itd.) in poročilih ter pripravljajo 
podatki po naročilu uporabnikov, ki tudi določijo kriterije za pripravo podatkov. Za ta namen je potrebno 
vsak dan v nočnih urah pripraviti kopijo baze PRS, do katere uslužbenci lahko dostopajo prek SQL poizvedb.  

 
Vzpostavitev tabele za pripravo podatkov za interne potrebe (analitika) 
 
Za spremljanje obsega dela in za druge interne potrebe je potrebno vzpostaviti analitično preglednico, v 
katero se na podlagi v naprej pripravljenih poizvedb prenašajo podatki iz baze PRS, aplikacije PRS in Vpisnika 
PRS oziroma iz začasnih tabel, v katerih se podatki aplikacije in Vpisnika PRS shranjujejo. Analitična 
preglednica je uslužbencem AJPES na voljo na intranetnem portalu AJPES. 
 
Preglednica je povezana z naslednjimi šifranti:  

− povezovalni šifrant med občinami in izpostavami AJPES, 

− šifrant SPOT točk, 

− šifrant izpostav AJPES, 

− šifrant uslužbencev AJPES, 

− šifrant vrst vlog/predlogov – tipov odločitve – tipov vpisa. 
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V preglednico se vključijo tudi normativi – porabljen čas za izvedbo posameznega postopka. 
 
Omogočeno mora biti samodejno sinhroniziranje šifrantov in normativov, enkrat dnevno, v nočnih urah, 
samodejno osveževanje podatkov ter vključevanje dodatnih podatkov (podatkov o postopkih SPOT, 
pridobljenih s portala SPOT).  
 
Na podlagi tako pripravljenih podatkov se izvajajo predvsem interne analize v zvezi z obsegom dela, in sicer: 
 

− število opravljenih postopkov registracije s.p. po različnih kriterijih (po uslužbencu, po izpostavi, po vrsti 

postopka, obdobju),  

− število opravljenih postopkov na portalu SPOT po različnih kriterijih (po uslužbencu, po izpostavi, po vrsti 

postopka, obdobju), 

− podatki o porabljenem številu delovnih ur po posameznem uslužbencu po različnih kriterijih (po vrsti 

postopka, obdobju),  

− podatki o porabljenem času po stroškovnih mestih, 

− število izdanih sklepov, po vrsti sklepa in obdobju, 

− delež opravljenih postopkov v primerjavi z drugimi SPOT točkami, 

− število pritožbenih postopkov glede na način rešitve pritožbe (po tipu udločitve na I. in na II. stopnji). 

 
 

3.12. Avtomatske obdelave podatkov 
 
Določeni podatki, ki so vpisani v PRS, se morajo skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi pravili samodejno 
ažurirati z registri oziroma evidencami drugih organov ter internimi viri podatkov. S tem se zagotavlja 
ažurnost in pravilnost podatkov ter usklajenost s primarnimi viri. Tako se morajo podatki o imenih in 
priimkih, naslovu in davčni številki fizičnih oseb, ki so v PRS vpisane kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki 
ali člani nadzornih organov, dnevno ažurirati s podatki CRP in davčnega registra. Z davčnim registrom je 
potrebno ažurirati tudi podatke o firmi oziroma imenu in naslovu tujih pravnih oseb, ki so v PRS vpisani pri 
poslovnih subjektih kot ustanovitelji ali družbeniki, ter podatke o davčni številki poslovnih subjektov ter 
oznaki o zavezanosti za DDV. Nadalje se mora dnevno izvajati ažuriranje vseh naslovov poslovnih subjektov, 
ustanoviteljev, družbenikov, zastopnikov in članov nadzornih organov z RPE. Samodejno se v PRS dnevno 
vpišejo transakcijski računi poslovnih subjektov, ki so odprti v tujini, ter oznaka aktivnosti na podlagi 
podatkov CRP, ki pomeni, da je oseba, ki je vpisana kot nosilec dejavnosti (pri samostojnih podjetnikih in 
sobodajalcih), umrla.  
 
Na podlagi internih pravil je potrebno dnevno uskladiti šifre SKIS pri delih poslovnih subjektih tako, da se 
prepišejo šifre SKIS, ki so bile v tem dnevu spremenjene pri poslovnem subjektu, razen tistih delov poslovnih 
subjektov, ki so na seznamu izjem, ker imajo SKIS drugačen kot poslovni subjekt (v primeru sprejema takšne 
odločitve). Prav tako je potrebno dnevno v PRS vpisati oznako vsem poslovnim subjektom, ki so bili vpisani 
v RZIJZ kot zavezanci za dostop do informacij javnega značaja, ter izbrisati oznako tistim poslovnim 
subjektom, ki so bili iz RZIJZ izbrisani. 
 
Ne glede na določbe ZPRS-1, da se v PRS vpisujejo tudi transakcijski računi poslovnih subjektov, se ti računi 
v bazo ne vpisujejo, pač pa se zagotavljajo za objavo na ePRS in za nadaljno uporabo pri uporabnikih 
neposredno iz RTR.  
 
V spodnji tabeli je seznam vseh samodejnih ažuriranj podatkov v PRS z navedbo vira, s katerim se podatki 
PRS ažurirajo ter času izvajanja ažuriranja. 
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   Tabela št 21.: Podatki o samodejnem ažuriranju podatkov v PRS 

Zap. 
št. 

Vrsta ažuriranja 
Register oziroma 
evidenca/organ 

Čas ažuriranja  
(v sedanjem sistemu) 

1. Ažuriranje podatkov o fizičnih osebah na podlagi ZSReg  CRP/MNZ Dnevno ob 20.00 

2. Ažuriranje podatkov o fizičnih osebah na podlagi ZPRS-1 CRP/MNZ Dnevno ob 20.00 

3. Ažuriranje davčnih številk poslovnih subjektov Davčni register/FURS Dnevno ob 7.00 

4. Ažuriranje oznak o zavezanosti za DDV Davčni register/FURS Pon-pet ob 19.45 

5. 
Ažuriranje podatkov o tujcih - fizičnih in pravnih osebah na 
podlagi ZSReg 

Davčni register/FURS 
Vsak ponedeljek ob 
2.00, za tujce ob 
nedeljah 

6. Ažuriranje  oznake o zavezanosti po ZDIJZ  AJPES/RZIJZ Dnevno ob 5.00 

7. 
Ažuriranje podatka o SKIS (pri delih PS glede na SKIS, ki je 
določen PS) 

AJPES/PRS + seznam izjem Pon-pet ob  

8. Ažuriranje podatkov o naslovih GURS/Register prostorskih enot Dnevno ob 22.00 

9. Ažuriranje aktivnosti – umrli SP in sobodajalci CRP/MNZ Dnevno 20.15 

10. Ažuriranje transakcijskih računov, odprtih v tujini Davčni register/FURS Dnevno ob 23.15 

11. Ažuriranje transakcijskih računov na ePRS AJPES/RTR Pon-pet ob 19.00 

 
 
 

4. Opis nefunkcionalnih zahtev 
 

4.1. Šifranti 
 
V postopkih vpisa in vodenja podatkov v PRS se vsi podatki, ki jih je mogoče strukturirati, vpisujejo s 
pomočjo šifrantov. Uporabljajo se šifranti, ki jih vzdržuje AJPES in drugi šifranti, ki so določeni s predpisi ali 
so v pristojnosti drugih organov. Seznam šifrantov, ki se uporabljajo v aplikaciji PRS, je naveden v 
nadaljevanju, vsi šifranti iz seznama pa so v Prilogi 6 tega dokumenta. 
 

Ime šifranta 

Šifrant vrst vlog, tipov odločitev, tipov vpisa 

Tip odločitve na II. stopnji 

Šifrant razlogov za reaktivacijo 

Šifrant vrst sprememb 

Šifrant vrst zastopnikov 

Šifrant vrst ustanoviteljev 

Šifrant vrst naslovov 

Šifrant vrst identifikacijskih številk 

Šifrant velikosti RS 

Šifrant vrst kontaktnih podatkov 

Šifrant tipov naslova 

Šifrant registrskih organov 

Šifrant občin glede na krajevno pristojnost izpostave 

Šifrant izpostav 

Šifrant vrst lastnine 

Šifrant aktivnosti 

Šifrant pravnoorganizacijskih oblik 

Šifrant izhodnih dokumentov 

Šifrant statusov 
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4.2. Beleženje aktivnosti (revizijska sled) 
 
Aplikacija mora zagotoviti popolno revizijsko sled, torej tudi beleženje vsakega dostopa do podatkov. V zvezi 
s sledljivostjo za obdelavo osebnih podatkov šteje kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi 
z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, 
prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali 
drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. 
 
 

4.3. Beleženje vpogleda oziroma dostopa do podatkov 
 
Beleženje dostopov do osebnih podatkov v aplikaciji oziroma bazi PRS mora biti takšno, da omogoča 
naknadno preverjanje, kdo, kdaj in do katerih osebnih podatkov dostopa ter za kakšen namen. Identifikacija 
osebe, ki je stopila v stik s podatki, mora biti enolična, torej se mora nanašati na posamezno konkretno 
osebo. Podatki o obdelavi osebnih podatkov morajo biti hranjeni za obdobje, ko je mogoče zakonsko 
varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Rok 
določajo materialni predpisi, obligacijski in kazenski. Revizijska sled obdelave osebnih podatkov se hrani za 
obdobje šestih (6) let od dne, ko se je zadevna obdelava osebnih podatkov tudi zgodila. 
 
Sledljivost dostopov se lahko hrani tudi ločeno. Zagotovljena mora biti celovitost in avtentičnost zapisov.  
 
Pravice do vpogleda v podatke o dostopih ima poleg uslužbenca Službe za informacijsko tehnologijo tudi 
uslužbenec Sektorja za registre in evidence podatkov. 
 
Aplikacija mora pri vpogledih do podatkov o dostopih omogočati posebno oznako za dostope določenih 
uporabnikov. Dostopi uporabnikov s to posebno oznako se beležijo, vendar se pri vpogledih podatkov o 
dostopih ne razkrijejo (kakor da dostopa sploh ni bilo). 
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