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• Prevzem podatkov prek spletnega servisa wsPrsInfo

Spletni servis je namenjen neposrednemu povezovanju 
vaših programskih rešitev s PRS.

 iskanje in neposredno prevzemanje podatkov PRS v vaš 
informacijski sistem,

 

sistemu, npr. bazo poslovnih partnerjev).

Podrobnejše informacije za razvijalce programske opreme 
so na voljo na spletni strani AJPES: www.ajpes.si/Za_
razvijalce_programske_opreme#b52.

testno uporabniško ime in geslo.

 
formatu,

 

Podatke vam pošljemo po elektronski pošti ali prek 

Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidence in storitve

Kako  
podatke PRS?

podatkov so na voljo na spletni strani AJPES:
www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Ponona_uporaba.

Prek spletnega servisa wsPrsInfo lahko prevzamete 
podatkePRS tudi neposredno z nakupom paketa podatkov 
na spletni strani AJPES:
www.ajpes.si/ePlacila/pp_nakup.asp.

Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega 

68/09) je dostopna na spletni strani AJPES: 
www.ajpes.si/Cenik_storitev.

 po pošti na naslov: AJPES, Centrala Ljubljana, SREP, 
 ali

 po elektronski pošti na naslov: prs@ajpes.si  
(elektronsko podpisano).

 
posredovali na telefonskih številkah:

Na nas pa se lahko obrnete tudi  
po elektronski pošti na naslov:

prs@ajpes.si
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PRS je baza podatkov o poslovnih subjektih (pravnih in 

organizacijskih enotah, poslovnih enotah, itd.).

 osnovni podatki o poslovnem subjektu,
 

 podatki o zastopnikih,
 
 
 kontaktni podatki in drugi podatki (dejavnosti, 

 
PRIDOBITE podatke PRS?

•  Vpogled v podatke prek iskalnika eprs na 

kriterijev. Za vpogled v podatke o posameznem poslovnem 
subjektu je potrebna zgolj registracija na spletnem portalu 

sicer kot anonimni uporabnik. Registracija in vpogled v 

Zmanjšajte tveganje 
S preverjanjem podatkov  

o poslovnih subjektih!

 
z neposredno povezavo s PRS prek  

spletnega servisa!

 

 
 
 

podatkov, v katerih poslovnih subjektih ima ta oseba še eno 
izmed navedenih funkcij.

Na spletni strani AJPES
www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno 
na voljo seznam vseh poslovnih subjektov, ki so vpisani v PRS. 
Seznam, ki vsebuje osnovne podatke o poslovnih subjektih, je 

 

naboru podatkov v access, xml in txt formatu,
 podatkov o subjektih vpisa v sodni register ter sprememb 

podatkov v xml formatu,
 podatkov o samostojnih podjetnikih ter sprememb teh 

v xml formatu.
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