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TARIFE NADOMESTIL ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA IZ POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE 

 
 
 
I. UVOD 
 
 
1. Ocena stanja in razlogi za spremembe obstoječe tarife 
 
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega 
registra Slovenije je bila doslej urejena v »Tarifi nadomestil za storitve, ki jih AJPES 
opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. členu Zakona o gospodarskih 
družbah« (odslej: veljavna Tarifa), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 1/2004 
in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje ter se do danes – razen zaradi pretvorbe zneskov 
nadomestil iz tolarjev v evre – ni spreminjala. Z veljavno Tarifo so določena 
nadomestila, ki jih plačajo naročniki (pravne ali fizične osebe) za ponovno uporabo 
podatkov na treh področjih izvajanja javnih nalog AJPES: 
 
- iz zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije (odslej: poslovni register), 
- iz zbirke podatkov letnih poročil posameznih vrst poslovnih subjektov, 
- iz dokumentarnega gradiva plačilnega prometa nekdanje Agencije RS za plačilni 

promet. 
 
Tarifa nadomestil za posredovanje podatkov iz dokumentarnega gradiva plačilnega 
prometa nekdanje Agencije RS za plačilni promet ni več potrebna, ker je že potekel 
zakonski rok za pridobivanje arhivskih podatkov.  
 
Ker pa imata drugi dve področji – to je pridobivanje javnih informacij za ponovno 
uporabo iz poslovnega registra in iz letnih poročil poslovnih subjektov – svoje 
specifičnosti in se tudi izvajata ločeno v dveh temeljnih področjih javnih nalog 
AJPES, predlagamo, da se nadomestila v prihodnje ureja v dveh ločenih tarifah. 
Tako namesto veljavne Tarife predlagamo dve novi tarifi:1  
 
- »Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega 

registra Slovenije« in  
- »Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih 

poročil poslovnih subjektov«. 
 
Veljavno Tarifo je v delu, ki se nanaša na ponovno uporabo informacij javnega 
značaja iz poslovnega registra, potrebno spremeniti zato, ker višina nadomestil za 
zagotavljanje ponovne uporabe podatkov za pridobitne namene ne ustreza več 
vsebini, kvaliteti in obsegu podatkov, ki jih zagotavlja AJPES na tem področju svojih 
temeljnih nalog – vodenja poslovnega registra.  
                                                 
1  Izvajanje nalog AJPES po javnem pooblastilu v zadnjem obdobju, ko se njegove naloge širijo, ureja več vrst tarif, in sicer 

Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS 93-3960/2008), Tarifa nadomestil za storitve, 
ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS 17-2330/2009), Tarifa nadomestil za 
vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin in Tarifa nadomestil za izpise iz 
sodnega registra. 
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Veljavna Tarifa ne vsebuje več ustreznih nadomestil oz. so le-ta prenizka ali 
nesorazmerna glede na stroške zagotavljanja podatkov sedanjega poslovnega 
registra in koristi, jih ti podatki nudijo njihovim naročnikom. Veljavna tarifa nadomestil 
za ponovno uporabo podatkov iz poslovnega registra ne izhaja iz stroškov lastne 
cene zagotavljanja podatkov poslovnega registra, saj je bila leta 2003 določena 
izhajajoč iz višine nadomestil, ki jih je do tedaj zaračunaval Statistični urad RS za 
posredovanje podatkov iz poslovno-statističnega registra, ki ga je predal AJPES kot 
podlago za razvoj sedanjega poslovnega registra. V času uveljavitve veljavne Tarife 
je bil poslovni register v celoti še izvedeni register, kar pomeni, da so se vsi poslovni 
subjekti pred vpisom v poslovni register pri AJPES morali najprej vpisati v enega od 
24 primarnih registrov, ki jih je vodilo tedaj skupno 18 registrskih organov. Tarifa se ni 
spreminjala niti za inflacijo, povprečna rast cen življenjskih stroškov v obdobju 2004-
2008 pa je bila 19,2 %. 
 
Funkcija poslovnega registra se je od leta 2005 do leta 2008 pomembno spremenila, 
še zlasti v letu 2008, ko je 1. 2. 2008 AJPES vzpostavil in prevzel v upravljanje sodni 
register kot sestavni del poslovnega registra. Sedanji poslovni register nudi 
naročnikom pomembno večji obseg, širšo vsebino in večjo kakovost podatkov kot 
pred petimi leti, ko je bila pripravljena veljavna Tarifa. 
 
Sedanji poslovni register je osrednja informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih 
subjektih, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Tako se v poslovni 
register vpisujejo naslednji poslovni subjekti: gospodarske družbe in drugi subjekti 
vpisa v sodni register (zadruge, zbornice, javne agencije, skladi) ter njihove 
podružnice, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe 
zasebnega prava – nepridobitne organizacije, društva in fizične osebe, ki niso 
samostojni podjetniki in opravljajo poslovno dejavnost (notarji, odvetniki, izvršitelji, 
zdravniki, lekarnarji, veterinarji, zasebni učitelji, vzgojitelji, športniki, novinarji, kulturni 
ustvarjalci, raziskovalci, sobodajalci itd). Prek vstopnih točk e-VEM sistema poteka 
registracija samostojnih podjetnikov v poslovnem registru kot primarnem registru od 
1. 7. 2005, registracija gospodarskih družb in njihovih podružnic pa od 1. 2. 2008 
dalje. Podjetnik se registrira v 1 dnevu, gospodarske družbe pa povprečno v 4,3 
dnevih, če je vloga za registracijo popolna, pa že v povprečno v 2,4 dneva. 
 
Podatki v sedanjem poslovnem registru, ki je za 77 % poslovnih subjektov primarni 
register, za ostale subjekte pa izvedeni register, se dnevno osvežujejo, preverjajo in 
usklajujejo z drugimi primarnimi registri v državi. V okvir te primarne ali prvotne javne 
naloge vodenja poslovnega registra sodi tudi objava oz. dostop do vseh javnih 
podatkov poslovnega registra na spletnih straneh AJPES. Vsakomur so pod enakimi 
pogoji prek spleta brezplačno dostopni vsi javni podatki o poslovnih subjektih, 
vpisanih v poslovni register. Konec leta 2008 je bilo v poslovni register vpisanih nad 
171.000 poslovnih subjektov, o njih se zagotavljajo številni kakovostni in za varnost 
poslovnega prometa potrebni podatki (celotni nabor podatkov šteje nad 123 različnih 
podatkov). 
 
Poslovni register zagotavlja celovite, ažurne in kakovostne podatke o vseh poslovnih 
subjektih, zato postaja pomemben vir pridobivanja podatkov o poslovnih partnerjih in 
drugih strankah v poslovanju številnih poslovnih subjektov, ne samo prek spletnih 
strani AJPES (v okviru izvajanja brezplačne javne naloge – objavljanja javnih 
podatkov), ampak tudi z naročanjem izpisov podatkov iz poslovnega registra za 

2/11 



ponovno uporabo na različne najsodobnejše informacijske načine; največ z 
elektronsko izmenjavo podatkov.  
 
Podatke za ponovno uporabo naročajo poslovni oz. gospodarski subjekti (banke, 
zavarovalnice, bonitetne hiše, druge gospodarske družbe, ki poslujejo z velikim 
številom poslovnih subjektov itd.), pa tudi subjekti javnega sektorja (ministrstva in 
drugi državni organi, lokalne skupnosti). Naročniki naročajo izpise določenega 
omejenega števila podatkov o poslovnih subjektih ali pa kar celotno zbirko podatkov 
poslovnega registra. Elektronsko pridobljen poslovni register vključujejo v svoje 
notranje, elektronsko vodene delovne procese, kar jim te procese pomembno 
poenostavlja in hkrati zmanjšuje stroške njihovega lastnega poslovanja oz. 
nadaljnjega obdelovanja tovrstnih podatkov in nudenja dodatnih storitev na trgu 
(bonitetne hiše). 
 
Način oblikovanja nadomestil za ponovno uporabo podatkov v veljavni Tarifi v delu, 
ki se nanaša na zagotavljanje podatkov iz poslovnega registra, tudi ni skladen z 
ureditvijo in pravili oblikovanja nadomestil za ponovno uporabo javnih podatkov, kot 
so določena v Direktivi 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 11. 
2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (Uradni list L 345, 31/12/2003 str. 
0090-0096), v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list 
RS 24-900/2003, RS 61-2663/2005, RS 109-4752/2005, RS 113-5005/2005, RS 28-
1130/2006, RS 117-5018/2006) in v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja (Uradni list RS 76-3389/2005, RS 119-5992/2007; odslej: 
Uredba).  
 
Navedeni predpisi med drugim določajo, komu in pod kakšnimi pogoji so osebe 
javnega sektorja (kot je AJPES) dolžne dati v ponovno uporabo javne podatke in 
kako izračunavati višino nadomestil. Le-to je potrebno izračunavati oz. preverjati 
vsako leto. Posledično veljavna Tarifa tudi ni skladna s četrtim odstavkom 22. člena 
Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1, Uradni list RS 49-2090/2006, RS 
33-1763/2007), ki določa, da mora AJPES kot upravljavec poslovnega registra v 
soglasju z Vlado RS s tarifo določiti nadomestilo za stroške priprave in posredovanja 
podatkov poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja ponovno uporabo 
informacij javnega značaja. 
 
 
2. Cilji predloga nove tarife 
 
Cilji predloga nove tarife so zagotoviti obračun nadomestil za ponovno uporabo 
informacij oz. podatkov poslovnega registra skladno s prej navedenimi predpisi 
(Direktiva 2003/98/ES, ZDIJZ, ZPRS-1 in Uredba) in s tem zagotoviti višino 
nadomestil, ki bo za naročnike podatkov za ponovno uporabo v pridobitni namen 
sorazmerna obsegu in kakovosti podatkov in s tem njihovim koristim sedanjega 
poslovnega registra ter bo hkrati pokrivala s predpisi dovoljen del stroškov lastne 
cene za nudenje te storitve. V nasprotnem primeru bi vse te stroške moral pokrivati 
državni proračun (v letu 2008 je AJPES pri opravljanju dejavnosti vodenja 
poslovnega registra izkazal za 150 tisoč EUR nekritih odhodkov) ali pa AJPES ne bi 
mogel zadovoljivo vzdrževati in razvijati poslovnega registra in tudi ne zagotavljati 
njegovega nadaljnjega varnega delovanja. Varno delovanje poslovnega registra pa 
mora biti tudi v interesu naročnikov javnih podatkov za ponovno uporabo. 
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3. Predlagane spremembe 
 
3.1 Podlage za izračun nadomestil v predlogu nove tarife 
 
Pravne podlage 
 
Pri načinu izračuna nadomestil je AJPES izhajal iz pravnih podlag, ki urejajo izračun 
višine nadomestil in način zaračunavanja teh nadomestil v Direktivi 2003/98/ES, 
ZDIJZ, ZPRS-1 in Uredbi:  
 
- »Ponovna uporaba« informacij javnega značaja pomeni njihovo uporabo s strani 

fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene, razen za 
prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bile informacije izdelane 
(4. člen ZDIJZ oz. 2. člen Direktive 2003/98/ES). 

 
- Organ lahko za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene (razen v 

primeru uporabe z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, 
kulture in umetnosti in uporabe informacij s strani medijev) zaračuna ceno. Cena 
ne sme preseči stroškov zbiranja, priprave, razmnoževanja in razširjanja 
informacij ter običajnega donosa vloženih sredstev oz. naložbe. Cena mora biti 
stroškovno naravnana in skladna s predpisanimi računovodskimi pravili za organ 
(34. a člen ZDIJZ oz. 6. člen Direktive 2003/98/ES). 

 
- Delež ponovne uporabe informacij za zaračunljive pridobitne namene se ugotovi 

ob upoštevanju vseh vrst uporabe podatkov poslovnega registra, in sicer za (a) 
prvotni javni namen, (b) ponovno uporabo v nepridobitne namene, (c) ponovno 
uporabo za nezaračunljive pridobitne namene in (d) ponovno uporabo za 
zaračunljive pridobitne namene. Skupni delež stroškov ponovne uporabe (za 
zaračunljive in nezaračunljive namene) lahko znaša največ 50 % celotnih 
stroškov zagotavljanja takšnih podatkov oz. informacij (24. člen Uredbe). 

 
- K stroškom lastne cene organa se lahko prišteje tudi amortizacija sredstev 

(AJPES v stroške lastne cene skladno s predpisi ne všteva amortizacije), 
potrebnih za zagotavljanje podatkov za ponovno uporabo, pri čemer se lahko 
letna amortizacija za sredstva informacijske tehnologije obračuna največ od 
vlaganj v preteklih petih letih (23. člen Uredbe). 

 
- Cena iz 34. a člena ZDIJZ in drugi pogoji glede ponovne uporabe informacij 

javnega značaja ne smejo povzročiti diskriminacije med prosilci znotraj iste ali 
primerljivih kategorij ponovne uporabe informacij. Ponovna uporaba informacij je 
po enaki ceni in pod enakimi pogoji dovoljena in omogočena vsem prosilcem. 
Števila prosilcev, ki jim organ dovoli ponovno uporabo informacij, ni dovoljeno 
omejevati. Organ s pogodbo ali kakršnim koli drugačnim dogovorom ali odločitvijo 
ne sme prosilcu zagotoviti takšne ponovne uporabe informacij, ki bi izključevala 
ponovno uporabo informacij s strani tretjih oseb (36. a člen ZDIJZ oz. 10. člen 
Direktive 2003/98/ES). 

 
- Organ enkrat letno oblikuje ceno ponovne uporabe informacij javnega značaja v 

pridobitne namene (22. člen Uredbe).  
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Ekonomske podlage 
 
V letu 2008 je AJPES pri opravljanju nalog dejavnosti poslovnega registra izkazal 
skupaj 2.971.599 EUR stroškov lastne cene (ti ne vključujejo amortizacije), 150.772 
EUR teh stroškov pa ni mogel pokriti s tekočimi prihodki. Stroški lastne cene, 
povečani za povprečni letni strošek amortizacije v višini 133.465 EUR, obračunane 
od vlaganj v sredstva informacijske tehnologije v zadnjih štirih letih, pomenijo stroške 
polne lastne cene (brez vračunanega donosa) v skupni višini 3.105.064 EUR za 
vodenje poslovnega registra v letu 2008. Ker lahko v skladu s 24. členom Uredbe 
delež stroškov za ponovno uporabo informacij poslovnega registra (v pridobitni in 
nepridobitni namen) znaša največ 50 %, to je 1.552.532 EUR, je navedeni znesek 
dovoljena podlaga za izračun nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega 
značaja v predlogu nove tarife. 
 
Na podlagi podatkov o 
 
a) zaračunani ponovni uporabi informacij poslovnega registra v letu 2008 (po 

pogodbah in posamičnih naročilih) in  
b) nezaračunani ponovni uporabi informacij poslovnega registra v letu 2008  
 
ter na podlagi v njih zajetega števila enot – subjektov poslovnega registra je za leto 
2008 izračunana lastna cena za enoto poslovnega registra 0,0989 EUR. Izhajajoč iz 
teh podatkov so dejanski stroški informacij za ponovno uporabo v pridobitne namene 
v letu 2008 znašali 868.441 EUR ali 55,94 % vseh stroškov za ponovno uporabo 
podatkov. Dejanski stroški za ponovno uporabo podatkov v nepridobitni namen pa so 
znašali 684.092 EUR ali 44,06 % vseh stroškov za ponovno uporabo podatkov. 
Delež stroškov za ponovno uporabo v pridobitne namene, merjen v celotnih stroških 
(3.105.064 EUR), je tako znašal 28 %, AJPES pa je v letu 2008 po veljavni Tarifi 
(oblikovani v letu 2003), ki ni izhajala iz stroškov lastne cene, zaračunal naročnikom 
le 115.340 EUR ali le 3,7 % celotnih stroškov oz. 7,4 % vseh stroškov ponovne 
uporabe podatkov poslovnega registra. Stroškovna cena za eno podatkovno bazo 
(za vseh 171.126 enot) poslovnega registra za ponovno uporabo je v letu 2008 
znašala povprečno 16.920 EUR.  
 
 
3.2 Določitev nadomestil za posamezne vrste storitev (izpisov enot) 

poslovnega registra v predlogu nove tarife 
 
V predlogu nove tarife nudi AJPES naročnikom podatkov poslovnega registra za 
ponovno uporabo več vrst storitev kot doslej. Nudi različne izbore izpisa enot 
poslovnega registra z različnim naborom podatkov in pogostostjo prevzemanja 
ažuriranih podatkov. Glede na te količinske in kakovostne dejavnike izbora ponovne 
uporabe, je različna tudi stroškovna cena za posamezne storitve ponovne uporabe 
podatkov poslovnega registra. Stroškovna cena je višja za pogostejši prevzem 
ažuriranih podatkov (mesečni, tedenski, dnevni) in za širši nabor podatkov (širši – 
123 podatkov o poslovnem subjektu, ožji – 25 najpomembnejših podatkov o 
poslovnem subjektu). 
 
Glede na to, da AJPES v letih 2005-2008 višine nadomestil za ponovno uporabo 
podatkov poslovnega registra ni določal izhajajoč iz stroškovne cene oz. tarife sploh 
ni spreminjal, v sedanji finančni in gospodarski krizi predlaga postopen prehod na 
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določanje višine nadomestil na podlagi stroškovne cene. AJPES predlaga, da se 
izhodiščna oz. povprečna stroškovna cena za celotno zbirko podatkov poslovnega 
registra za leto 2008 v višini 16.920 EUR pri oblikovanju višine nadomestil za leto 
2009 oz. v novi tarifi zmanjša za 25 % in znaša 12.690 EUR. 
 
 
4. Ocena finančnih posledic 
 
Predlagano povečanje nadomestil, izračunano iz lastne cene skladno z veljavnimi 
predpisi, bo pomembno povečalo dosedanjo višino nadomestil ponovne uporabe 
podatkov predvsem celotne zbirke poslovnega registra. Nova višina nadomestil bo 
sorazmerna novi kakovosti in obsegu podatkov, ki jih nudi sedanji poslovni register 
naročnikom, ki opravljajo pridobitno dejavnost (gospodarskim družbam kot so banke, 
zavarovalnice, bonitetne hiše, druge gospodarske družbe, ki poslujejo z velikim 
številom poslovnih subjektov itd.). 
 
AJPES na podlagi višjih nadomestil po predlogu nove tarife ne pričakuje enakega 
povpraševanja po nakupih celotnih baz poslovnega registra, kot je bilo to v letu 2008, 
saj so se prav zaradi sedanjega nizkega nadomestila nekateri izmed naročnikov (45 
naročnikov po pogodbah) odločali za tovrstni nakup. Hkrati ocenjuje, da se bodo 
nekateri dosedanji naročniki preusmerili na nakup novih storitev z ožjim naborom 
podatkov oz. na izbor iz nove ponudbe, ki jo bo omogočilo sprejetje nove tarife in bo 
izbor lahko bolj prilagojen njihovim dejanskim potrebam.  
 
Z načrtovanim višjim prihodkom iz naslova ponovne uporabe za pridobitni namen bo 
AJPES v letu 2009 pokril nekrite odhodke na področju dejavnosti poslovnega registra 
in zagotovil nujno potrebna sredstva za povečanje varnosti in zanesljivosti delovanja 
informacijskega sistema. (V letu 2008 je bil AJPES prisiljen tovrstna vlaganja v višini 
210.000 EUR zaradi nezadostnih proračunskih prihodkov oz. premajhnega 
nadomestila po veljavni Tarifi financirati iz presežka prihodkov nad odhodki tržne 
dejavnosti preteklih let.) 
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II. PREDLOG TARIFE 
 
 
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o poslovnem registru Slovenije 
(ZPRS-1, Uradni list RS 49-2090/2006, RS 33-1763/2007), 3. točke 15. člena Sklepa 
o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(Uradni list RS 53-2575/2002, RS 87-4366/2002, RS 16-793/2007) Svet Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike 
Slovenije (št. .........….. z dne ........…..) sprejema  
 
 

TARIFO 
 

NADOMESTIL ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
 
S to tarifo se skladno z Zakonom o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1, Uradni list 
RS 49-2090/2006, RS 33-1763/2007), Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (ZDIJZ, Uradni list RS 24-900/2003, RS 61-2663/2005, RS 109-4752/2005, 
RS 113-5005/2005, RS 28-1130/2006, RS 117-5018/2006) in Uredbo o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76-
3389/2005, RS 119-5992/2007) določajo nadomestila za ponovno uporabo informacij 
javnega značaja Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register). 
 
 

2. člen 
 

Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen: 
 
1) Poslovni register je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s 

sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih 
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. 

 
2) Enote poslovnega registra so poslovni subjekti, deli teh poslovnih subjektov in 

podružnice tujih podjetij. 
 
3) Podatki poslovnega registra so podatki o enotah poslovnega registra, ki jih 

določa 8. člen ZPRS-1. 
 
4) Ponovna uporaba informacij (podatkov) javnega značaja pomeni uporabo s 

strani fizičnih ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene, razen za 
prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bile informacije 
(podatki) izdelane. Uporaba informacij za izvajanje javnih nalog v organu ali 
izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog se ne šteje za 
ponovno uporabo informacij. 
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5) Nabor podatkov vsebuje del ali vse javne podatke o enotah poslovnega 
registra in je lahko širši, ožji ali minimalni.  

 
6) Širši nabor podatkov vsebuje vse javne podatke, ki se vodijo v poslovnem 

registru o posamezni enoti glede na njeno pravno-organizacijsko obliko.  
 
7) Ožji in minimalni nabor podatkov vsebujeta del javnih podatkov ki se vodijo v 

poslovnem registru o posamezni enoti glede na njeno pravno-organizacijsko 
obliko.  

 
8) Nabor podatkov o enotah sodnega registra vsebuje javne podatke o enotah, 

ki se skladno s 3. členom Zakona o sodnem registru vpisujejo v sodni register, 
in njihovih podružnicah. 

 
9) Nabor podatkov o samostojnih podjetnikih vsebuje javne podatke, ki se 

vodijo v poslovnem registru o podjetnikih in njihovih podružnicah. 
 
10) Struktura nabora podatkov iz 6. do 9. točke tega člena je struktura, ki jo določi 

in objavi AJPES na svojem spletnem portalu. 
 
11) Prevzem podatkov enot poslovnega registra preko spletnega servisa je 

programska rešitev, ki omogoča, da naročniki lahko prevzemajo podatke o 
enotah poslovnega registra za izbrano število enot. 

 
 

3. člen 
 
Vpogledi v javne podatke poslovnega registra na spletnem portalu AJPES so 
brezplačni. 
 
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava so upravičeni 
do brezplačne ponovne uporabe javnih podatkov poslovnega registra za opravljanje 
javnih nalog v skladu s predpisi.  
 
Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se povezujejo s poslovnim 
registrom za namene vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo podatke iz 
podatkovne baze poslovnega registra v obsegu, vrsti in za namen, ki je določen z 
zakonom. Prevzem podatkov se uredi s posebnim dogovorom. 
 
 

4. člen 
 
Za zagotavljanje podatkov iz poslovnega registra za ponovno uporabo v pridobitne 
namene se naročnikom zaračunavajo nadomestila po tej tarifi. 
 
Če organ javnega sektorja iz drugega odstavka 3. člena pridobljene podatke 
poslovnega registra ponovno uporabi kot vhodne podatke za svoje poslovne 
dejavnosti zunaj področja uporabe javnih nalog, se za zagotavljanje podatkov za 
navedene dejavnosti uporabijo ista nadomestila in pogoji, kot se uporabljajo za 
uporabo v pridobitne namene. 
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5. člen 
 
Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov iz poslovnega registra se zaračunava po 
naslednji tarifi: 
 

Zap. št. Storitve Osnova za obračun Nadomestilo v EUR Rok obračuna oziroma 
plačila  

1 ZAGOTAVLJANJE PONOVNE UPORABE PODATKOV IZ POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE 

1.1 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA PODLAGI POGODBE 

1.1.1 IZBOR PODATKOV O VSEH ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE  

17.132,00  

  

a) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi dnevnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

13.705,00  

  

b) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi tedenskimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

11.421,00  

  

1.1.1.1 Izbor podatkov v ožjem naboru za vse 
enote poslovnega registra – na podlagi 
pogodbe 

c) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

23.128,00  

  

a) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi dnevnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

18.502,00  

  

b) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi tedenskimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

15.418,00  

  

1.1.1.2 Izbor podatkov v širšem naboru za vse 
enote poslovnega registra – na podlagi 
pogodbe 

c) prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

1.1.2 IZBOR PODATKOV O SUBJEKTIH, KI SO PREDMET VPISA V SODNI REGISTER 

5.711,00  

  

1.1.2.1 Izbor podatkov sodnega registra v ožjem 
naboru – na podlagi pogodbe 

 prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

7.709,00  

  

1.1.2.2 Izbor podatkov sodnega registra v 
širšem naboru – na podlagi pogodbe 

 prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

1.1.2 IZBOR PODATKOV O SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH  

3.426,00  

  

1.1.2.1 Izbor podatkov samostojnih podjetnikov 
v ožjem naboru – na podlagi pogodbe 

 prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami  

  

vsako leto, mesečno 

4.625,00  1.1.2.2 Izbor podatkov samostojnih podjetnikov 
v širšem naboru – na podlagi pogodbe 

 prevzem podatkov vseh enot 
z zagotovljenimi mesečnimi 
spremembami    

vsako leto, mesečno 
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Zap. št. Storitve Osnova za obračun Nadomestilo v EUR Rok obračuna oziroma 
plačila  

  

1.2 PREVZEM PODATKOV ENOT POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE PREKO SPLETNEGA SERVISA 

250,00  

  

a) do 500 enot 

  

vsako leto, mesečno 

450,00  

  

b) do 1.000 enot 

  

vsako leto, mesečno 

900,00  

  

c) do 2.000 enot 

  

vsako leto, mesečno 

2.250,00  

  

1.2.1 Prevzem podatkov poslovnih subjektov 
v minimalnem naboru po izboru 
uporabnika za izbrano število poslovnih 
subjektov – na podlagi pogodbe 

d) do 5.000 enot 

  

vsako leto, mesečno 

175,00  

  

1.2.2 Prevzem podatkov poslovnih subjektov 
v minimalnem naboru po izboru 
uporabnika za določeno število poizvedb

 do 500 poizvedb 

  

pred opravljeno storitvijo 

1.3 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA PODLAGI POSAMEZNEGA NAROČILA 

23,00  

  

1.3.1 Izbor podatkov v ožjem naboru – na 
podlagi posameznega naročila  

 za vsakih začetih 500 enot 

  

po opravljeni storitvi 

7.995,00  

  

1.3.2 Izbor podatkov v ožjem naboru – na 
podlagi posameznega naročila 

 celotna zbirka 

  

po opravljeni storitvi 

32,00  

  

1.3.3 Izbor podatkov v širšem naboru – na 
podlagi posameznega naročila 

 za vsakih začetih 500 enot 

  

po opravljeni storitvi 

10.793,00  

  

1.3.4 Izbor podatkov v širšem naboru – na 
podlagi posameznega naročila 

 celotna zbirka 

  

po opravljeni storitvi 

1.4 IZDELAVA ZBIRNIH PODATKOV PO KRITERIJIH NAROČNIKA 

16,30  

  

a) stroški dela (na uro) a)

  

po opravljeni storitvi 

41,90  

  

1.4.1 Izdelava zbirnih podatkov iz poslovnega 
registra po kriterijih naročnika 

b) stroški računalniških ur 
(na uro) 

b)

  

po opravljeni storitvi 

1.5 DRUGE STORITVE 

3,50  1.5.1 Ponovni izpis obvestila o vpisu v 
poslovni register 

 obvestilo  

  

po opravljeni storitvi 
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6. člen 
 
Višina nadomestila za ponovno uporabo podatkov v tej tarifi je določena na podlagi 
obsega in nabora podatkov ter pogostnosti prevzemanja ažuriranih podatkov.  
 
Naročniki nabora podatkov za ponovno uporabo podatkov poslovnega registra iz 
tarife pod zap. št. 1.1 in 1.2.1 prevzem podatkov dogovorijo s pogodbo, naročnikom 
ostalih storitev iz tarife pa AJPES posreduje podatke na podlagi posamičnega 
naročila. 
 
 

7. člen 
 
Naročniku, ki ni poravnal vseh dospelih finančnih obveznosti iz naslova ponovne 
uporabe podatkov ali je kršil pogodbene obveznosti ali kako drugače oškodoval 
AJPES, lahko AJPES v prihodnje zavrne naročilo za ponovno uporabo podatkov. 
 
 

8. člen 
 
Pri pogodbenih naročilih se zaračunavajo nadomestila mesečno, v višini ene 
dvanajstine letnega nadomestila po tej tarifi, pri posamičnih naročilih pa pred ali po 
opravljeni storitvi, kot je to določeno v tarifi. Naročniki plačajo AJPES zaračunane 
storitve v osmih (8) dneh po izstavitvi računa.  
 
 

9. člen 
 
Pogodbeni naročniki podatkov ponovne uporabe poslovnega registra, ki so do 
uveljavitve te tarife z AJPES sklenili pogodbe za nakup podatkov poslovnega 
registra, lahko uporabo novih storitev dogovorijo z aneksi. 
 
 

10. člen 
 

Tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi objavi. 
 
 

11. člen 
 

Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati in se uporabljati: 
- Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. členu 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 1/2004). 

 
Št.  
Ljubljana, dne 
EVA 
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