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Uvod
Podatki RZIJZ so javni in brezplačno dostopni prek spletnega portala AJPES. Uporabniki lahko dostopajo do
podatkov v aktivnem delu registra (aktivni zavezanci) in do podatkov v neaktivnem delu registra (izbrisani
zavezanci). Podatki o zavezancih, ki se izbrišejo iz aktivnega dela RZIJZ, so javno spletno dostopni še 10 let po
njihovem izbrisu.
Podatki v RZIJZ se redno osvežujejo, z izjemo podatkov o zavezanosti na podlagi druge alineje prvega odstavka
3.b čl. ZDIJZ in tretje alineje prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ ter podatkov o deležih oseb javnega prava v kapitalu
gospodarskih družb, ki se vpisujejo v RZIJZ samodejno na podlagi podatkov iz uradnih evidenc po stanju ob
koncu preteklega dne.

Iskalnik za dostop do podatkov RZIJZ
Podatke o zavezancih za informacije javnega značaja v RZIJZ je mogoče poiskati po naslednjih iskalnih
kriterijih:

Iskalni kriterij
PODATKI O ZAVEZANCU
Matična številka

Davčna številka
Naziv/firma
Občina
Pravnoorganizacijska oblika

Pojasnila v zvezi z iskanjem podatkov
Omogoča iskanje točno določenega zavezanca z vnosom 7mestne MŠ zavezanca (deli poslovnih subjektov niso predmet
vpisa v register).
Omogoča iskanje točno določenega zavezanca z vnosom 8mestne DŠ zavezanca.
Omogoča iskanje točno določenega zavezanca z vnosom
celotnega ali delnega naziva zavezanca.
Omogoča omejitev števila rezultatov iskanja z izbiro določene
občine (kjer je sedež zavezanca) iz šifranta občin.
Omogoča omejitev števila rezultatov iskanja z izbiro določene
pravnoorganizacijske
oblike
zavezancev
iz
šifranta
pravnoorganizacijskih oblik.

PODATKI O PRIJAVITELJIH ZAVEZANCA
Matična številka

Omogoča vnos 7-mestne MŠ prijavitelja, na podlagi katere
dobimo podatke o vseh zavezancih, ki jih je v register vpisal ta
prijavitelj.
Naziv
Omogoča vnos celotnega ali delnega naziva prijavitelja, na
podlagi katerega dobimo podatke o vseh zavezancih, ki jih je v
register vpisal ta prijavitelj.
PODATKI O PRAVNI PODLAGI ZA VPIS ZAVEZANCA V REGISTER
Vrsta pravne podlage
Omogoča omejitev števila rezultatov iskanja z izbiro določene
vrste pravne podlage iz šifranta vrst pravnih podlag.
PODATKI O OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI SO IMETNIKI DELEŽEV V KAPITALU ZAVEZANCEV –
GOSPODARSKIH DRUŽB
Matična številka
Omogoča vnos 7-mestne MŠ osebe javnega prava, za katero
želimo ugotoviti, pri katerih zavezancih je imetnik kapitalskega
deleža.
Naziv
Omogoča vnos celotnega ali delnega naziva osebe javnega
prava, za katero želimo ugotoviti, pri katerih zavezancih je
imetnik kapitalskega deleža.
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Iskalni kriterij

Pojasnila v zvezi z iskanjem podatkov

Aktivnost

Aktivni zavezanec je zavezanec, ki je na izbran dan vpogleda v
RZIJZ zavezan za dostop do informacij javnega značaja po vsaj
eni pravni podlagi. Iskalnik omogoča iskanje glede na aktivnost
zavezancev v RZIJZ–iz spustnega seznama je mogoče izbrati eno
od treh možnosti: aktivni zavezanci, izbrisani zavezanci, vsi
zavezanci.
PODATKI O USTANOVITELJIH (OSEBAH JAVNEGA PRAVA) ZAVEZANCA
Matična številka
Omogoča vnos 7-mestne MŠ osebe javnega prava, za katero
želimo ugotoviti, pri katerih zavezancih za informacije javnega
značaja se pojavlja kot njihov ustanovitelj.
Naziv
Omogoča vnos celotnega ali delnega naziva osebe javnega
prava, za katero želimo ugotoviti, pri katerih zavezancih za
informacije javnega značaja se pojavlja kot njihov ustanovitelj.
Stanje na dan
Iskalnik omogoča iskanje zavezancev na izbran datum; privzeta
vrednost v iskalniku je tekoči datum, mogoče pa je izbrati
katerikoli pretekli datum iz koledarja (od dne vzpostavitve
registra dalje) – v primeru uporabe te možnosti se na zaslonu
izpišejo zadetki iskanja glede na stanje v RZIJZ na izbran pretekli
datum (zavezanci, ki so bili na izbran datum aktivni, se kot
aktivni prikažejo tudi v rezultatih iskanja, čeprav so na tekoči
datum morda že izbrisani).
Iskanje podatkov v RZIJZ je mogoče z vnosom enega ali več zgoraj navedenih iskalnih kriterijev.
Če v RZIJZ na podlagi izbranega iskalnega kriterija ali kombinacije iskalnih kriterijev ni mogoče najti nobenega
zavezanca, se izpiše besedilo: »Ni zapisov«.
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Seznam zadetkov iskanja
Po vpisu iskalnih kriterijev v iskalnik se izpiše seznam rezultatov iskanja – seznam vseh zavezancev, ki
ustrezajo izbranim kriterijem.
Seznam zavezancev vsebuje naslednje podatke o zavezancih:
- naziv/firma zavezanca,
- matična številka zavezanca,
- davčna številka zavezanca,
- sedež zavezanca,
- status zavezanca (aktivni/izbrisani/vsi).
Zavezanci v seznamu so razporejeni po naraščajočih matičnih številkah, možno pa jih je razporediti po vseh
zgoraj naštetih podatkih (po naraščajočem ali padajočem zaporedju), razen po statusu. Iskanje po statusu je
prednastavljeno na iskanje po aktivnih zavezancih, vendar je iskalni kriterij mogoče spremeniti tako, da
iskalnik išče po izbrisanih zavezancih ali vseh (vpisanih in izbrisanih).

Podrobnejši prikaz podatkov za posameznega zavezanca
Podrobnejši prikaz podatkov za izbranega zavezanca se izbere s klikom na izbranega zavezanca v stolpcu
»Naziv/firma«.
Podrobnejši prikaz podatkov o posameznem zavezancu vsebuje naslednje podatke:

Naziv podatka oziroma skupine
podatkov

Posebnosti pri prikazu podatkov

OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU
Naziv/firma
Matična številka
Davčna številka
Občina
Sedež
Naslov
Uradni elektronskinaslov zavezanca

Pravnoorganizacijska oblika

Status

Izpiše se le pri tistih zavezancih, ki so osebe javnega prava in ki
so bili vpisani na podlagi e-prijave –
prikaže se zadnji vpisan uradni e-naslov zavezanca.
Podatek je enak zadnjemu razpoložljivemu podatku o
pravnoorganizacijski obliki tega subjekta v Poslovnem registru
Slovenije oziroma Sodnem registru (PRS/SRG).
Podatek prikaže status zavezanca (aktiven/izbrisan) na določen
(izbran) datum.
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Naziv podatka oziroma skupine
podatkov

Posebnosti pri prikazu podatkov

Datum vpisa (v RZIJZ)

Če zavezanec še ni bil izbrisan iz RZIJZ, je to datum njegovega
prvega vpisa v RZIJZ. V primeru izbrisa in ponovnega vpisa
zavezanca (če je med datumom izbrisa in ponovnega vpisa vsaj
en dan razlike), se kot datum vpisa zavezanca prikaže datum
vpisa njegove ponovne zavezanosti.
Datum izbrisa (iz RZIJZ)
Podatek se izpiše samo pri zavezancih, ki imajo status
»izbrisan« in je enak datumu izbrisa zadnje pravne podlage pri
zavezancu.
SEDANJE PRAVNE PODLAGE, NA PODLAGI KATERIH JE ZAVEZANEC VPISAN V REGISTER
Vrsta (šifra in naziv) pravne podlage
Opis pravne podlage

Pri šifrah vrste pravne podlage 20 in 30 (samodejni vpis
zavezanca v AJPES) opisa pravne podlage ni, pri šifrah vrste
pravne podlage 11, 12, 13, 14 in 160 opis pravne podlage ni
obvezen podatek, zato se ne izpiše pri vseh zavezancih.

Datum vpisa pravne podlage
Datum začetka in datum
veljavnosti pravne podlage

prenehanja Podatka se prikazujeta le za vrste pravnih podlag 152, 162 in
181 (datum prenehanja veljavnosti pravne podlage ni obvezen
podatek in se ne prikazuje pri vseh zavezancih s to pravno
podlago).
Matična številka in naziv prijavitelja
Naziv prijavitelja je enak zadnjemu razpoložljivemu podatku o
nazivu tega poslovnega subjekta v PRS/SRG.
Izbrisane pravne podlage, na podlagi katerih Podatki o izbrisanih pravnih podlagah se pri aktivnih zavezancih
je bil zavezanec do sedaj vpisan v register
prikažejo s klikom na gumb »Prikaži«, pri izbrisanih zavezancih
pa se prikažejo že v osnovnem pogledu.
Vrsta (šifra in naziv) pravne podlage
Opis pravne podlage

Pri šifrah vrste pravne podlage 20 in 30 (samodejni vpis v AJPES)
opisa pravne podlage ni, pri šifrah vrste pravne podlage 11, 12,
13, 14 in 160 opis pravne podlage ni obvezen podatek, zato se
ne izpiše pri vseh zavezancih.
Datum vpisa in datum izbrisa pravne Podatek o datumu, na katerega je prijavitelj vpisal oziroma
podlage
izbrisal določeno pravno podlago pri zavezancu v RZIJZ.
Datum začetka in datum
veljavnosti pravne podlage

prenehanja Podatka se prikazujeta le pri vrstah pravnih podlag 152, 162 in
181 (datum prenehanja veljavnosti pravne podlage ni obvezen
podatek in se ne prikazuje pri vseh zavezancih s to pravno
podlago).
Matična številka in naziv prijavitelja
Naziv prijavitelja je enak zadnjemu razpoložljivemu podatku o
nazivu v PRS/SRG.
Prikaz podatkov o deležih pravnih oseb
javnega prava (POJP) v kapitalu zavezanca
Skupni delež vseh oseb javnega prava, ki so
imetniki deležev v kapitalu zavezanca (v %)

Podatki se prikazujejo le, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ«.
Za aktivne zavezance se pri vpogledih na tekoči datum
prikazujejo aktualni deleži, za že izbrisane zavezance pa se
prikazuje zadnje izračunano stanje deležev pred dnevom izbrisa
zavezanca. Če je izbran vpogled v podatke na določen dan v
Delež posamezne osebe javnega prava, ki je preteklosti, se pri zavezancu, ki je bil na izbran dan aktiven,
imetnik deleža v kapitalu zavezanca
prikaže zadnje izračunano stanje deležev pred izbranim
(v %)
dnevom – takšno, kot se je prikazalo na ta dan pri vpogledu za
tekoči datum; pri zavezancu, ki še ni izbrisan iz registra, na
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Naziv podatka oziroma skupine
podatkov

Posebnosti pri prikazu podatkov
izbran datum pa ni bil med aktivnimi zavezanci, pa se izpiše
besedilo: »Na dan DD.MM.LLLL deleži oseb javnega prava v
kapitalu zavezanca ne predstavljajo več kot 50% njegovega
kapitala«.

Matična številka in naziv imetnika deleža

Naziv imetnika deleža je enak zadnjemu razpoložljivemu
podatku o njegovem nazivu v PRS/SRG.

Podatki o zastopnikih zavezanca

Podatki se prikazujejo le, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ«.

Ime, priimek, vrsta in datum imenovanja V podrobnejšem prikazu so na voljo trenutni podatki o
zastopnika
zastopnikih zavezanca, vpisani v PRS/SRG; v primeru
izbrisanega zavezanca se prikažejo zadnji podatki pred izbrisom
zavezanca.
Podatki o članih nadzornega organa Podatki se prikazujejo le, če je pri zavezancu aktivna pravna
zavezanca
podlaga 2 – »Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ«.
Ime, priimek, vrsta in datum imenovanja V podrobnejšem prikazu se prikazuje trenutno stanje o članih
člana nadzornega organa
nadzornega organa zavezanca v PRS/SRG, v primeru
izbrisanega zavezanca se prikažejo zadnji podatki pred izbrisom
zavezanca.
Podatki o osebah javnega prava, ki so Podatki se prikazujejo le za tiste zavezance, ki imajo aktivno
neposredni ustanovitelji zavezanca
vrsto pravne podlage 30 ali 31 (torej 3 – »Tretja alineja prvega
odstavka 3.b čl. ZDIJZ«).
Matična številka in naziv ustanovitelja
Pri trenutno aktivnih zavezancih ali pri vpogledu na izbran dan
v preteklosti, ko je bil sedaj že izbrisan zavezanec še aktiven, se
prikazujejo aktualni podatki o ustanoviteljih iz PRS/SRG (ali
podatki, vpisani v RZIJZ), oziroma podatki, ki so bili aktualni na
izbran datum; pri izbrisanih zavezancih se prikazujejo podatki o
ustanoviteljih v PRS/SRG ali v RZIJZ na dan pred izbrisom
zavezanca.
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Primer iskanja 1:
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Primer iskanja 2:
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Podrobnejši prikaz podatkov o zavezancu je možno tudi natisniti.
Podatki o izbrisanih zavezancih so dostopni na portalu AJPES še deset let po datumu izbrisa zadnje pravne
podlage (datumu, ko je zavezanec dobil status »izbrisan«). Podatki o izbrisanem zavezancu se prikažejo po
stanju na dan pred izbrisom iz RZIJZ.
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