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Številka: 007-43/2014/18
Ljubljana, 12. 5. 2014
EVA: 2014-2130-0011

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru 
Slovenije – skrajšani postopek – predlog za obravnavo – NOVO GRADIVO
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada 
Republike Slovenije na........... seji dne.......... pod točko.......sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Poslovnem registru Slovenije in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem 
postopku. 

Priloga:
- besedilo predloga zakona

           Tanja Šarabon
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- ministrstva 
- vladne službe
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 
92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 79/12 Odl.US in 80/13) predlagamo, da Državni zbor 
Republike Slovenije predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1). Hkrati se z njim 
odpravljajo nekatere pomanjkljivosti obstoječe ureditve.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg
Helena Rus, sekretarka, vodja Sektorja za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Aleš Gorišek, podsekretar, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Katja Gregorčič Belšak, višja svetovalka, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Metod Dragonja, minister
mag. Janko Burgar, državni sekretar
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mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg
Helena Rus, sekretarka, vodja Sektorja za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Aleš Gorišek, podsekretar, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Katja Gregorčič Belšak, višja svetovalka, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1). Hkrati se z njim 
odpravljajo nekatere pomanjkljivosti obstoječe ureditve.
Obravnava predloga zakona ne bi presegla vsebine opravljanja tekočih poslov po 115. členu Ustave 
RS, kot sledi v nadaljevanju: 
1. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1). Prenosa direktive 
ni mogoče odložiti, saj se rok za prenos izteče 7. 7. 2014.

2. Hkrati se s predlogom zakona odpravljajo manjše pomanjkljivosti obstoječe ureditve, obseg 
katerih je minimalen in izvedbene narave ter se nanašajo na zagotavljanje točnosti in ažurnosti 
podatkov v poslovnem registru, večje preglednosti prijav za vpis podatkov in javnih objav sklepov 
o vpisu enot poslovnega registra, za katere je AJPES registrski organ. V prehodni določbi 
dopolnjujemo določbo iz 74. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z izjavo o poslovnem 
naslovu tako, da točke VEM, ki niso upravne enote ali notarji, pooblaščamo, da v postopku 
vpisov podjetnikov overijo izjavo o poslovnem naslovu, s čimer odpravljamo neutemeljeno 
razlikovanje med overitvami izjav v primeru vpisov podjetnikov in overitvami izjav v primeru 
vpisov družb, kjer lahko točke VEM, ki niso upravne enote ali notarji, izjave overjajo že sedaj.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, z last i  mala in srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
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 proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančna sredstva za izdelavo informacijske rešitve elektronskega komuniciranja preko sistema 
povezovanja registrov, ki so ocenjena na 20.000 EUR, bo zagotovila Agencija RS za javnopravne 
evidence in storitve iz lastnih virov.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo je bilo objavljeno na spletnem portalu e-demokracija. 
Datum objave: 7. 4. 2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni prejelo nobenih predlogov in pripomb širše 
javnosti.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

       Metod Dragonja
            MINISTER

mag. Janko Burgar 
DRŽAVNI SEKRETAR

po pooblastilu številka: 020-6/2014/29                                                                         
z dne 27. 3. 2014
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PRILOGA 3

PREDLOG
EVA: 2014-2130-0011

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije ureja Zakon o poslovnem registru Slovenije 
(Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07-ZSReg-B; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1). Področje deloma ureja 
tudi Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in Zakon o sodnem 
registru (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09 in 82/13 - ZGD-1H). 
ZPRS-1 je bil sprejet leta 2006 in se od takrat (razen z novelo Zakona o sodnem registru leta 2007) ni 
spreminjal in dopolnjeval. Razlog za sprejem ZPRS-1 v letu 2006 je bila posodobitev že zastarelega 
zakona, glede vsebinskih sprememb pa sta bili najvidnejši uvedba posebnega primarnega registra za 
samostojne podjetnike posameznike v okviru poslovnega registra in uvedba evidence digitalnih potrdil 
zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra.

Že ZPRS-1 upošteva stanje na področju vodenja administrativnih poslovnih registrov v državah 
članicah EU, upošteva predvideno smer razvoja vodenja in povezovanja podatkov med poslovnimi 
registri držav članic EU ter prav tako sedanje in bodoče načine uporabe podatkov iz poslovnih 
registrov v povezavi z novimi tehnologijami poslovanja. Če je ZPRS-1 le nakazal razvoj na področju 
vodenja in medsebojnega povezovanja poslovnih registrov, ki bi omogočil neposredno izmenjavo
podatkov med poslovnimi registri posameznih držav, pa pomenijo rešitve iz predloga zakona korak 
naprej k dejanskemu izvrševanju že pred leti zastavljenega cilja – čezmejni dostop do podatkov o 
družbah. Ker določbe ZPRS-1 ne dajejo zadostne podlage za vzpostavitev sistema za povezovanje 
registrov med državami in izmenjavo podatkov, je potrebno ZPRS-1 dopolniti. 

Dne 13. junija 2012 je bila sprejeta Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov 
družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/17/EU), ki
spreminja tri evropske direktive:

- Enajsto Direktivo Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi 
članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 
30. 12. 1989, str. 36, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/666/EGS),

- Direktivo 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih 
združitvah kapitalskih družb (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2005, str. 1, v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2005/56/ES) in

- Direktivo 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi 
zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice 
zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 54 Pogodbe, zato da se 
oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 
11, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/101/ES) .

Njen namen je izboljšati čezmejni dostop do informacij o družbah in njihovih podružnicah v drugih 
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državah članicah, kar pa je možno le, če vse države članice omogočijo elektronsko komuniciranje med 
registri in pošiljajo informacije posameznikom na standardiziran način po vsej Evropski uniji, tako da 
uporabljajo identično vsebino in interoperabilne tehnologije.

Razlogi za predlagane spremembe in dopolnitve ZPRS-1 so pretežno v prilagoditvi nacionalne 
zakonodaje pravu Evropske unije in postavitvi podlage, da bo sistem povezovanja registrov dejansko 
lahko deloval, ter manjše pomanjkljivosti obstoječe ureditve.

Predlog zakona v prehodni določbi dopolnjuje ureditev v ZGD-1 o vpisu podjetnikov v Poslovni register 
Slovenije. Novela ZGD-1H je določila, da mora podjetnik, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, 
navedem v prijavi, prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje 
na tem naslovu. Overitev podpisa lastnika objekta na izjavi lahko opravi upravna enota ali notar. Na 
drugi strani lahko v primeru vpisa gospodarskih družb in drugih pravni oseb v sodni register overitev
podpisa na izjavi lastnika objekta poleg upravnih enot in notarjev opravijo tudi točke VEM, ki nimajo 
položaja upravne enote oziroma niso notarji. Ker ni utemeljenega razloga za razlikovanje med 
overitvami izjav lastnikov objektov v primeru vpisov podjetnikov in overitvami enakih izjav v primeru 
vpisov gospodarskih družb, se z dopolnitvijo tretjega odstavka 74. člena ZGD-1 omogoči overitev izjav 
v primeru vpisov podjetnikov tudi točkam VEM, ki nimajo položaja upravne enote.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predloga zakona so:
- delna uskladitev z Direktivo 2012/17/EU,
- manjše dopolnitve obstoječe ureditve v ZPRS-1 in ZGD-1.

2.2 Načela

Predlog zakona ne odstopa od načel, na katerih temelji obstoječa ureditev, zlasti javnost registra, 
obveznost vpisa v register, verodostojnost in zaupanje v register.

2.3 Poglavitne rešitve

a) Predstavitev predlaganih rešitev:
a) rešitve, povezane z delno uskladitvijo z Direktivo 2012/17/EU 

1. posredovanje podatkov o poslovnih subjektih iz poslovnega registra drugim upravljavcem 
registrov preko sistema povezovanja registrov

Direktiva 2012/17/EU določa, da države članice omogočijo elektronsko komuniciranje med 
registri preko sistema povezovanja registrov. Upravljavcu poslovnega registra AJPES se z 
novim tretjim odstavkom 3. člena ZPRS-1 zato omogoča, da posreduje javne podatke o 
poslovnih subjektih v poslovnem registru drugim evropskim upravljavcem registrov preko 
sistema povezovanja registrov. 

Način elektronskega komuniciranja, komunikacijski protokoli, varnostni standardi 
informacijske tehnologije, način izmenjave podatkov, podroben seznam podatkov idr. 
bodo opredeljeni z izvedbenimi akti Evropske komisije, ki bodo predvidoma sprejeti v 
drugi polovici 2014. Skladno z navedenim se pooblašča AJPES, da v posebnem navodilu 
določi obseg podatkov in način posredovanja podatkov v sistemu povezovanja registrov. 
Z vsebino navodila mora predhodno soglašati minister, pristojen za gospodarstvo.  

2. zagotavljanje javnih podatkov iz poslovnega registra v sistemu povezovanja registrov
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Direktiva 2012/17/EU je s spremembo Direktive 2009/101/ES zagotovila podlago za 
vzpostavitev sistema povezovanja registrov, ki ga bodo sestavljali registri držav članic, 
platforma in portal kot evropska elektronska točka za dostop. Na portalu se bodo z 
uporabo platforme obravnavale poizvedbe, ki jih bodo vložili posamezni uporabniki glede 
podatkov o družbah in njihovih podružnicah v drugih državah članicah, ki so shranjeni v 
nacionalnih registrih. Na portalu bo mogoče predstaviti rezultate iskanja, med drugim tudi 
razlagalne oznake, v katerih bodo navedeni podatki, v vseh uradnih jezikih EU. Podatke 
bodo zagotavljali registri držav članic preko evropske osrednje platforme, centraliziranega 
skupka orodij informacijske tehnologije. 

AJPES se z dopolnitvijo prvega odstavka 22. člena ZPRS-1 omogoči zagotavljanje 
podatkov iz poslovnega registra tudi preko sistema povezovanja registrov.  

3. zagotavljanje podatkov o predpisih in njihovih spremembah, ki določajo objavo podatkov v 
poslovnem registru, za objavo na evropskem portalu e-pravosodje

Evropski portal e-pravosodje je bil vzpostavljen 5. 10. 2010, kot »(elektronski) vse na 
enem mestu« za dostop do informacij o evropskem pravosodju in dostop do evropskih 
sodnih postopkov. Portal na praktičen način prispeva k odpravi ovir, in sicer tako, da 
zagotavlja informacije v 23 jezikih in številne povezave na pomembne spletne strani in 
dokumente. Pri nastajanju portala se je izhajalo iz potrebe po izboljšanjem dostopu do 
pravnega varstva, sodelovanju med oblastmi in učinkovitem pravosodnem sistemu. Cilj 
portala je postati glavna vstopna točka za dostop do pravnih informacij, pravosodnih in 
upravnih organov, registrov, evidenc podatkov in drugih storitev z namenom, da pospeši 
reševanje vsakodnevnih nalog državljanov, pravnikov, sodstva, zaposlenih, drugih 
strokovnjakov in subjektov. 

Portal v tem trenutku med drugim zagotavlja povezavo do evropskega poslovnega 
registra (angl. European Business Register) (EPR) in vseh nacionalnih poslovnih 
registrov. Evropski poslovni register je nastal na podlagi neformalnega tehničnega 
sodelovanja med poslovnimi registri. Sčasoma je postal omrežje poslovnih registrov, 
katerega cilj je zagotoviti zanesljive informacije o družbah v Evropi. Državljani, poslovni 
subjekti in javni organi se lahko naročijo na storitve EPR prek poslovnega registra v svoji 
državi. Naročniki lahko iščejo ime poslovnega subjekta ali osebe v vseh registrih, ki so 
člani EPR; poizvedba je enostavna in v jeziku naročnika. Rezultat iskanja je poseben niz 
informacij o poslovnem subjektu, ki je dostopen javnosti v jeziku, v katerem je bila 
opravljena poizvedba.

V omrežju EPR sodeluje 17 držav članic EU, tudi Slovenija, in pet drugih evropskih držav 
ali kraljevin. Vse te države so pogodbenice Sporazuma o izmenjavi informacij, s katerim 
so se zavezale, da bodo druga drugi omogočile dostop do podatkov v poslovnih registrih. 
Na tem sporazumu še naprej temelji sodelovanje med pogodbenicami.

Na podlagi sporazuma pogodbenice zagotavljajo druga drugi neekskluzivni dostop do 
podatkov, ki so shranjeni v poslovnih registrih, in vnaprej določene informacije v obliki 
standardiziranega poročila. Dostop je zagotovljen s programsko opremo EPR. Minimalna 
storitev, ki jo morajo omogočiti pogodbenice sporazuma, so poizvedbe glede poslovnih 
subjektov in njihovih profilov. Poleg tega obstaja možnost izdaje standardiziranih poročil o 
poizvedbah glede oseb ter imenovanj oseb in poslovnih subjektih. Večina držav pa 
zagotavlja celo več informacij.

Skladno s cilji delovanja portala e-pravosodje ter namenom, da bi izboljšali zaščito tretjih 
oseb Direktiva 2012/17/EU z novim 3a. členom Direktive 2009/101/ES nalaga državam 
članicam obveznost zagotavljanja ažurnih podatkov o predpisih in njihovih spremembah, 
ki določajo objavo podatkov o poslovnih subjektih bodisi v uradnem listu ali na drug enako 
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učinkovit način objave. Podatke o predpisih in njihovih spremembah bodo države članice 
morale posredovati Evropski komisiji skladno s pravili in tehničnimi zahtevami portala, ki 
bo nato te podatke objavila v vseh 23 uradnih jezikih EU.

Skladno z navedenim se AJPES naloži obveznost zagotavljanja podatkov o predpisih in 
njihovih spremembah, ki določajo objavo podatkov na spletnem portalu AJPES, za objavo 
na evropskem portalu e-pravosodje. 

b) rešitve, ki se nanašajo na dopolnitev obstoječe ureditve v ZPRS-1 in ZGD-1

4. sprememba vira za pridobivanje podatkov o številkah transakcijskih računov enot 
poslovnega registra

Z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 
9/11 in 32/12) je vodenje in upravljanje registra transakcijskih računov, odprtih pri bankah 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnicah banke države članice v Republiki 
Sloveniji, 1. 7. 2010 prevzel AJPES. Na drugi strani Davčna uprava RS zbira podatke o 
številka (transakcijskih) računov, odprtih pri bankah in hranilnicah zunaj Republike 
Slovenije.

Glede na navedeno je potrebno spremeniti vir za pridobivanje podatkov o računih. 

5. samodejno prevzemanje sprememb osebnih podatkov v Centralnem registru prebivalstva

Z dopolnitvijo tretjega odstavka 11. člena bo lahko AJPES samodejno prevzemal 
spremembe osebnih podatkov neposredno v Centralnem registru prebivalstva z uporabo 
EMŠO, kot povezovalnega znaka. 

6. večja preglednost pri vlaganju prijav za vpis podatkov v poslovni register

Namen predlagane rešitve je preprečiti enotam poslovnega registra vlaganje prijav za vpis 
podatkov v poslovni register, dokler ne bodo vpisani podatki iz prijave v obravnavi. 
Namesto nove prijave bo lahko enota poslovnega registra posredovala spremembe in 
dopolnitve že vložene prijave ali prijavo umaknila, kar bo AJPES omogočilo večji pregled 
nad vloženimi prijavami enot poslovnega registra.

7. javna objava sklepov o vpisu podatkov enot poslovnega registra, za katere je AJPES 
registrski organ

S spremembami in dopolnitvami določb ZPRS-1, ki se nanašajo na vpis podatkov in
njihovih sprememb ter izbris enote poslovnega registra, za katere je AJPES registrski 
organ, se sklepi v zvezi z omenjenimi vpisi in izbrisom javno objavijo na spletnem portalu 
AJPES, s čimer se ureditev izenačuje s pravili, ki veljajo za objavo podatkov o vpisu v 
sodni register v primeru gospodarskih družb.

Določbe glede javnih objav sklepov se bodo začele uporabljati v šestih mesecih po 
uveljavitvi predloga zakona.   

8. overitev izjave lastnika objekta glede poslovnega naslova s strani točk VEM, ki niso 
upravne enote ali notarji, v primeru vpisa podjetnika

Predlog zakona z dopolnitvijo ZGD-1 omogoča točkam VEM, ki niso upravne enote ali 
notarji, da v primeru vpisa podjetnikov overijo izjave lastnikov objektov, v katerih 
podjetnikom dovoljujejo poslovanje na naslovih objektov.
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b) Način reševanja:
– vprašanja, ki se bodo urejala s predlaganim zakonom, 

1. vprašanje posredovanja podatkov o poslovnih subjektih iz poslovnega registra drugim 
upravljavcem registrov preko sistema povezovanja registrov

2. vprašanje zagotavljanja javnih podatkov iz poslovnega registra v sistemu povezovanja 
registrov

3. vprašanje zagotavljanja podatkov o predpisih in njihovih spremembah, ki določajo objavo 
podatkov v poslovnem registru, za objavo na evropskem portalu e-pravosodje

4. vprašanje spremembe vira za pridobivanje podatkov o številkah transakcijskih računov 
enot poslovnega registra

5. vprašanje samodejnega prevzemanja sprememb osebnih podatkov v Centralnem registru 
prebivalstva

6. vprašanje, kako zagotoviti večjo preglednost pri vlaganju prijav za vpis podatkov v 
poslovni register

7. vprašanje javne objave sklepov o vpisu podatkov enot poslovnega registra, za katere je 
AJPES registrski organ

8. vprašanje overitev izjav lastnikov objektov glede poslovnega naslova v primeru vpisov 
podjetnikov s strani točk VEM, ki niso upravne enote ali notarji.

– vprašanja, ki se bodo urejala z izvršilnimi predpisi, in seznam izvršilnih predpisov, ki bodo 
prenehali veljati,
1. vprašanje obsega podatkov in načina posredovanja podatkov drugim upravljavcem 

registrov preko sistema povezovanja registrov bo urejeno v Navodilu o obsegu in načinu 
posredovanja podatkov preko sistema povezovanja registrov

2. vprašanje določitve enotnega identifikatorja bo urejeno v Uredbi o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije.

Predpisov, ki bi prenehali veljati, ni predvidenih.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:
– z veljavnim pravnim redom,

Predlog zakona je usklajen z obstoječim pravnim redom Republike Slovenije in EU. 

– s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo 
Republiko Slovenijo,

Predlog zakona je skladen s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi 
pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

– s predpisi, ki jih je tudi treba sprejeti oziroma spremeniti in »paketno« obravnavati.

Predlog zakona v prehodnih določbah dopolnjuje tretji odstavek 74. člena ZGD-1. S 
predlagano rešitvijo se bo odpravilo neutemeljeno razlikovanje med overitvami izjav lastnikov 
objektov v primeru vpisov podjetnikov in overitvami enakih izjav v primeru vpisov gospodarskih 
družb.

č) Usklajenost predloga zakona: 
– s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi,

Predlog zakona ne posega v področje lokalna samouprava, zato usklajevanje ni bilo potrebno. 

– s civilno družbo oziroma ciljnimi skupinami, na katere se predlog zakona nanaša (navedba 
neusklajenih vprašanj),

Predlog zakona je bil dne 7. 4. 2014 objavljen na spletnem portalu e-demokracija. Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ni prejelo predlogov civilne družbe oziroma ciljnih skupin. 

– s subjekti, ki so na poziv predlagatelja neposredno sodelovali pri pripravi predloga zakona 
oziroma so dali mnenje (znanstvene in strokovne institucije, nevladne organizacije in 
posamezni strokovnjaki ter predstavniki zainteresirane javnosti).
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je posvetovalo z AJPES. Rešitve v 
predlogu zakona sledijo predlogom AJPES.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

– ocena finančnih sredstev za državni proračun,

Predlog zakona nima posledic za državni proračun.

Finančna sredstva za izdelavo informacijske rešitve elektronskega komuniciranja preko 
sistema povezovanja registrov, ki so ocenjena na 20.000,00 EUR, bo zagotovil AJPES iz 
lastnih virov.

– ocena drugih javno finančnih sredstev,

Predlog zakona nima posledic za druga javnofinančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih sredstev v že sprejetem državnem proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona je prilagojen pravu EU. Z njim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 
2012/17/EU. Njen prenos v nacionalni pravni red držav članic EU bo zagotovil, da med njihovimi 
ureditvami ne bo pomembnejših razlik.

– prikaz ureditve v pravnem redu EU,

Področje registrskih zadev je v EU urejeno z naslednjimi direktivami:
a) Enajsta Direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih 

v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države 
(UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2012/17/EU, vzpostavlja seznam dokumentov in podatkov, ki jih morajo družbe razkriti v 
registru svoje podružnice. 

b) Direktiva 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o 
čezmejnih združitvah kapitalskih družb (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2005, str. 1) ), ki je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, zahteva čezmejno sodelovanje registrov. 

c) Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih 
države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 
54 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL 
L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11) ), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2012/17/EU, med drugim zagotavlja, da so lahko dokumenti in podatki, shranjeni v 
registru, dostopni v papirni ali elektronski obliki. 

Analiza izvajanja direktiv je pokazala na določene pomanjkljivosti: Enajsta direktiva 89/66/EGS 
tako ni določala obveznosti izmenjave podatkov o tujih podružnicah, kar je povzročalo pravno 
negotovost za tretje osebe, saj je lahko kljub izbrisu družbe iz registra njena podružnica še 
naprej delovala. Direktiva 2005/56/EU na drugi strani ni vzpostavila poti za komuniciranje, ki bi 
lahko pospešile postopke, pomagale premagati jezikovne težave in povečale pravno varnost. 

Ker trenutno prostovoljno sodelovanje med registri trenutno ne zadostuje, morajo državljani in 
gospodarske družbe v veliki večini primerov še vedno iskati po registrih vsake države posebej.
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– prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU,

Poslovni registri v EU ponujajo številne storitve, ki se razlikujejo od države do države. Med 
ključnimi so storitve registracije, preverjanja, vpisa, objave in hrambe informacij o 
gospodarskih družbah. Informacije obsegajo predvsem podatke o pravno-organizacijski obliki 
gospodarske družbe, sedežu, kapitalu in zastopnikih. 

Irska

Registracijske zadeve ureja Zakon o gospodarskih družbah iz l. 1963, ki je bil večkrat 
spremenjen in dopolnjen. 

Urad za registracijo družb upravlja s podatki o gospodarskih družbah na Irskem. Ključne 
naloge urada so vpis gospodarske družbe v register, registracija firme in njenih sprememb, 
vpis sprememb v zvezi z gospodarsko družbo po njeni ustanovitvi, nadzor, izbris gospodarskih 
družb iz registra in javna objava informacij. 

Vsi z zakonom določeni podatki o gospodarskih družbah na Irskem so brezplačno na voljo 
javnosti. Drugi podatki, npr. letna poročila, so plačljivi.

Za vpis gospodarske družbe v register je potrebno predložiti akt o ustanovitvi, statut in 
izpolnjen obrazec s podatki o firmi, sedežu, zastopnikih idr. in potrdilo o plačani pristojbini za 
registracijo. Urad za registracijo družb preveri ustreznost predloženih listin, izda potrdilo o 
ustanovitvi in podatke javno objavi.

Vlogo za vpis gospodarske družbe v register je mogoče posredovati na tri načine. Od 
izbranega načina posredovanja vloge je odvisno, v kolikšnem času bo izdano potrdilo o 
ustanovitvi. Registracijski postopek traja od 5 do 15 delovnih dni. Pristojbina za registracijo 
znaša 100 eurov, v primeru elektronskega vpisa pa 50 eurov. 

Vsi podatki in listine o gospodarskih družbah, ki so bili uradu posredovani pred 3. 5. 1990, se 
hranijo v papirni obliki, po navedenem datumu pa v elektronski obliki. 

Estonija

Postopek registracije v Estoniji je urejen v Trgovinskem zakoniku iz leta 1995 in kasnejših 
spremembah in dopolnitvah. 

Registrski organ za postopke registracij gospodarskih družb in podjetnikov in vodenje 
trgovinskega registra so registrski oddelki okrajnih sodišč. Obravnava predlogov in odločanje o 
vpisih poteka skladno z določbami Zakona o pravdnem postopku. Za bazo podatkov 
trgovinskega registra in njeno vzdrževanje se uporabljajo določbe Zakona o javnih 
informacijah. Podatki v trgovinskem registru so javni. Vsakdo ima pravico do vpogleda v 
registrsko kartico in poslovni spis, kopije registrske kartice in dokumentov v poslovnem spisu. 

Vpis v trgovinski register se opravi na pobudo gospodarske družbe, na podlagi odločitve 
sodišča ali na drugi podlagi, določeni z zakonom. Predlogu za vpis morajo biti predloženi 
dokumenti, ki so podlaga za vpis, drugi dokumenti, ki jih določa zakon in notarsko overjen 
vzorec podpisa. Registrski organ lahko zahteva dodatne dokumente, če bi bilo to potrebno za 
določitev dejstev, ki so osnova za vpis. Dokumentom v tujem jeziku morajo biti priloženi 
prevodi v estonski jezik, overjeni s strani sodnega tolmača ali notarja.

Predlog za vpis mora biti v obliki notarskega zapisa. Notarsko overitev lahko nadomesti 
overjen podpis na predlogu s strani organa tuje države, ki ima pravico ugotavljati identiteto 
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podpisanega. Predlog v obliki notarskega zapisa se skupaj s priloženimi dokumenti posreduje 
elektronsko preko informacijskega sistema e-notar s strani notarja, ki je notarski zapis 
pripravil. 

Predlog za vpis v obliki notarskega zapisa in pooblastilo za vložitev predloga je enakovreden 
predlogu in pooblastilu, podpisanem z digitalnim potrdilom. Takšnega predloga se ne sme 
posredovati po elektronski poti, če ga je mogoče digitalno podpisanega vložiti neposredno v 
informacijski sistem trgovinskega registra. 

Predlagatelj lahko umakne predlog za vpis do odločitve o vpisu. Predlog za vpis je mogoče 
umakniti z notarsko overjenim predlogom za umik predloga za vpis, v katerem so navedeni 
razlogi za umik predloga. 

Vpis v trgovinski register se izvede najpozneje peti delovni dan po odločitvi o vpisu. 
Predlagatelj je o vpisu ali zavrniti predlog za vpis nemudoma obveščen, vendar ne kasneje kot 
v desetih delovnih dneh od vpisa v register ali odločitvi o zavrnitvi predlog za vpis. Registrski 
organ ne sme izvesti vpisa v register, če predlog ali priloženi dokumenti niso skladni z 
zakonom ali je bil predložen pred začetkom ali po koncu obdobja, ki ga določa zakon.

V primeru, da so bile v predlogu za vpis predložene napačne informacije, so za povzročeno 
škodo solidarno odgovorne osebe, ki so predlog podpisale. 

Finska

Finski trgovinski register je javni register z informacijami o družbah. V register morajo biti 
vpisane vse družbe. Družbe morajo register obvestiti o vseh spremembah podatkov v registru. 
Večina družb mora registru predložiti tudi svoje računovodske izkaze. Vsako leto se v register 
vpiše približno 30.000 novih družb, 115.000 sprememb podatkov in 175.000 računovodskih 
izkazov. 

Družba z omejeno odgovornostjo, ki se registrira preko spleta, je v povprečju ustanovljena v 6 
delovnih dneh. Prijavo se vloži v finščini ali švedščini s pomočjo obrazcev, ki sta jih skupaj 
pripravila finski Urad za patent in registracijo in Davčni urad. Družbe lahko svoje podatke 
sporočijo na enotnem obrazcu za namen trgovinskega registra in registre Davčne uprave 
(register za DDV, za delodajalce idr.). Izpolnjen obrazec se pošlje Poslovno informacijskemu 
sistemu Urada za patente in registracijo ter Davčnega urada. Mogoče ga je oddati v Oddelku 
za delo s strankami, centrih za gospodarski razvoj, promet in okolje, davčnih uradih, lokalnih 
pisarnah Urada za patente in registracijo. Obrazec se lahko z elektronskim podpisom 
posreduje tudi po elektronski poti. V splošnem morajo vsi predlogi vpisov v trgovinski register 
v prilogi vsebovati dokazila, na katerih predlogi temeljijo: v primeru sprememb podatkov v 
registru, je potrebno priložiti odločitev organa, npr. zapisnik skupščine itd. 

Vsi vpisi v trgovinski register so z izjemo spremembe naslova, kontaktnih podatkov in 
prenehanja družbe plačljivi. Pristojbino je potrebno plačati vnaprej, obvestilo o plačilu pa 
priložiti predlogu za vpis podatkov v register. 

– izjava o skladnosti predloga zakona s pravnimi akti EU in korelacijska tabela pri prenosu 
direktiv.
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Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS
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6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic 
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

– Predlog zakona upošteva načelo »vse na enem mestu«.
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

– Predlog ne bo imel negativnih posledic na obveznosti strank do javne uprave. Z dopolnitvijo 
tretjega odstavka 74. člena ZGD-1 bodo lahko stranke v postopku vpisa podjetnikov v poslovni 
register izjave lastnikov objektov glede poslovnega naslova overjale brezplačno tudi na točkah 
VEM, ki niso upravne enote ali notarji. 

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
– Predlog zakona ne bo imel posledic na okolje.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
– Predlog ne bo imel negativnih posledic za gospodarstvo. Na podlagi Direktive 2012/17/EU se 

vzpostavlja sistem povezovanja registrov, ki bo med drugim omogočil elektronsko 
komuniciranje med poslovnimi registri držav članic EU, hkrati se bo oblikoval portal kot 
evropska elektronska točka za dostop. Na portalu se bodo z uporabo platforme obravnavale 
poizvedbe, ki jih bodo vložili posamezni uporabniki glede podatkov o družbah in njihovih 
podružnicah v drugih državah članicah. S celovito implementacijo rešitev se bo olajšal dostop 
do podatkov v drugih poslovnih registrih in posledično povečalo zaupanje v čezmejno 
poslovanje. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
– Predlog zakona ne bo imel posledic za socialno področje. 

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
– Predlog zakona ne bo imel posledic na dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja
– Predlog zakona ne bo imel posledic na druga področja.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
a) Predstavitev sprejetega zakona:

– ciljnim skupinam (seminarji, delavnice),
– širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne predstavitve).

Predlog zakona vsebuje manjše spremembe in dopolnitve ZPRS-1, zato predstavitev 
sprejetega zakona ciljnim skupinam in širši javnosti ni predvidena. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsebino sprejetega zakona predstavilo pisno na 
spletni strani ministrstva in s sporočilom za javnost. 

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:
– zagotovitev spremljanja izvajanja predpisa, 

Spremljanje in nadzor nad izvajanjem določb ZPRS-1 bo izvajalo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

– organi, civilna družba,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, AJPES
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6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona /
7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:

– spletni naslov, na katerem je bil predpis objavljen,

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava

– čas trajanja javne predstavitve, v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge in 
pripombe,

15 dni

– seznam subjektov, ki so sodelovali (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne 
navajajte),

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni prejelo mnenj, predlogov in pripomb
javnosti.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in 
delovnih teles

Metod Dragonja, minister
mag. Janko Burgar, državni sekretar
mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg Helena Rus, sekretarka, 
vodja Sektorja za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Aleš Gorišek, podsekretar, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino
Katja Gregorčič Belšak, višja svetovalka, Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno 
lastnino
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B) se v 1. členu 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2012/17/EU).«. 

2. člen

V 2. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:

»– »registrski organ« je organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je s predpisom pooblaščen za 
vodenje primarnega registra ali uradne evidence;

– »primarni register ali uradna evidenca« je register, razvid, imenik ali druga evidenca, v katero se 
vpišejo poslovni subjekti pred vpisom v poslovni register, oziroma če je podatkovna baza sestavni del 
poslovnega registra, hkrati z vpisom v poslovni register. Poslovni register je primarni register za tiste 
poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v poslovni register, in za poslovne 
subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben 
drug register.«.

3. člen

Za drugim odstavkom 3. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Upravljavec registra lahko posreduje podatke iz prejšnjega odstavka tudi drugemu upravljavcu 
registra iz države članice Evropske unije prek sistema povezovanja registrov.

(4) Upravljavec registra zagotavlja podatke o predpisih in njihovih spremembah, ki določajo javno 
objavo podatkov iz poslovnega registra, na evropskem portalu e-pravosodje.

(5) Upravljavec registra po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za gospodarstvo, izda 
navodilo, s katerim predpiše obseg in način posredovanja javnih podatkov iz poslovnega registra prek
sistema povezovanja registrov.«. 

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.

4. člen

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi:

»7. a člen
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(enotni identifikator)

(1) Upravljavec registra enoti poslovnega registra ob posredovanju podatkov na podlagi tretjega 
odstavka 3. člena dodeli enotni identifikator za posredovanje podatkov v sistemu povezovanja 
registrov.

(2) Enotni identifikator vsebuje elemente, ki omogočajo vsaj identifikacijo države in poslovnega 
registra ter matične številke enote poslovnega registra in po potrebi elemente za preprečevanje 
napak pri identifikaciji.   

(3) Vlada Republike Slovenije predpiše način določitve enotnega identifikatorja.«.

5. člen

V drugem odstavku 8. člena se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »DDV« pa se 
doda besedilo »in številkah računov, ki so odprti v tujini«.

V drugem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi: 
»– številkah računov, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam iz registra transakcijskih računov, ki ga 
upravlja v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme,«.

6. člen

Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki se vodijo v poslovnem registru, pridobiva 
upravljavec registra iz Centralnega registra prebivalstva samodejno z uporabo EMŠO.«.

7. člen

Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. POSTOPEK VPISA ENOT POSLOVNEGA 
REGISTRA, ZA KATERE JE UPRAVLJAVEC REGISTRA REGISTRSKI ORGAN«.

8. člen

Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Enota poslovnega registra lahko spremeni ali dopolni podatke v vloženi prijavi oziroma prijavo 
umakne najpozneje do dneva pred predlaganim datumom vpisa, navedenim v prijavi.«.

9. člen

Tretji odstavek 14. člena se črta. 

V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda sklep, ga posreduje enoti poslovnega registra in 
objavi na svojem spletnem portalu.«.  

10. člen
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V prvem odstavku 15. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Za spremembo ali dopolnitev podatkov v vloženi prijavi o vpisu sprememb podatkov se uporablja 
določba četrtega odstavka 12. člena.«.

V petem odstavku se v prvem stavku za besedo »sklep« doda besedilo »in ga objavi na svojem 
spletnem portalu«.

11. člen

V drugem odstavku 16. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Za spremembo ali dopolnitev podatkov v vloženi prijavi o izbrisu se uporablja določba četrtega 
odstavka 12. člena.«.

V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »sklep« doda besedilo »in ga objavi na svojem 
spletnem portalu«.

12. člen

V 22. členu se v naslovu člena na koncu doda besedilo »ter obdobje dostopnosti objave sklepov«.

V prvem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec registra zagotavlja vpogled v javne podatke posamezne enote poslovnega registra 
neposredno ali z dostopom prek svojega spletnega portala in prek sistema povezovanja registrov.«.

V drugem odstavku se besedilo »ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v ta register« nadomesti z 
besedilom »za katere je upravljavec registra registrski organ«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(6) Sklepi, objavljeni na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, so brezplačno javno dostopni eno 
leto po dnevu njihove objave.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) se v tretjem odstavku 74. člena za prvim stavkom doda 
nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Overitev izjave lastnika objekta iz prejšnjega stavka se lahko opravi tudi na točki VEM.«. 

14. člen

Določbe spremenjenega oziroma dopolnjenega petega odstavka 14. člena, petega odstavka 15. 
člena in četrtega odstavka 16. člena zakona se začnejo uporabljati v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

15. člen

(1) Upravljavec registra izda navodilo iz petega odstavka 3. člena zakona v devetih mesecih po 
uveljavitvi izvedbenih aktov Evropske komisije na podlagi 5. člena Direktive 2012/17/EU.
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(2) Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz tretjega odstavka 7. a člena zakona v roku iz prejšnjega 
odstavka.  

16. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

S predlogom zakona se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2012/17/EU).

K 2. členu:

Spremeni se vsebina izrazov »registrski organ« in »primarni register ali uradna evidenca«.

Pojem »organ ali organizacija, ki je s predpisom pooblaščena za vodenje uradne evidence ali 
primarnega registra« v izrazu »registrski organ« se nadomešča z vsebinsko ustreznejšim
poimenovanjem. 

Poslovni subjekti se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisati v primarni register, vendar
vsi ne pridobijo pravne sposobnosti, zato je potrebna sprememba opredelitve izraza »primarni 
register ali uradna evidenca«. Pri novi opredelitvi se upošteva možnost, da je podatkovna baza 
primarnega registra ali uradne evidence del poslovnega registra (npr. sodni register). Poslovni 
register je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v 
poslovni register, in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi 
predpisa in se ne vpišejo v noben drug register.

K 3. členu:

Direktiva 2012/17/EU s spremembo Direktive 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, 
ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom 48. člena
Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 
1. 10. 2009, str. 11, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/101/ES) vzpostavlja sistem povezovanja 
registrov z namenom čezmejnega dostopa do informacij o družbah in njihovih podružnicah v drugih 
državah članicah. 

Sistem povezovanja registrov bodo sestavljali registri držav članic EU, evropska osrednja platforma (v 
nadaljnjem besedilu: platforma) in portal kot evropska elektronska točka za dostop. Platforma bo 
sestavljena kot skupen vmesnik – centraliziran skupek orodij informacijske tehnologije, ki bo 
razpošiljal podatke o družbah in njihovih podružnicah ter podatke v zvezi s čezmejnimi združitvami iz 
registrov posameznih držav članic pristojnim registrom drugih držav članic. Izmenjava podatkov med 
registri bo potekala na podlagi enotnih identifikatorjev v standardnem formatu za sporočila in v 
ustrezni jezikovni različici. 

Skladno z navedenim in na podlagi novega tretjega odstavka 3. člena bo lahko Agencija RS za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot upravljavec registra prek 
sistema povezovanja registrov posredovala javne podatke o poslovnih subjektih upravljavcem 
registrov iz držav članic EU. 

AJPES skladno s predlaganim petim odstavkom pripravi podrobnejše navodilo o posredovanju javnih 
podatkov upravljavcem registrov iz držav članic EU v okviru sistema povezovanja registrov. Minister, 
pristojen za gospodarstvo, da predhodno soglasje k vsebini navodila. 
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Direktiva 2012/17/EU določa tudi obveznost priprave informacij o predpisih in vseh njihovih 
spremembah, ki določajo objavo podatkov o poslovnih subjektih v poslovnih registrih, in posredovanja
informacij na evropski portal e-pravosodje1 skladno s pravili in tehničnimi zahtevami portala. 

Z novim četrtim odstavkom 3. člena se obveznost priprave in posredovanja podatkov o predpisih in 
vseh njihovih spremembah, ki določajo pravila objave podatkov v poslovnem registru, naloži AJPES. 

K 4. členu:

Direktiva 2012/17/EU je z dopolnitvijo Direktive 89/666/EGS in Direktive 2009/101/ES določila, da 
imajo družbe in njihove podružnice, odprte v drugih državah članicah, enotni identifikator, ki se bo 
uporabljal za komunikacijo med registri prek sistema povezovanja registrov. Identifikator bo moral 
vsebovati vsaj elemente, ki bodo omogočali identifikacijo (1) države članice, v kateri je register, (2) 
nacionalnega registra izvora in (3) številke družbe in podružnice v tem registru ter po potrebi (4) 
elemente za preprečevanje napak pri identifikaciji. 

Skladno z navedenim se z novim 7. a členom zagotovi podlaga za oblikovanje enotnega 
identifikatorja in določijo bistveni elementi enotnega identifikatorja. Način določitve enotnega 
identifikatorja določi Vlada Republike Slovenije.

K 5. členu:

V poslovnem registru se vodijo podatki o številkah (transakcijskih) računov enot poslovnega registra, 
vpisanih v poslovni register, ki jih po določbah ZPRS-1 AJPES posreduje Banka Slovenije. 

Skladno s 143. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 
in 32/12) je vodenje in upravljanje registra transakcijskih računov, odprtih pri bankah s sedežem v 
Republiki Sloveniji ali podružnicah banke države članice v Republiki Sloveniji, 1. 7. 2010 prevzel 
AJPES. 

Davčna uprava Republike Slovenije na drugi strani zbira podatke o številkah (transakcijskih) računov, 
odprtih pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije.

Glede na navedeno je treba spremeniti vir za pridobivanje podatkov o računih. 

K 6. členu:

Z dopolnitvijo tretjega odstavka 11. člena bo lahko AJPES samodejno prevzemal spremembe tistih 
osebnih podatkov v Centralnem registru prebivalstva, ki se vodijo tudi v poslovnem registru. S 
tekočim in samodejnim prevzemom sprememb osebnih podatkov v Centralnem registru prebivalstva 
se bo zagotavljala točnost osebnih podatkov v poslovnem registru. Samodejno prevzemanje 
sprememb osebnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva bo potekalo z uporabo 
povezovalnega znaka, tj. EMŠO.    

K 7. členu:

Spremeni se naslov petega poglavja, ki določa pravila vpisa enot poslovnega registra, ki so 
samostojni podjetniki posamezniki na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13, v 

                                                  
1 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sl
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nadaljnjem besedilu: ZGD-1), in sobodajalci po Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZGos), ki so fizične osebe in opravljajo dejavnost 
le občasno. Navedene enote poslovnega registra pravno spodobnost že imajo. Z vpisom v poslovni 
register lahko začnejo opravljati dejavnost.      

K 8. členu:

S spremembo četrtega odstavka 12. člena se želi omogočiti večja preglednost pri vlaganju prijav za 
vpis podatkov v poslovni register. Enota poslovnega registra ne bo mogla vložiti nove prijave za vpis 
podatkov v poslovni register, dokler ne bodo vpisani podatki iz predhodne prijave, bo pa lahko do 
dneva pred predlaganim datumom vpisa podatkov v poslovni register spremenila in dopolnila podatke 
v vloženi prijavi ali prijavo umaknila.

Predlagana rešitev skrajšuje roke za umik prijave za vpis podatkov v poslovni register glede na 
ureditev v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: ZUP), saj se vpis v poslovni 
register izvede takoj po odločitvi AJPES. Z vpisom stranka pridobi določene pravice (lahko začne 
opravljati dejavnost), hkrati nastanejo tudi določene obveznosti (davčne obveznosti, plačilo
prispevkov itd.). Ker ima stranka v postopku vpisa možnost pritožbe na sklep o vpisu v poslovni 
register, ali pa pri AJPES predlagati izbris iz registra, upoštevanje določb glede umika zahteve po 
ZUP ni ustrezno. Ni namreč sprejemljivo, da lahko stranka svojo zahtevo za vpis umakne po že 
opravljenem vpisu v register, ko se vpis zavede v vseh evidencah pri organih, ki so povezani s 
sistemom VEM in Poslovnim registrom Slovenije. 

K 9. členu:

V 14. členu se črta tretji odstavek, ki (nepravilno) določa, da enota poslovnega registra z vpisom v 
poslovni register pridobi pravno spodobnost. 

Peto poglavje določa pravila vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, ki so samostojni 
podjetniki posamezniki in sobodajalci, ki občasno opravljajo dejavnost. Gre za fizične osebe, ki 
pravno spodobnost že imajo. Z vpisom v poslovni register ne pridobijo pravne spodobnosti, ampak 
lahko začnejo opravljati dejavnost.

S spremembo in dopolnitvijo petega odstavka se AJPES naloži, da sklep o vpisu objavi na svojem 
spletnem portalu, s čimer se izenačujejo pravila o objavah, kot jih za vpise gospodarskih družb določa 
Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09 in 
82/13 – ZGD-1H, v nadaljnjem besedilu: ZSReg).     

K 10. členu:

S predlaganim besedilom se želi omogočiti enoti poslovnega registra, da spremeni in dopolni podatke 
v vloženi vlogi za spremembo podatkov v poslovnem registru do dneva pred predlaganim datumom 
vpisa podatkov v poslovni register.

Z dopolnitvijo petega odstavka se AJPES naloži, da sklep o vpisu sprememb podatkov objavi na 
svojem spletnem portalu.

K 11. členu:

S predlaganim besedilom se želi omogočiti enoti poslovnega registra, da spremeni in dopolni podatke 
v vloženi vlogi za izbris enote iz poslovnega registra do dneva pred predlaganim datumom vpisa 
podatkov v poslovni register.
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Z dopolnitvijo četrtega odstavka se AJPES naloži, da sklep o izbrisu objavi na svojem spletnem 
portalu.

K 12. členu:

Z Direktivo 2012/17/EU bo v okviru sistema povezovanja registrov vzpostavljen portal, ki bo deloval 
kot evropska elektronska točka za dostop. Prek njega bodo lahko posamezni uporabniki vlagali 
poizvedbe o družbah in njihovih podružnicah v drugih državah članicah ter pridobivali podatke. 

Države članice bodo skladno z Direktivo 2009/101/ES morale brezplačno zagotoviti najmanj podatke 
o nazivu in pravni obliki družbe, registriranem sedežu družbe, državi članici, v kateri je družba 
registrirana, ter registrski številki družbe. Nabor podatkov o podružnicah bo skladno z Enajsto 
Direktivo Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici 
odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 
1989, str. 36, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/666/EGS), ki je bila spremenjena z Direktivo 
2012/17/EU, obsegal podatke o naslovu in dejavnosti podružnice, registru matične družbe in njeni 
registrski številki, firmi in pravni obliki, firmi podružnice, če je drugačna od firme matične družbe,
imenovanju, prenehanju funkcije in podatkih oseb, pooblaščenih za zastopanje matične družbe v 
poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih, prenehanju matične družbe, imenovanju upraviteljev 
ter prenehanju likvidacije, računovodskih dokumentih in zaprtju podružnice.

Skladno z navedenim se v prvem odstavku 22. člena ZPRS-1 dopolnjuje prvi stavek, ki bo AJPES 
omogočil zagotavljanje podatkov iz poslovnega registra posameznim uporabnikom tudi prek sistema 
povezovanja registrov.  

V drugem odstavku 22. člena se uskladi (neustrezno) besedilo v zvezi s pravno spodobnostjo enot 
poslovnega registra, kot je pojasnjeno v obrazložitvi k 7. in 9. členu. 

S spremembami 14., 15. in 16. člena se določa obveznost objave sklepov v postopku vpisa podatkov 
o samostojnih podjetnikih posameznikih in sobodajalcih, ki so fizične osebe in opravljajo dejavnost le 
občasno, kjer je AJPES registrski organ. V novem petem odstavku je po vzoru ureditve o dostopnosti 
objav vpisov v sodni register tudi za sklepe v postopku vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih 
posameznikih in sobodajalcih predviden javni dostop do sklepov eno leto po njihovi objavi. 

K 13. členu:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 82/13, v 
nadaljnjem besedilu: ZGD-1H) je v tretjem odstavku 74. člena določil, da podjetnik, ki ni lastnik 
objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, prijavi priloži overjeno izjavo lastnika objekta, da 
podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjava se overi skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) bodisi skladno z Zakonom o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) po določbah omenjenih predpisov, ki veljajo 
za overjanje podpisov. Overitev podpisa se lahko potrdi oziroma vpiše le na izvirno listino. Pri vpisu
podjetnika lahko izjavo lastnika objekta overi le upravna enota ali notar, ki sta hkrati tudi točki VEM.

Pri vpisu gospodarskih družb in drugih pravnih oseb v sodni register lahko overitve izjav oseb, na 
katerih mora biti podpis teh oseb overjen, na podlagi četrtega odstavka 3. člena Uredbe o vpisu družb 
in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10 in 25/14) poleg upravnih enot in 
notarjev opravijo tudi točke VEM, ki nimajo položaja upravne enote oziroma niso notarji. 

Ker ni utemeljenega razloga za razlikovanje med overitvami izjav lastnikov objektov pri vpisih
podjetnikov in overitvami enakih izjav pri vpisih gospodarskih družb, se z dopolnitvijo tretjega 
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odstavka 74. člena ZGD-1 omogoči overitev izjav tudi točkam VEM.

K 14. členu:

Določi se začetek uporabe določb o javni objavi sklepov v postopku vpisa samostojnih podjetnikov 
posameznikov in sobodajalcev, ki so fizične osebe in opravljajo dejavnost le občasno, na spletni 
strani AJPES.

K 15. členu:

Določi se rok za izdajo navodila o posredovanju javnih podatkov upravljavcem registrov iz držav 
članic EU v okviru sistema povezovanja registrov. Enak rok se določi tudi za sprejem uredbe, ki bo 
določila način določitve enotnega identifikatorja. Roka sta vezana na izdajo izvedbenih aktov 
Evropske komisije v skladu z drugim odstavkom 5. člena Direktive 2012/17/EU.

K 16. členu: 

Člen določa začetek veljavnosti zakona. 



25

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

v Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B)

1. člen

(uvodna določba)

Ta zakon ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
poslovni register), opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove identifikacije in njeno 
obvezno uporabo, vsebino poslovnega registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega 
registra ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, podatke, ki jih ob 
vpisu dodeli ali določi upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo 
dokumentacije.

2. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

- »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 (v nadaljnjem besedilu: 
podružnice tujih podjetij); 

- »registrski organ« je organ ali organizacija, ki je s predpisom pooblaščena za vodenje uradne 
evidence ali primarnega registra; 

- »primarni register ali uradna evidenca« je register ali evidenca, v katero registrski organ vpiše 
podatke o poslovnih subjektih, ki z vpisom pridobijo pravno sposobnost; 

- »enote poslovnega registra« so poslovni subjekti, deli teh poslovnih subjektov in podružnice tujih 
podjetij; 

- »poslovni subjekti« so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne 
podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in druge fizične osebe, ki opravljajo 
registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti; 

- »deli poslovnih subjektov« so podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski 
obrati in drugi deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu in tisti deli poslovnih 
subjektov, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, pa jim je mogoče opredeliti naslov, opravljajo 
pa na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt; 

- »matična številka« je enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v 
poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja; 

- »javni podatki« poslovnega registra so vsi podatki o enotah poslovnega registra, razen podatkov, ki 
so s posebnim zakonom določeni kot osebni podatki. Davčna številka in naslov prebivališča fizične 
osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega subjekta 
v poslovni register postaneta javna podatka; 

- »uporabnik javnih podatkov« poslovnega registra je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja 
podatke poslovnega registra za statistične ali druge namene.
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3. člen

(upravljavec registra)

(1) Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: upravljavec registra).

(2) Upravljavec registra posreduje javne podatke iz poslovnega registra in jih objavlja na svojem 
spletnem portalu.

(3) Upravljavec registra vodi poslovni register tako, da se poleg zadnjega stanja podatkov o vseh 
enotah poslovnega registra ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi enot 
poslovnega registra po času nastanka in vrstah dogodkov.

8. člen

(podatki o enotah poslovnega registra)

(1) Za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra ter za zagotavljanje varnosti pravnega prometa 
obdeluje upravljavec registra naslednje podatke o posamezni enoti poslovnega registra: 

- datum vpisa v poslovni register, 

- matično številko, 

- davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV, 

- firmo ali ime, 

- skrajšano firmo, če ta obstaja, 

- sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, 
upravna enota in podatki o geokodi), 

- datum akta o ustanovitvi, 

- o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa), 

- druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih subjekt 
dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njegovega poslovanja.

- glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, 

- o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, 

- pravnoorganizacijsko obliko, 

- vrsto društva, 

- poseben status, 

- šifro proračunskega uporabnika, 

- o velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
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- o velikosti po standardih Evropske unije, 

- o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali matična številka, 
davčna številka), 

- poreklo ustanovitvenega kapitala, 

- države ustanovitvenega kapitala, 

- vrsto lastnine po pretežnem deležu, 

- lastniški delež Republike Slovenije, 

- o lastniških deležih v gospodarskih družbah, 

- o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in 
vrsta zastopnika), 

- o poslovanju (posluje: da, ne), 

- o številkah računov, 

- o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, 

- o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, 

- telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani, 

- o spremembah (vrsto in datum), 

- o izbrisu (vrsta, datum, pravni naslednik). 

(2) Pristojne institucije upravljavcu registra iz svojih uradnih registrov in evidenc zagotavljajo 
podatke o: 

- davčnih številkah in oznakah o zavezanosti za DDV, ki jih upravljavcu registra posreduje Davčna 
uprava Republike Slovenije, 

- EMŠO, ki jih upravljavcu registra posreduje organ, ki vodi Centralni register prebivalstva, 

- lastniških deležih gospodarskih družb, ki jih upravljavcu registra posreduje Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije, ki vodi sodni register, ali lastniških deležih delniških družb, ki jih upravljavcu 
registra posreduje Centralna klirinško-depotna družba, 

- poslovanju (posluje: da, ne), ki jih upravljavcu registra posreduje Banka Slovenije ali jih zagotavlja 
upravljavec registra sam, 

- številkah računov, ki jih upravljavcu registra posreduje Banka Slovenije, 

- velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam, 

- naslovu, enotah in geokodi, ki jih upravljavcu registra posreduje Geodetska uprava Republike 
Slovenije, 
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- šifrah proračunskih uporabnikov, ki jih upravljavcu registra posreduje Uprava Republike Slovenije za 
javna plačila, 

- zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ki jih upravljavcu registra 
zagotavlja Ministrstvo za javno upravo, 

- začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, ki jih 
upravljavcu registra zagotavlja sodišče. 

(3) Upravljavec registra v posebnem navodilu določi vrsto in obseg podatkov iz prejšnjih odstavkov 
za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote poslovnega registra. Navodilo izda upravljavec 
registra v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.

11. člen

(pretok podatkov)

(1) Podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, ki se vodijo pri registrskih organih, morajo 
upravljavcu registra posredovati vsi registrski organi v Republiki Sloveniji, pri katerih se enote 
poslovnega registra registrirajo v skladu s predpisi. Registrski organi posredujejo upravljavcu registra 
te podatke brezplačno, z neposredno računalniško povezavo, najpozneje v 15 dneh po vpisu enote 
poslovnega registra ali po vpisu sprememb podatkov v primarni register ali po izbrisu enote 
poslovnega registra iz primarnega registra. Če registrski organi podatkov o enotah poslovnega 
registra ne vodijo na elektronski način, jih upravljavcu registra posredujejo na papirju. 

(2) Podatke in spremembe podatkov, ki se ne vodijo pri registrskih organih in so predmet vpisa v 
poslovni register, upravljavcu registra sporočijo same enote poslovnega registra najkasneje v 15 
dneh po ustanovitvi ali po nastanku spremembe. 

(3) Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki se vodijo v poslovnem registru, upravljavec 
registra pridobiva tudi iz Centralnega registra prebivalstva.

V. POSTOPEK VPISA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA, KI Z VPISOM V POSLOVNI REGISTER 
PRIDOBIJO PRAVNO SPOSOBNOST

12. člen

(način vpisa enote poslovnega registra)

(1) Vpis enote poslovnega registra lahko izvede vsak posameznik z uporabo kvalificiranega 
digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno 
prek sistema e-VEM ali na točkah Vse na enem mestu (v nadaljnjem besedilu: točke VEM), kjer so 
zagotovljene: 

- informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom enote poslovnega registra iz poslovnega 
registra; 

- obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra, in 

- pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. 

(2) Točke VEM za posamezne vrste enot poslovnega registra se določijo s predpisi, ki podrobneje 
urejajo način registracije enot poslovnega registra. 

(3) Enota poslovnega registra lahko posreduje prijavo točki VEM po svojem pooblaščencu, kar 
pooblaščenec izkaže s predložitvijo pisnega pooblastila, na katerem je overjen podpis pooblastitelja. 

(4) Enota poslovnega registra lahko spremeni podatke v predhodno vloženi prijavi ali vloži novo 
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prijavo pred vpisom podatkov iz predhodno poslane prijave v poslovni register, vendar najkasneje do 
dneva pred predlaganim datumom vpisa, navedenim na predhodno vloženi prijavi.

14. člen

(postopek vpisa)

(1) Upravljavec registra izvede postopek vpisa enote poslovnega registra iz prvega odstavka 10. 
člena tega zakona v poslovni register na podlagi popolne prijave, enoti poslovnega registra določi
matičnoštevilko, šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, jo razvrsti v 
institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v 
poslovni register. 

(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da v roku 
osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni v določenem roku, 
upravljavec registra prijavo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri 
upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo. 

(3) Z vpisom v poslovni register enota poslovnega registra pridobi pravno sposobnost. 

(4) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev za vpis v poslovni register, upravljavec 
registra izda sklep o zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu 
registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

(5) Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda sklep in ga posreduje enoti poslovnega 
registra. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od 
vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa.

15. člen

(vpis sprememb podatkov)

(1) Enota poslovnega registra mora vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona prijaviti upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe. 

(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da v roku 
osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni v določenem roku, 
upravljavec registra prijavo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri 
upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo. 

(3) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev za vpis spremembe v poslovni register, 
upravljavec registra izda sklep o zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri 
upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo. 

(4) Upravljavec registra podatke, ki jih sam določa, spremeni po uradni dolžnosti. Druge podatke v 
poslovnem registru upravljavec registra spremeni v primerih, ki jih določajo drugi predpisi. 

(5) Upravljavec registra o vpisu spremembe podatkov v poslovni register izda sklep. Zoper ta sklep 
je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O 
pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

16. člen

(izbris enote poslovnega registra)

(1) Upravljavec registra izvede postopek izbrisa enote poslovnega registra na podlagi prijave ali po 
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uradni dolžnosti. 

(2) Enota poslovnega registra mora vložiti prijavo najkasneje 15 dni pred želenim datumom izbrisa. 

(3) Upravljavec registra opravi izbris po uradni dolžnosti v primerih, ki jih določajo drugi predpisi. 

(4) Upravljavec registra o izbrisu enote poslovnega registra izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena 
pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.

22. člen

(vpogled in izpis podatkov poslovnega registra)

(1) Upravljavec registra zagotavlja vpogled v javne podatke posamezne enote poslovnega registra 
neposredno ali z dostopom prek svojega spletnega portala. Vpogled v javne podatke je brezplačen.

(2) Upravljavec registra zagotavlja uradni izpis javnih podatkov za tiste enote poslovnega registra, 
ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v ta register, na podlagi vloge uporabnika.

(3) Upravljavec registra zagotavlja izbor javnih podatkov iz poslovnega registra v papirni ali 
elektronski obliki na podlagi vloge uporabnika. Stroške priprave in posredovanja podatkov krije 
uporabnik, ki podatke zahteva v pridobitne namene, razen registrskih organov iz prvega odstavka 11. 
člena tega zakona.

(4) Upravljavec registra v soglasju z Vlado Republike Slovenije s tarifo določi nadomestila za 
stroške priprave in posredovanja podatkov poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja ponovno 
uporabo informacij javnega značaja.

V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13):

74. člen
(vpis)

(1) Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije.

(2) V prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije mora podjetnik navesti:
- predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od 
dne vložitve prijave za vpis,
- firmo podjetnika in podatke o sedežu,
- podatke o skrajšani firmi, če jo ima,
- podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
- podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
- navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
- podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja 
Poslovni register Slovenije, in
- podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, 
občina, poštna številka in kraj.

(3) Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, mora
prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

(4) AJPES ima za vodenje podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije
brezplačen neposredni dostop in možnost prevzema podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in 
drugih javnih registrov in evidenc.

(5) Način in postopek vpisa ter vodenja podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije 
predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
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V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 
92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 79/12 Odl.US in 80/13) predlagamo, da Državni zbor 
Republike Slovenije obravnava predlog zakona po skrajšanem postopku.
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 
2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in 
trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1). Hkrati se z njim 
odpravljajo nekatere pomanjkljivosti obstoječe ureditve.

VI. PRILOGE
– osnutek Navodila o obsegu in načinu posredovanja podatkov preko sistema povezovanja 

registrov
– osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodenju in vzdrževanju 

Poslovnega registra Slovenije
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