
 

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO PODATKOV IN LISTIN SODNEGA REGISTRA 
ZA STEČAJNE UPRAVITELJE IN DRŽAVNE ORGANE 

 

☐ nov uporabnik  ☐ sprememba pri že obstoječem uporabniku (čistopis) 

 
  
uporabnik telefon                                                                        telefaks 
  
naslov (ulica in hišna številka) elektronska pošta 

  
naslov (poštna številka, poštni kraj) matična številka                                                     davčna številka 

  
zastopnik(i) in funkcija zastopnika  

  
datum vpisa v seznam upraviteljev (samo za upravitelje) opravilna številka dovoljenja (samo za upravitelje) 

 
prosim za: 
 

☐ neposredni elektronski dostop do vpogleda in izpisa podatkov o tem, ali je/je bila določena oseba 

ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je/je bila ustanovitelj ali 
družbenik in ali je/je bila določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v 
katerem subjektu vpisa je/je bila zastopnik ali član organa nadzora (iskanje po osebah) na podlagi 
prvega in tretjega odstavka 51. člena Zakona o sodnem registru Uradni list RS, št. 54/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09, 82/13 - ZGD-1H in 17/15; v nadaljevanju: ZSReg),  

 

☐ neposredni elektronski dostop do informatizirane zbirke listin sodnega registra v skladu z drugim in 

tretjim odstavkom 51. člena ZSReg. 
 

Namen uporabe podatkov za katerega potrebujemo zahtevane podatke in/ali listine (samo za državne organe) 

 

 

 
 

Pravna podlaga, ki določa/omogoča namen uporabe podatkov (samo za državne organe) 

 

 

 

 
Pooblaščene osebe uporabnika za dostop do zaščitenih storitev:  
 
1.  
ime, priimek in elektronski naslov, s katerim ste se prijavili na spletno stran AJPES 
 

 
uporabniško ime za uporabo spletnih strani AJPES                                               serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila 
 
 
2.  
ime, priimek in elektronski naslov, s katerim ste se prijavili na spletno stran AJPES 
 

 
uporabniško ime za uporabo spletnih strani AJPES                                               serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila 
 
 
3.  
ime, priimek in elektronski naslov, s katerim ste se prijavili na spletno stran AJPES 
 

 
uporabniško ime za uporabo spletnih strani AJPES                                               serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila 

 
Kontaktna oseba uporabnika: 
 

 
ime, priimek, elektronski naslov in telefon 

 



 

Obveznosti uporabnika 
 
Obvezujemo se, da bomo kot uporabnik podatke in/ali listine, ki jih prejmemo na podlagi zahtevanih 
zaščitenih storitev, uporabili le v namen, za katerega jih bomo pridobili, jih ne bomo posredovali drugim 
osebam ter jih bomo v primeru, da gre za osebne podatke in/ali za listine, ki jih vsebujejo, po 
izpolnjenem namenu v skladu z ZVOP-1 izbrisali ali na drug način uničili.  
 
Odgovornost, da se dostop do podatkov in listin uporablja le za potrebe izvrševanja zakonskih pooblastil 
in dolžnosti, je na strani nas kot uporabnika.  
 
V primerih, ko AJPES za namen izvajanja določb ZVOP-1 potrebuje dodatne informacije o dostopu do 
zaščitenih storitev in osebnih podatkov, se obvezujemo, da bomo kot uporabnik te podatke in ustrezno 
dokumentacijo AJPES na njegovo zahtevo v roku 3 delovnih dni posredovali v vpogled oziroma mu 
podali ustrezna pojasnila. 
 

Obvezujemo se, da bomo kot uporabnik pri izvajanju zaščitenih storitev uporabljali veljavna kvalificirana 
digitalna potrdila pooblaščenih oseb in zagotavljali, da bodo le-ta uporabljale le osebe, katerim je bilo to 
potrdilo izdano, o morebitnem preklicu pooblastil pa takoj obvestili AJPES ter pravočasno sporočili 
vsakršno spremembo pooblaščenih oseb.  
 
Obvezujemo se, da bomo v primeru, da preneha pravna podlaga, ki nam, kot uporabniku, dopušča 
uporabo navedenih zaščitenih storitev ter obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, pridobljenih na 
podlagi teh storitev ali če mi je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, o tem AJPES 
nemudoma obvestili s priporočeno pošto. 
 

☐ Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi obveznostmi. 

 

Pogoji dostopa do zaščitenih storitev 
 
Pooblaščene osebe uporabnika se morajo za dostop do iskanja po osebah in/ali elektronske zbirke listin 
(zaščitene storitve) predhodno prijaviti za uporabo storitev spletnega portala AJPES. Poleg prijave 
potrebujejo veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. Identifikacija pooblaščenih oseb je zagotovljena s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom overitelja SIGOV-CA, SIGEN-CA, POSTARCA, HALCOM oziroma 
ACNLB. Dodeljene jim morajo biti ustrezne pravice v sistemu za e-pooblaščanje AJPES. 
 
Pooblaščena oseba uporabnika mora pri dostopu do zaščitenih storitev navesti tudi pravno podlago in 
namen dostopa z navedbo konkretne zadeve, v kateri se zahteva podatek ali listina, in sicer tako, da se 
navede enolični identifikator zadeve (npr. opravilna številka). 
 
AJPES omogoča iskanje po osebah preko svoje spletne strani, z iskalnikom »ePRS/Zaščiteno iskanje«, 
in sicer po podatkih za obdobje od 1. februarja 2008 dalje. Rezultat iskanja je mogoče tudi natisniti 
(sestavljeni izpis v pdf obliki). 
 
AJPES omogoča dostop do zbirke listin sodnega registra preko svoje spletne strani z iskalnikom 
»eOBJAVE/Zbirka listin«, kjer so dostopne listine iz informatizirane zbirke listin sodnega registra, ki se 
nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 dalje. 
 

☐ Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi pogoji dostopa do zaščitenih storitev. 

 
 
 
  

 odgovorna oseba (ime in priimek) 

   
    

datum štampiljka  podpis 

 
 
 
Izpolnjeno zahtevo pošljite na enega od treh načinov: 

1. po pošti na naslov: AJPES, Centrala Ljubljana, SREP, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana 
2. po elektronski pošti na naslov: srep.tajnistvo@ajpes.si (skenirano in original poslan po pošti) 
3. po elektronski pošti na naslov: srep.tajnistvo@ajpes.si elektronsko podpisano. 
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