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(3) V podatke o spremembah v RTR so vključene tako spre‑
membe, ki so posledica povezovanja AJPES z registri iz 5. člena
tega akta, kot tudi spremembe, ki jih AJPES posredujejo banke
oziroma UJP.
(4) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudni‑
kom plačilnih storitev podatke o številkah transakcijskih računov
fizičnih oseb, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov.
(5) AJPES omogoči ponudnikom plačilnih storitev za upo‑
rabnika preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih
fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so
poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagoto‑
vljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priim‑
kom in naslovom prebivališča, mora ponudnik poizvedbo dopolniti
z davčno številko fizične osebe.
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X. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost)
Ta akt začne veljati 1. julija 2010.

12. člen
(javni dostop do podatkov o transakcijskih računih
poslovnih subjektov)
AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posame‑
znem poslovnem subjektu v RTR na svoji spletni strani.

Oznaka
vrste
računa
A

Stran

potrdilo o osebnih podatkih o transakcijskem računu fizičnih oseb.
Prosilec lahko zahtevo vloži v pisni ali elektronski obliki.
(2) Pogoji in način vložitve zahteve v elektronski obliki so do‑
ločeni v Navodilu za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podat‑
kov fizičnih oseb iz RTR v elektronski obliki, ki ga izda AJPES.
(3) Prosilec posreduje pisno zahtevo za pridobitev oseb‑
nih podatkov iz RTR na obrazcih, objavljenih na spletni strani
AJPES.
(4) Neposredni elektronski dostop do osebnih podatkov
iz RTR zagotovi AJPES sodiščem, davčnemu organu, drugim
državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in drugim osebam,
ki so na podlagi zakona upravičene pridobiti osebne podatke iz
RTR.

IX. DOSTOP DO PODATKOV

13. člen
(dostop do osebnih podatkov o transakcijskih računih
fizičnih oseb)
Priloga
(1) Če AJPES ugodi zahtevi za pridobitev osebnih podatkov
iz RTR, s katero
prosilecoznake
izkaže pravni
za pridobitev oseb‑
Črkovne
vrst interes
računa
nih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, AJPES izda
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Št. 007-18/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1611-0098
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 8. 6.
2010.
Priloga
Črkovne oznake

Funkcija računa

Imetnik računa

Valuta

TR za opravljanje plačilnega prometa

FO

EUR+DEV

C

TR banke ali hranilnice odprt pri drugi
banki ali hranilnici

banka / hranilnica

EUR+DEV

D

TR za opravljanje plačilnega prometa

PU

DEV

F

TR skladov in drugi računi, ki jih
imetniki odpirajo za tuj račun (posebni
računi)

PO, ZI, ZBI, KI, FO

EUR+DEV

H

TR v postopku osebnega stečaja po
ZFPPIPP

ZI, ZBI ,P, FO

EUR+DEV

K

klirinški TR za razporejanje prilivov in
odlivov

PO

EUR+DEV

M

gotovinski TR pri banki

PU

EUR+DEV

P

TR za vplačevanje javno finančnih
prihodkov

PU

EUR

S

TR za opravljanje plačilnega prometa

PU

EUR+DEV

T

TR za opravljanje plačilnega prometa

PO, ZI, P

EUR+DEV

BPD/banke pri BS (za stranke VP)
U

TR ustanovnega kapitala

PO oz. KI v ustanavljanju

V

TR za volilno kampanjo

PO, ZI, ZBI, FO

EUR+DEV
EUR+DEV

Z

TR za opravljanje plačilnega prometa

ZBI

EUR+DEV

X

TR v postopku stečaja ali likvidacije
po ZFPPIPP

PO oz. PU (javni zavod) v postopku
stečaja ali likvidacije
PU (javna agencija) v postopku
likvidacije
KI, PU (javni sklad) v stečajnem
postopku

EUR+DEV



TR v postopku likvidacije po ZD

PO, ZI oz. PU (javni sklad) v
postopku redne (prostovoljne)
likvidacije
KI v postopku redne ali prisilne
likvidacije

EUR+DEV

Razlaga kratic
BPD

borzno posredniška družba

DEV

promet v tuji valuti

FO

fizična oseba – posameznik

KI

kreditna institucija (banka ali hranilnica, v dol. primerih tudi BS)

PO

pravna oseba po ZGD (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s
finančnimi institucijami, npr.: zavarovalnice, BPD/člani KDD itd.)

P

podjetnik po ZGD

PU

proračunski uporabnik

EUR

promet v domači valuti

EUR+DEV promet v domači in tuji valuti
TR

transakcijski račun

VP

vrednostni papirji

ZBI

zasebnik brez individualne matične številke

ZGD

Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo))

ZI

zasebnik z individualno matično številko

ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/09 in 59/09)


III. NAČIN VLAGANJA ZAHTEV V ELEKTRONSKI OBLIKI

2641.

Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev
osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra
transakcijskih računov v elektronski obliki

Na podlagi četrtega odstavka 147. člena Zakona o pla‑
čilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10)
in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02, 87/02 in 16/07), Svet Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve izdaja

NAVODILO
za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih
podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih
računov v elektronski obliki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za
vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz
registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) v
elektronski obliki, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za jav‑
nopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
II. TEHNIČNI POGOJI ZA VLAGANJE ZAHTEV
2. člen
Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:
– imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
– imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
– imeti v brskalniku nameščeno komponento za podpi‑
sovanje,
– biti kot uporabniki prijavljeni na spletni portal AJPES.

3. člen
(1) Zahteve v elektronski obliki vlagajo zakoniti zastopniki
prosilca ali od njega pooblaščene osebe, ki za vlaganje zahtev
v elektronski obliki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o
plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10;
v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS) in s tem navodilom.
(2) Pooblastila za vlaganje zahtev v elektronski obliki se
AJPES posredujejo na papirju, z izpolnitvijo vloge, objavlje‑
ne na spletnem portalu AJPES. Izpolnitev vloge ni potrebna,
kadar je predlagatelj zahteve v elektronski obliki zakoniti za‑
stopnik prosilca, vpisan v evidenco digitalnih potrdil zakonitih
zastopnikov enot poslovnega registra (v nadaljnjem besedilu:
EDP), imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila (v nadaljnjem
besedilu: KDP).
4. člen
Prosilec lahko zahtevo v elektronski obliki vloži preko
spletne aplikacije, z vnosom zahtevanih podatkov in z mo‑
žnostjo uvoza zahtevanih podatkov iz svojih aplikacij v XML
strukturi.
5. člen
(1) Prosilec izpolni zahtevo v elektronski obliki z nasle‑
dnjimi podatki:
1. s podatki o prosilcu
a.) ime in priimek oziroma naziv
b.) matično številko (če je prosilec poslovni subjekt)
c.) naslov
7/7
d.) naslov varnega elektronskega predala
e.) podatke, potrebne za odločitev o plačilu nadomestila
za opravljeno storitev
2. s podatki o fizični osebi, imetniku transakcijskih raču‑
nov, po katerih se poizveduje
a.) ime in priimek
b.) davčna številka

