
Hiter in enostaven 
dostop do podatkov

Podatki o več kot 22 milijonih
poslovnih subjektov

Storitve EBR so na voljo 
24 ur na dan vse dni v tednu

Preprosto in sodobno 
plačevanje storitev

Dodatne informacije

Vsebina in pogodbe: (01) 477 41 49
Tehnična pomoč: (01) 477 42 27

Vprašanja, predlogi: info@ajpes.si
Portal AJPES: www.ajpes.si
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Cene storitev EBR

Iskanje po imenih poslovnih subjektov je brezplačno (izjema 
je Italija), podrobnejši podatki in naročila dokumentov pa so 
plačljivi.

Cene storitev mreže EBR določajo ponudniki podatkov držav 
članic glede na vrsto storitve. Cenik storitev je objavljen na 
portalu AJPES na naslovu: http://www.ajpes.si/Cenik_storitev

Uporaba storitev EBR

Za uporabo storitev EBR:

•

•

se morate še neregistrirani uporabniki enkratno in brezplač-
no registrirati na portalu AJPES, s čimer pridobite uporabni-
ško ime in geslo za prijavo na portal in s tem dostop do vseh
storitev portala,
morate plačljive podatke in dokumente pred prevzemom
plačati z uporabo sistema neposrednih elektronskih plačil
(Moneta, nekatere plačilne kartice in e-banke), s plačilnim
nalogom in/ali z nakupom vrednostnih točk AJPES (VTA) –
predplačilom in njihovo kasnejšo porabo.

Uporabniki, ki nameravate storitve pogosto uporabljati, lahko 
z AJPES sklenete pogodbo in storitve plačujete mesečno na os-
novi dejanske porabe. 

Informacije o slovenskih poslovnih subjektih

AJPES zagotavlja podatke o slovenskih poslovnih subjektih tudi 
drugim državam članicam EBR. Podatki o slovenskih poslovnih 
subjektih so torej dostopni skupaj s podatki ostalih držav članic 
tudi prek spletne aplikacije eEBR. 

Isti podatki v delu, ki se nanaša na javne podatke, so v sloven-
skem jeziku na portalu AJPES brezplačno dostopni prek splet-
nih aplikacij ePRS in JOLP. 

STORITVE 
EVROPSKEGA POSLOVNEGA

REGISTRA



Vstopate v pogodbena razmerja in
navezujete poslovne stike s tujimi

poslovnimi partnerji?

Potrebujete ažurne in zanesljive
informacije o poslovnih subjektih 

iz tujine?

Pravi naslov je 
Evropski poslovni register!

Evropski poslovni register

Evropski poslovni register (European Business Register, EBR) 
je mreža predstavnikov držav članic, povezanih v enoten infor-
macijski sistem, prek katere države članice zagotavljajo podat-
ke in dokumente nacionalnih registrskih organov. 

V sistem oz. mrežo EBR je trenutno vključenih 24 
predstavnikov držav članic, postopno pa se vključujejo še 
nove članice iz Evropske unije pa tudi druge. 

Informacijski sistem EBR omogoča uporabnikom enostaven in 
hiter dostop do podatkov o poslovnih subjektih iz držav članic 
EBR in naročanje različnih dokumentov, povezanih z njihovim 
poslovanjem.

Države članice EBR so Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, 
Finska, Francija, Grčija, Guernsey, Irska, Italija, Jersey, Latvija, 
Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Norveška, Slovenija, Srbija,  Španija, Švedska ter Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 

Storitve EBR v Sloveniji

AJPES je edini vir podatkov in dokumentov o poslovnih subjek-
tih iz Republike Slovenije za mrežo EBR ter ponudnik podatkov 
in dokumentov vseh držav članic. 

Podrobnejše informacije o storitvah EBR so dostopne na 
spletnem portalu: www.ajpes.si/EBR.

Uporabniški vmesnik spletne aplikacije eEBR za vpogled v po-
datke in naročanje dokumentov iz mreže EBR je na voljo na 
portalu AJPES v slovenskem in angleškem jeziku.

Informacije o poslovnih subjektih držav članic EBR

Mreža EBR omogoča dostop do podatkov in dokumentov o 
poslovnih subjektih iz vseh držav članic. 

Države članice zagotavljajo večino podatkov iz standardiziranih 
naborov. Izjema so posamezni podatki, ki jih nekatere članice 
zaradi razlik v vodenju podatkov nacionalnih registrov ne 
morejo zagotoviti. 

Poleg osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
večina držav članic zagotavlja tudi podatke o odgovornih ose-
bah in različne dokumente poslovnih subjektov (letna poročila, 
ustanovitvene akte in druge). 

Več držav članic dodatno zagotavlja tudi:

• podrobnejše podatke o odgovornih osebah,
• iskanje po odgovornih osebah (Danska, Estonija, Francija,

Grčija, Italija, Latvija, Makedonija, Švedska, Združeno
kraljestvo) in

• podrobnejše podatke o poslovnih subjektih v obliki izpiska.

Spletna aplikacija eEBR omogoča

• iskanje po imenih poslovnih subjektov iz držav članic EBR,
• predstavitev oziroma osebno izkaznico poslovnega subjek-

ta,
• dostop do seznama odgovornih oseb poslovnih subjektov,
•

•

iskanje po posameznih odgovornih osebah pri različnih po-
slovnih subjektih iz držav članic EBR,
dostop prek identifikacijske številke poslovnega subjekta
iz držav članic EBR,

• naročilo dokumentov o poslovnem subjektu iz držav članic
EBR.


