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PRIKAZ SHEME XML IN OPIS PODATKOV
XML shema za podatke na ftp strežniku AJPES
Shema je dosegljiva na naslovu: http://www.ajpes.si/xml_sheme/rzijz/rzijz.xsd
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RzijzZavezanci xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.ajpes.si/xml_sheme/rzijz/rzijz_zavezanci-20140901">
<StanjeNaDan>2014-09-30T00:00:00+02:00</StanjeNaDan>
<DatumInCasPriprave>2014-10-01T12:47:53.8996531+02:00</DatumInCasPriprave>
<Zavezanec>
<Maticna>1196294000</Maticna>
<Davcna>32468768</Davcna>
<Naziv>INŠTITUT ZA PRIMERJALNO PRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI</Naziv>
<Sedez>Ljubljana</Sedez>
<ObcinaNaziv>Ljubljana</ObcinaNaziv>
<OblikaOznaka>354</OblikaOznaka>
<OblikaNaziv>Zavod</OblikaNaziv>
<Aktiven>true</Aktiven>
<DatumVpisa>2014-08-29T11:26:25</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<Naslov/>
<PravnaPodlaga>
<VrstaPravnePodlageOznaka>30</VrstaPravnePodlageOznaka>
<VrstaPravnePodlageNaziv>Tretja alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - pravna oseba zasebnega prava, ki ni gospodarska družba,
katere neposredni (so)ustanovitelj je oseba javnega prava</VrstaPravnePodlageNaziv>
<DatumVpisa>2014-08-29T11:26:25</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<ZacetekVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrenehanjeVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<AvtomatskiVpis>true</AvtomatskiVpis>
</PravnaPodlaga>
<SkupniDelezPojp>0</SkupniDelezPojp>
<Zastopnik>
<Ime>Matija</Ime>
<Priimek>Damjan</Priimek>
<VrstaNaziv>prokurist</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2014-05-07T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
<Zastopnik>
<Ime>Boštjan</Ime>
<Priimek>Koritnik</Priimek>
<VrstaNaziv>prokurist</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2014-05-07T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>

<Zastopnik>
<Ime>LOJZE</Ime>
<Priimek>UDE</Priimek>
<VrstaNaziv>direktor</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2003-09-17T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
<Ustanovitelj>
<Maticna>1627104000</Maticna>
<Naziv>UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA</Naziv>
</Ustanovitelj>
</Zavezanec>
<Zavezanec>
<Maticna>1632019000</Maticna>
<Davcna>95927239</Davcna>
<Naziv>REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE</Naziv>
<Sedez>Ljubljana</Sedez>
<ObcinaNaziv>Ljubljana</ObcinaNaziv>
<OblikaOznaka>313</OblikaOznaka>
<OblikaNaziv>Upravni organ v sestavi</OblikaNaziv>
<ENaslov>arso@gov.si</ENaslov>
<Aktiven>true</Aktiven>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:02:20</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<Naslov/>
<PravnaPodlaga>
<VrstaPravnePodlageOznaka>11</VrstaPravnePodlageOznaka>
<VrstaPravnePodlageNaziv>Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - državni organ</VrstaPravnePodlageNaziv>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:02:20</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<ZacetekVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrenehanjeVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrijaviteljMaticna>2399253000</PrijaviteljMaticna>
<PrijaviteljNaziv>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE</PrijaviteljNaziv>
<AvtomatskiVpis>false</AvtomatskiVpis>
</PravnaPodlaga>
<SkupniDelezPojp>0</SkupniDelezPojp>
<Zastopnik>
<Ime>JOŠKO</Ime>
<Priimek>KNEZ</Priimek>
<VrstaNaziv>zastopnik</VrstaNaziv>
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<DatumImenovanja>2012-10-05T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
</Zavezanec>
<Zavezanec>
<Maticna>5062403000</Maticna>
<Davcna>66111889</Davcna>
<Naziv>JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.</Naziv>
<Sedez>Črnomelj</Sedez>
<ObcinaNaziv>Črnomelj</ObcinaNaziv>
<OblikaOznaka>103</OblikaOznaka>
<OblikaNaziv>Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.</OblikaNaziv>
<Aktiven>true</Aktiven>
<DatumVpisa>2014-08-29T11:26:25</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<Naslov/>
<PravnaPodlaga>
<VrstaPravnePodlageOznaka>20</VrstaPravnePodlageOznaka>
<VrstaPravnePodlageNaziv>Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - gospodarska družba v neposredni ali posredni večinski lasti
oseb javnega prava</VrstaPravnePodlageNaziv>
<DatumVpisa>2014-08-29T11:26:25</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<ZacetekVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrenehanjeVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<AvtomatskiVpis>true</AvtomatskiVpis>
</PravnaPodlaga>
<SkupniDelezPojp>100.00000</SkupniDelezPojp>
<DelezPojp>
<Maticna>5880254000</Maticna>
<Naziv>OBČINA ČRNOMELJ</Naziv>
<VisinaDeleza>75.83000</VisinaDeleza>
</DelezPojp>
<DelezPojp>
<Maticna>5880262000</Maticna>
<Naziv>OBČINA SEMIČ</Naziv>
<VisinaDeleza>24.17000</VisinaDeleza>
</DelezPojp>
<Zastopnik>
<Ime>Slavko</Ime>
<Priimek>Malešič</Priimek>
<VrstaNaziv>direktor</VrstaNaziv>

6

<DatumImenovanja>2012-06-01T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
<ClanNadzornegaOrgana>
<Ime>Janez</Ime>
<Priimek>Gladek</Priimek>
<VrstaNaziv>ČLAN</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2014-04-25T00:00:00</DatumImenovanja>
</ClanNadzornegaOrgana>
<ClanNadzornegaOrgana>
<Ime>Samo</Ime>
<Priimek>Kavčič</Priimek>
<VrstaNaziv>ČLAN</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2014-04-25T00:00:00</DatumImenovanja>
</ClanNadzornegaOrgana>
<ClanNadzornegaOrgana>
<Ime>Peter</Ime>
<Priimek>Štukelj</Priimek>
<VrstaNaziv>ČLAN</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2014-04-25T00:00:00</DatumImenovanja>
</ClanNadzornegaOrgana>
</Zavezanec>
<Zavezanec>
<Maticna>5085284000</Maticna>
<Davcna>26804964</Davcna>
<Naziv>OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR</Naziv>
<Sedez>Maribor</Sedez>
<ObcinaNaziv>Maribor</ObcinaNaziv>
<OblikaOznaka>355</OblikaOznaka>
<OblikaNaziv>Javni zavod</OblikaNaziv>
<ENaslov>os-tcufarja.mb@guest.arnes.si</ENaslov>
<Aktiven>true</Aktiven>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:11:32</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<Naslov/>
<PravnaPodlaga>
<VrstaPravnePodlageOznaka>160</VrstaPravnePodlageOznaka>
<VrstaPravnePodlageNaziv>Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava</VrstaPravnePodlageNaziv>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:11:32</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<ZacetekVeljavnosti xsi:nil="true"/>
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<PrenehanjeVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrijaviteljMaticna>5883369000</PrijaviteljMaticna>
<PrijaviteljNaziv>MESTNA OBČINA MARIBOR</PrijaviteljNaziv>
<AvtomatskiVpis>false</AvtomatskiVpis>
</PravnaPodlaga>
<SkupniDelezPojp>0</SkupniDelezPojp>
<Zastopnik>
<Ime>ŠPELA</Ime>
<Priimek>DRSTVENŠEK</Priimek>
<VrstaNaziv>ravnatelj</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2007-06-01T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
</Zavezanec>
<Zavezanec>
<Maticna>5657148000</Maticna>
<Davcna>38292912</Davcna>
<Naziv>ČISTO MESTO PTUJ podjetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o.</Naziv>
<Sedez>Ptuj</Sedez>
<ObcinaNaziv>Ptuj</ObcinaNaziv>
<OblikaOznaka>103</OblikaOznaka>
<OblikaNaziv>Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.</OblikaNaziv>
<Aktiven>true</Aktiven>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:14:41</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<Naslov/>
<PravnaPodlaga>
<VrstaPravnePodlageOznaka>181</VrstaPravnePodlageOznaka>
<VrstaPravnePodlageNaziv>Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - izvajalec javne službe, ki ni javno podjetje ali oseba javnega
prava, na podlagi pogodbe</VrstaPravnePodlageNaziv>
<Opis>Pogodba št. 123/2014 z dne ...</Opis>
<DatumVpisa>2014-09-30T11:14:41</DatumVpisa>
<DatumIzbrisa xsi:nil="true"/>
<ZacetekVeljavnosti>2014-09-01T00:00:00</ZacetekVeljavnosti>
<PrenehanjeVeljavnosti xsi:nil="true"/>
<PrijaviteljMaticna>5883598000</PrijaviteljMaticna>
<PrijaviteljNaziv>MESTNA OBČINA PTUJ</PrijaviteljNaziv>
<AvtomatskiVpis>false</AvtomatskiVpis>
</PravnaPodlaga>
<SkupniDelezPojp>0</SkupniDelezPojp>
<Zastopnik>
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<Ime>Janez</Ime>
<Priimek>Letnik</Priimek>
<VrstaNaziv>direktor</VrstaNaziv>
<DatumImenovanja>2011-02-01T00:00:00</DatumImenovanja>
</Zastopnik>
</Zavezanec>
</RzijzZavezanci>

9

Opis podatkov iz sheme
Ime polja

Opis podatka

Opombe

Ime polja

Opis podatka

Opombe

StanjeNaDan

Stanje registra na dan

DatumInCasPriprave

Datum in čas priprave
podatkov

Zavezanec
Maticna
Davcna
Naziv

Matična številka zavezanca
Davčna številka zavezanca
Naziv/firma zavezanca

Sedez

Sedež (naselje) zavezanca

ObcinaNaziv
OblikaOznaka

ENaslov

Občina zavezanca
Šifra pravnoorganizacijske
oblike zavezanca
Naziv pravnoorganizacijske
oblike zavezanca
Uradni e-naslov zavezanca

Aktiven

Aktivnost zavezanca

DatumVpisa

Datum vpisa zavezanca v
RZIJZ

DatumIzbrisa

Datum izbrisa zavezanca iz
RZIJZ

OblikaNaziv

Naslov
Ulica
HisnaStevilka
HisnaStevilkaDodatek
PostnaSt
Posta
PravnaPodlaga

Ulica
Hišna številka
Dodatek k hišni številki
Poštna številka
Naziv pošte

Le pri tistih zavezancih, ki so osebe
javnega prava in ki so bili vpisani na
podlagi e-prijave prikaže se zadnji vpisan uradni e-naslov
zavezanca.
Status zavezanca (aktiven/izbrisan) po
»Stanju na dan«
Če zavezanec še ni bil izbrisan iz RZIJZ, je
to datum njegovega prvega vpisa v RZIJZ.
V primeru izbrisa in ponovnega vpisa
zavezanca, se kot datum vpisa zavezanca
izpiše datum vpisa njegove ponovne
zavezanosti.
Samo pri zavezancih, ki imajo status
»izbrisan« - datum izbrisa zadnje pravne
podlage pri zavezancu.

VrstaPravnePodlageOznaka

Šifra vrste pravne podlage

VrstaPravnePodlageNaziv

Naziv vrste pravne podlage

Opis

Opis pravne podlage

DatumVpisa

Datum vpisa pravne podlage

DatumIzbrisa

Datum izbrisa pravne
podlage

Samo pri izbrisanih pravnih podlagah.

ZacetekVeljavnosti

Datum začetka veljavnosti
pravne podlage

Samo za vrste pravnih podlag 152, 162 in
181.

PrenehanjeVeljavnosti

Datum prenehanja
veljavnosti pravne podlage

Samo za vrste pravnih podlag 152, 162 in
181 - podatek ni obvezen.

PrijaviteljMaticna

Matična številka prijavitelja

PrijaviteljNaziv

Naziv prijavitelja

AvtomatskiVpis

Oznaka za avtomatski
(samodejni) vpis v RZIJZ iz
uradnih evidenc
Razlog izbrisa pravne
podlage zavezanca iz RZIJZ

RazlogIzbrisaNaziv

SkupniDelezPojp

Skupni delež vseh POJP, ki so
imetniki deležev, v kapitalu
zavezanca (v %)

DelezPojp

Maticna
Naziv

Matična številka imetnika
deleža
Naziv imetnika deleža

Pri šifrah vrste pravne podlage 20 in 30
(samodejni vpis zavezanca na podlagi
podatkov iz uradnih evidenc) opisa
pravne podlage ni, pri šifrah vrste pravne
podlage 11, 12, 13 in 14 opis pravne
podlage ni obvezen podatek, zato
podatka ni pri vseh zavezancih.

Naziv prijavitelja je enak zadnjemu
razpoložljivemu podatku o nazivu tega
poslovnega subjekta v PRS/SRG.
Oznaka pri vrstah pravnih podlagah 20 in
30 – samodejni vpis v RZIJZ na podlagi
podatkov iz uradnih evidenc.
Samo pri izbrisanih pravnih podlagah.

Samo, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega
odstavka 3.b čl. ZDIJZ«. Pri izbrisanih
zavezancih gre za zadnje izračunano
stanje deležev pred dnevom izbrisa
zavezanca.
Podatki so odvisni vpisa deležev v sodni
register, zato je seštevek lahko večji ali
manjši od 100%.
Samo, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega
odstavka 3.b čl. ZDIJZ«.

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

Višina deleža imetnika deleža
v kapitalu zavezanca (v %)

Zastopnik

Samo, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega
odstavka 3.b čl. ZDIJZ«. Izpiše se trenutno
stanje o zastopnikih zavezanca v
PRS/SRG, v primeru izbrisanega
zavezanca se izpišejo zadnji podatki pred
izbrisom zavezanca

Ime

Ime zastopnika

Priimek

Priimek zastopnika

VrstaNaziv

Vrsta zastopnik

DatumImenovanja

Datum imenovanja
zastopnika

Ustanovitelj

Samo za tiste zavezance, ki imajo aktivno
vrsto pravne podlage 30 ali 31 (torej 3 –
»Tretja alineja prvega odstavka 3.b čl.
ZDIJZ«).

Maticna

Matična številka
ustanovitelja

Naziv

Naziv ustanovitelja

ClanNadzornegaOrgana

Ime
Priimek
VrstaNaziv
DatumImenovanja

Naziv ustanovitelja je enak zadnjemu
razpoložljivemu podatku o nazivu v
PRS/SRG. Pri izbrisanih zavezancih gre za
podatke o ustanoviteljih v PRS/SRG na
dan pred izbrisom zavezanca.
Samo, če je pri zavezancu aktivna pravna
podlaga 2 – »Druga alineja prvega
odstavka 3.b čl. ZDIJZ«. Gre za trenutno
stanje o članih nadzornega organa
zavezanca v PRS/SRG, v primeru
izbrisanega zavezanca pa gre za zadnje
podatke pred izbrisom zavezanca

Ime člana nadzornega
organa
Priimek člana nadzornega
organa
Vrsta člana nadzornega
organa
Datum imenovanja člana
nadzornega organa
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PREVZEM PODATKOV NA FTP STREŽNIKU AJPES
Imena izhodnih datotek
Struktura imena izhodne datoteke je RZIJZ_AJPES_LLLLMMDD.xml, kjer pomeni LLLL leto, MM mesec,
DD pa dan za katerega so podatki pripravljeni.
Datoteka se pripravlja dnevno do 7. ure zjutraj in sicer po stanju iz RZIJZ na predhodni dan.
Datoteka vsebuje naslednje podatke:
-

vse aktivne zavezance ter njihove aktivne pravne podlage po stanju na predhodni dan,
vse izbrisane zavezance, ki so bili izbrisani na predhodni dan,
vse pravne podlage, ki so bile izbrisane na predhodni dan, tako pri aktivnih kot tudi pri
izbrisanih zavezancih.

Prevzemanje podatkov
Prevzem datotek je možen na FTP strežniku AJPES:
test: ftp://prenos.ajpes.si/rzijzTest
produkcija: ftp://prenos.ajpes.si/rzijz
Za dostop je potrebno uporabiti uporabniško ime JavniRzijz in geslo javnirzijz

Roki hrambe podatkov
Datoteke so na voljo na FTP strežniku za obdobje enega meseca.
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PREVZEM PODATKOV NA SPLETNEM PORTALU AJPES
Ime izhodne datoteke
Struktura imena izhodne datoteke je RZIJZ_AJPES_LLLLMMDD.xml, kjer pomeni LLLL leto, MM mesec,
DD pa dan za katerega so podatki pripravljeni.
Datoteka se pripravlja dnevno do 7. ure zjutraj in sicer po stanju iz RZIJZ na predhodni dan.
Datoteka vsebuje naslednje podatke:
-

vse aktivne zavezance ter njihove aktivne pravne podlage po stanju na predhodni dan,
vse izbrisane zavezance, ki so bili izbrisani na predhodni dan,
vse pravne podlage, ki so bile izbrisane na predhodni dan, tako pri aktivnih kot tudi pri
izbrisanih zavezancih.

Prevzemanje podatkov
Prevzem datoteke je možen na spletnem portalu AJPES na naslovih:
test: www.ajpes.si\RZIJZTest\Vpogled\XML
produkcija: www.ajpes.si\RZIJZ\Vpogled\XML
Dostop je javen in ne zahteva posebnih pravic.

Roki hrambe podatkov
Datoteka je na voljo 24 ur, od 7. ure zjutraj do priprave nove datoteke naslednjega dne.
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