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UVOD 

 
V skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah, ki določa, da mora javna agencija 
enkrat letno ugotoviti mnenje uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih 
glede storitev in izboljšav, je bila v času od 3. 12. 2008 do 16. 1. 2009 na spletnem 
portalu AJPES objavljena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z 
anketo je AJPES želel pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev 
AJPES, ki so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj spremeni, dopolni 
svoje storitve ali izboljša njihovo kakovost, da bodo uporabnikom še bolj koristne in 
prijazne za uporabo. 
 
Z namenom, da bi anketo izpolnilo čim več uporabnikov, je AJPES na nekatera 
interesna združenja (Združenje bank Slovenije, Združenje računovodskih servisov, 
Notarska zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije) poslal posebna 
obvestila s prošnjo, naj svoje člane seznanijo s povabilom AJPES k izpolnitvi ankete. 
Povabilo za sodelovanje v anketi je AJPES poslal še na okoli dvajset tisoč 
elektronskih naslovov poslovnih subjektov. 
 
Na vprašalnik (Priloga 1) je odgovorilo 1.639 anonimnih uporabnikov. Obsegal je 14 
vprašanj oz. točk, katerih namen je bil pridobiti mnenja oz. ocene uporabnikov 
AJPES na naslednje vsebine: 
 
− namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 
− ocena spletnega portala AJPES, 
− ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 
− ocena poslovanja izpostav AJPES, 
− predlogi za izboljšanje kakovosti sedanjih storitev, 
− predlogi za vpeljavo novih storitev. 
 
Odgovori anketiranih na vprašalnik o kakovosti storitev AJPES so v Prilogi 2, 
odgovori anketiranih po posameznih izpostavah AJPES pa v Prilogi 3.  
 
V nadaljevanju tega poročila so povzete ugotovitve o mnenju uporabnikov o delu 
AJPES v letu 2008. 

1. SESTAVA SODELUJOČIH V ANKETI 

 
V anketi smo zbrali informacije o strukturi sodelujočih, in sicer glede na vrsto 
organizacije, v kateri delajo, poklic, ki ga opravljajo, in glede na geografsko področje 
oz. izpostavo AJPES, s katero sodelujejo. 
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1.1 Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije 
 
Največji delež odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih družb in pravnih 
oseb javnega prava, najmanj uporabnikov, ki so odgovarjali pa je bilo s strani sodišč. 
126 anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.  
 
Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske družbe 
ali med samostojne podjetnike, so bili posebej navedeni, saj imajo njihovi odgovori, 
glede na večje število poslovnih subjektov, za katere uporabljajo storitve AJPES, tudi 
večji pomen pri presoji odgovorov. 
 

Vrsta organizacije Delež 
odgovorov v % 

Gospodarska družba 44,94 

Samostojni podjetnik 12,23 

Računovodski servis 11,30 

Pravna oseba zasebnega prava 2,45 

Pravna oseba javnega prava 14,87 

Društvo 0,99 

Banka 3,97 

Notariat 0,97 

Sodišče 0,33 

Odvetništvo 2,18 

Drugo 5,95 

1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 
 
Na anketo so pretežno odgovarjale osebe, ki opravljajo poklic računovodje, 
finančnika, poslovodje ter javni uslužbenci. 182 oseb opravlja v anketi ne-
specificirane poklice (»drugo«), 126 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.  
 

Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 7,14 
Računovodja 55,98 
Analitik 1,92 
Tržnik 1,59 
Pravnik 3,24 
Revizor 0,40 
Davčnik 0,33 
Bančnik 2,38 
Raziskovalec 0,33 
Informatik 1,92 
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Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Poslovodja 4,30 
Notar 0,20 
Odvetnik  1,06 
Sodnik 0 
Novinar 0,07 
Proizvajalec proizvodov in storitev 1,72 
Javni uslužbenec 3,97 
Funkcionar 0,26 
Študent 1,19 
Drugo  12,03 

1.3 Odgovori uporabnikov glede geografsko področje oz. izpostavo AJPES 
 
V anketi so sodelovale osebe iz vseh delov Slovenije oz. uporabniki storitev vseh 
izpostav AJPES. Delež sodelujočih v anketi je bil sorazmeren številu poslovnih 
subjektov po geografskih področjih oz. po izpostavah AJPES. Največji del anketiranih 
sodeluje z Izpostavo Ljubljana, 203 osebe pa na to vprašanje niso odgovorile: 
 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na dan 
31.12.2008 v % 

Ljubljana 31,62 32,75 
Celje 6,89 8,63 
Koper 6,20 7,18 
Kranj 9,54 9,73 
Krško 2,79 2,85 
Maribor 14,76 14,46 
Murska Sobota 3,41 4,38 
Nova Gorica 5,36 6,48 
Novo mesto 5,15 5,40 
Postojna 2,72 2,35 
Trbovlje 1,67 1,44 
Velenje 3,55 4,34 
Nobena 6,34 - 

2. ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA 

 
Vprašanja in odgovori so bili po vsebini strukturirani v naslednje skupine: 
− namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 
− ocena spletnega portala AJPES, 
− ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 
− ocena poslovanja izpostav AJPES. 
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2.1 Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 
 
Na anketno vprašanje (1. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto 
uporabniki dostopajo do spletnega portala AJPES, so se anketirani odločali za eno 
od možnosti, in sicer »pogosto«, »včasih«, »nikoli«, »ne vem«. Največ anketiranih 
(63,4 %) je odgovorilo, da najpogosteje dostopa do spleta zaradi predložitve 
podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za plače 
in drugih podatkov. Uporabniki pogosto (50,5 % anketiranih) dostopajo do spletnega 
portala tudi zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih prek spletne aplikacije 
iPRS. Zaradi seznanjanja z informacijami o ustanovitvi oz. registraciji poslovnih 
subjektov prek e-VEM sistema in zaradi drugih vpisov v Poslovni register Slovenije 
do spletnega portala AJPES pogosto dostopa tretjina anketiranih, nekaj več kot 40 % 
pa le občasno. Skoraj tretjina anketiranih uporabnikov pogosto obišče spletni portal 
zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES. Najmanj pogosto so spletne strani 
obiskane zaradi vpogledov v evidenco digitalnih potrdil in vpogledov v podatke 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.  
 
Na anketno vprašanje (2. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu 
AJPES običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 75 % 
anketiranih odgovorilo, da vedno, 21 % jih je odgovorilo, da s pomočjo uslužbencev 
AJPES, 4 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli, in menilo, da so dostopi do 
njih zapleteni. 
 
Pri tretjem anketnem vprašanju so uporabniki s stopnjo strinjanja oziroma 
nestrinjanja izrazili svoj odnos do podatkov in informacij AJPES, pri čemer je ocena 1 
pomenila najnižjo, ocena 5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. Najvišjo povprečno stopnjo 
strinjanja (4,2) so anketirani izrazili pri trditvi, da potrebujejo AJPES, ko iščejo 
informacije o vpisu oziroma registraciji samostojnega podjetnika, ali če potrebujejo 
informacije o ustanovitvi oziroma registraciji gospodarske družbe. Najmanj številni so 
bili tisti anketirani, ki obisk spletnega portala AJPES priporočajo sodelavcem in 
prijateljem. 
 

Ocena Trditev   
5 4 3 2 1 

Če bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) samostojnega 
podjetnika, bi se obrnil na AJPES. 784 305 242 59 48 
Če bi potrebovali informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske družbe, bi se obrnil na AJPES. 806 312 241 61 47 
Programi za predložitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. 545 540 288 88 32 
Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom. 

471 457 360 143 65 
Obisk spletnega portala AJPES večkrat priporočam 
sodelavcem in prijateljem. 461 383 337 156 120 
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2.2 Ocena spletnega portala AJPES 
 
Pri anketnih vprašanjih (4. in 5. točka vprašalnika) o dostopnosti in preglednosti 
iskanih podatkov oz. informacij na spletnem portalu AJPES so anketirani ocenjevali 
informacije po skupinah temeljnih nalog AJPES. Najbolje so anketirani ocenili 
dostopnost (4,4), prav tako tudi preglednost (4,3) podatkov iz Poslovnega registra 
Slovenije (aplikacija iPRS). Z oceno 4,1 so ocenili dostopnost in preglednost 
podatkov javne objave letnih poročil (aplikacija JOLP). Z najnižjo oceno dostopnosti 
do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu (3,5) so anketirani ocenili 
evidenco digitalnih potrdil, z najnižjo oceno preglednosti podatkov (3,7) pa vpogled v 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) ter vpogled v 
evidenco digitalnih potrdil (EDP). 
 
Na anketno vprašanje (8. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s spletnim 
portalom AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih 
letih so tudi v letu 2008 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES, 
najnižje preglednost, pa vendar z oceno 4,0. Prijaznost do uporabnika in oblika pa 
sta bili ocenjeni s 4,1. Ocene spletnega portala od leta 2004 do leta 2008 so razvidne 
iz spodnje preglednice 
 

Leto Splošno zadovoljstvo s spletnim portalom 
2004 2005 2006 2007 2008 

Oblika 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 
Vsebina 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 
Preglednost 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 
Prijaznost do uporabnika 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 

Povprečna ocena 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 

2.3 Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami 
 
Uporabniki so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo oz. kakovost storitev, ki jih opravlja 
AJPES, še posebej kakovost računalniških programov, prek katerih poslovni subjekti 
AJPES predlagajo oz. posredujejo podatke (6. točka vprašalnika). Vse storitve 
oziroma računalniški programi so dobili oceno najmanj 4,0. Najbolje so anketirani 
ocenili spletni program za posredovanje podatkov o plačah, in sicer z oceno 4,4. Z 
oceno 4,3 sta bila ocenjena registracija samostojnih podjetnikov (aplikacija e-VEM) in 
oddajanje letnih poročil (spletni program za oddajo letnih poročil). Z oceno 4,2 sta 
bila ocenjena registracija gospodarskih družb (aplikacija e-VEM) in program za vnos 
podatkov letnih poročil na izpostavah (LP – Excel). 
 
Vse tržne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (7. točka 
vprašalnika), so bile ocenjene s povprečno oceno 4,0, bonitetne informacije na 
papirju so ocenili višje, in sicer s 4,1. 
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2.4 Ocena poslovanja izpostav AJPES 
 
Delo izpostav (10. točka vprašalnika) so anketirani lahko ocenili z ocenami od 1 do 5, 
anketirani, ki ne poslujejo z nobeno izpostavo, pa so vpisali podatek 0. Z najvišjo 
povprečno oceno je bila tako kot prejšnja leta ocenjena prijaznost uslužbencev, z 
najnižjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke. Urejenost 
prostorov in okolja so anketirani ocenili s povprečno oceno 4,3, strokovnost 
uslužbencev in hitrost reševanja zadev pa s 4,4. Posamezne izpostave so dobile 
povprečno oceno od 4,2 do 4,6. 
 

Leto Ocena kakovosti poslovanja v izpostavah 

2004 2005 2006 2007 2008 

Strokovnost uslužbencev 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 

Hitrost reševanja zadev 4,1 4,3 4,3 4,4 4,4 

Prijaznost uslužbencev 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 

Ustreznost delovnega časa za stranke 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 

Urejenost prostorov in okolja 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 

Povprečna ocena 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4 

3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI STORITEV 

 
Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanje, s katerimi storitvami so še 
posebej zadovoljni in katere storitve bi izboljšali (11. točka vprašalnika). Večina 
anketiranih je navedla, da je s kakovostjo storitev zadovoljna ali da nima pripomb in 
predlogov. 175 anketiranih je izrazilo posebno zadovoljstvo s posameznimi 
storitvami, 125 pa jih je podalo svoje predloge za izboljšanje kakovosti storitev.  
 
Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev so po posameznih področjih 
temeljnih nalog AJPES in po posameznih skupinah pripomb in predlogov 
obravnavani v nadaljevanju. 

3.1 Vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov 
 
Z najvišjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES je bila ocenjena dostopnost do podatkov iz Poslovnega registra Slovenije 
(PRS). Kljub visoki oceni pa so anketirani navedli kar nekaj predlogov oziroma 
pripomb.  

− Poenostaviti je potrebno iskanje podatkov preko aplikacije iPRS. AJPES je 
preučil vse pripombe uporabnikov in jih bo upošteval pri nadaljnjem izboljšanju 
iskanja podatkov preko iPRS oz. pri dodatnem pojasnjevanju (navodilih) načina 
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iskanja podatkov, saj iz večine pripomb izhaja, da uporabniki še ne izkoriščajo 
vseh možnosti spletne aplikacije iPRS. 

− AJPES naj omogoči posredovanje (izvoz) podatkov o poslovnih subjektih iz 
aplikacije iPRS v Excelovo preglednico. AJPES naročnikom ponovne uporabe 
podatkov PRS že omogoča njihovo pripravo v obliki preglednic, v prvi polovici leta 
2009 pa bo na voljo tudi sprotni prevzem podatkov PRS prek spletnih servisov 
(WS), kar bo omogočalo njihovo neposredno povezovanje v aplikacije 
uporabnikov. 

− Pri iskanju informacij o sodnih zadevah s področja vodenja postopkov 
insolventnosti (eObjave sodnih zadev) bi moral iskalnik nuditi več iskalnih 
kriterijev, zadetki bi morali biti razvrščeni po izbranem kriteriju, omogočeno 
bi moralo biti tudi izpisovanje podatkov za določeno obdobje. Iskalnik 
eObjav sodnih zadev o posameznem postopku zaradi insolventnosti je izdelan na 
podlagi določil Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti. Skladno z 
uredbo vodi postopke zaradi insolventnosti Vrhovno sodišče RS. Vrhovno sodišče 
RS tudi upravlja programsko opremo, ki omogoča informatizirano vodenje 
vpisnika zadev. AJPES skladno z uredbo le omogoča javno objavo podatkov in 
listin na svojem spletnem portalu. Sedanji način iskanja in vsebino objav je 
določilo Vrhovno sodišče RS. AJPES bo navedene predloge za izboljšanje 
iskanja podatkov o insolventnih postopkih posredoval Vrhovnemu sodišču RS in 
mu v ta namen posredoval tudi svoje predloge. 

− AJPES naj zagotovi možnost vpogleda v osnovne informacije o tujih 
poslovnih subjektih v državah članicah EU in drugih državah. AJPES je že 
podpisal Sporazum o izmenjavi podatkov v informacijski mreži Evropskega 
poslovnega registra (European Business Register – EBR), v mrežo pa se bo 
aktivno vključil v prvem trimesečju leta 2009. AJPES bo v prvi fazi sodelovanja v 
mrežo EBR posredoval najpomembnejše podatke o poslovnih subjektih s 
sedežem v Sloveniji, do sredine leta 2009 pa bo postal tudi posrednik (distributer) 
podatkov ostalih članic mreže za uporabnike iz Slovenije. O možnosti pridobivanja 
informacij iz EBR mreže bo AJPES obvestil uporabnike na svojem spletnem 
portalu. 

− AJPES naj na spletnem portalu objavi podrobnejša navodila v zvezi s 
postopki registracije poslovnih subjektov. Navodila v zvezi s postopki e-VEM 
oziroma s postopki registracije poslovnih subjektov v sodelovanju z drugimi 
pristojnimi inštitucijami pripravlja Ministrstvo za javno upravo in jih objavlja na 
spletnem portalu e-VEM. Z namenom večje prepoznavnosti postopkov in 
promocije e-VEM bo Ministrstvo za javno upravo v marcu 2009 izvedlo vrsto 
marketinških aktivnosti (predvajanje TV oglasov, oglaševanje na avtobusih in 
tiskanih medijih, natisnjene bodo zloženke in DVD…). Ker AJPES ugotavlja, da 
stranke želenih informacij o registraciji poslovnih subjektov na spletnem portalu e-
VEM ne najdejo v zadovoljivi meri, že pripravlja navodila in osnovne napotke o 
aktivnostih, ki jih morajo stranke opraviti pred registracijo ali pred začetkom 
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opravljanja dejavnosti. Navodila bodo objavljena na spletnih straneh AJPES 
najkasneje do sredine leta 2009. 

3.2 Zbiranje, obdelava in objavljanje letnih poročil  
 
Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES se je 32 predlogov nanašalo na 
aplikacijo za predložitev letnih poročil in na aplikacijo za vpogled v javno objavljena 
letna poročila (JOLP).  
 
V zvezi s predložitvijo letnih poročil so uporabniki najpogosteje izpostavili dva 
predloga: 

− AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 
izkazih. Predloga ni mogoče upoštevati, saj so podatki v seštevkih AOP postavk 
izvirni podatki iz računovodskih izkazov, vpisovanje seštevkov pa uporabnikom 
nudi dodatno računsko kontrolo. 

− Računovodski servisi so predlagali, da AJPES omogoči začetek spletnega 
vnosa podatkov iz računovodskih izkazov najkasneje 15. januarja. Programi 
za vnos podatkov iz letnih poročil so uporabnikom na voljo vsako leto v začetku 
meseca februarja, saj je pred tem treba zagotoviti točen seznam vseh 
zavezancev za predložitev letnih poročil; upoštevati je treba tudi spremembe 
osnovnih podatkov zavezancev (spremembe sedeža, dejavnosti, ustanoviteljev, 
odgovornih oseb, statusnih preoblikovanj, morebitnih stečajev in podobno), ki so v 
primarnih registrih evidentirane šele v mesecu januarju, nanašajo pa se na 
preteklo leto. AJPES bo preučil možnost, da bi v začetku januarja objavil le Excel 
preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil, spletno aplikacijo pa kot doslej v 
začetku februarja. 

 
Uporabniki so v svojih odgovorih enkrat ali dvakrat navedli naslednje predloge: 

− Uporaba digitalnega potrdila naj se omogoči tudi v brskalniku FireFox. 
AJPES je že razvil rešitve za e-podpisovanje dokumentov v brskalniku FireFox, ki 
ga uporablja približno 14 % uporabnikov. Trenutno se te rešitve že uporabljajo pri 
podpisovanju podatkov o plačah v javnem sektorju. E-podpisovanje v FireFox-u 
bo na voljo tudi pri oddaji letnih poročil za leto 2009. 

− AJPES naj izboljša dostop do spletnih aplikacij v času masovnih vnosov 
podatkov. AJPES je v letu 2008 izvedel večjo nadgradnjo računalniške in 
komunikacijske infrastrukture za vnos in zajem podatkov iz letnih poročil, kar bo 
pomembno vplivalo na odzivni čas spletnega portala ob konicah oddaje letnih 
poročil v letu 2009. Kljub navedenim ukrepom in vsakoletni skrbi za izboljševanje 
aplikacij in podatkovnih baz AJPES predlaga uporabnikom, da ne odlašajo z 
oddajo podatkov iz letnih poročil do zadnjega dne, saj AJPES oddajo podatkov 
omogoča od 1. februarja dalje. 
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− Predložitev letnih poročil v PDF datoteki naj bo bolj enostavna. V ta namen 
je AJPES neposredno v aplikaciji za predložitev PDF datoteke za letna poročila 
za leto 2008 pripravil podrobnejša navodila za pomoč uporabniku, ki ga po 
korakih vodijo od pretvorbe datoteke v PDF obliko do oddaje in podpisovanja 
letnega poročila v PDF datoteki. 

− AJPES naj poenostavi postopek vnosa podatkov v spletno aplikacijo. Večina 
uporabnikov (odgovarjali so v okviru rubrike, s čim so še posebej zadovoljni) 
meni, da je program zelo enostaven za uporabo in prijazen do uporabnikov. 
Uporabniki pa so že v anketah v preteklih letih izrazili mnenje, da je iskanje napak 
pri vnosu podatkov zamudno, zato je AJPES v spletni aplikaciji za vnos letnih 
poročil za leto 2008 vpeljal barvno kodiranje napak (rdeče) in opozoril (zeleno), 
tako, da uporabnik v posameznem izkazu napake laže najde in odpravi. 

− AJPES naj omogoči tudi predložitev letnih poročil na papirju. Predlog ni 
sprejemljiv, saj je uporaba elektronskega poslovanja pri poslovnih subjektih vsak 
dan večja in najbolj učinkovita za delovne procese uporabnikov in AJPES. 
Posamezni državni organi, ki masovno zajemajo podatke (Davčna uprava RS), so 
elektronski način posredovanja podatkov v letu 2009 že predpisali kot edini način 
predložitve podatkov. Nasprotno AJPES vsem poslovnim subjektom na sedežu 
pristojne izpostave omogoča, da sami ali s pomočjo uslužbenca izpostave 
opravijo vnos podatkov v spletno aplikacijo AJPES. Dejanski podatki kažejo, da je 
takih poslovnih subjektov vse manj oz. zelo malo. 

− Podatki v računovodskih izkazih, ki jih morajo poslovni subjekti sedaj 
zaokroževati na evre, naj se v prihodnje predložijo v evrih in centih. AJPES 
je zaokroževanje uvedel ob prehodu na evro ob upoštevanju načela, naj se za 
namene državne statistike zbira le tisti obseg podatkov, ki ga ta dejansko 
potrebuje. Ker poslovni subjekti vodijo knjigovodske evidence oziroma poslovne 
knjige v evrih in centih in jim zaokroževanje ob predložitvi računovodskih izkazov 
povzroča dodatno delo, bo AJPES ta predlog upošteval pri ureditvi predložitve 
letnih poročil za leto 2009. 

− AJPES naj omogoči avtomatski prenos podatkov iz računovodskih izkazov 
za predhodno leto. AJPES omogoča avtomatski prenos podatkov v stolpec za 
predhodno leto iz obdelanih letnih poročil predhodnega leta za vse vrste 
poslovnih subjektov, razen kadar se računovodski izkazi spremenijo v tolikšni 
meri, da prenos (uvoz) podatkov ni mogoč. Tak primer so bili računovodski izkazi 
društev za leto 2007, za leto 2008 pa je bil avtomatski prenos podatkov ponovno 
omogočen. 

− Poslovnim subjektom, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, naj 
AJPES zagotovi možnost predložitve podatkov za statistični namen za 
enako obdobje, kot ga izbere poslovni subjekt za poslovno leto. ZGD-1 
določa, da morajo vsi poslovni subjekti predložiti letna poročila za dva namena: za 
državno statistiko in za javno objavo. Državna statistika zahteva poročanje za 
koledarsko leto, za javno objavo pa poslovni subjekti predložijo letno poročilo za 
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poslovno leto, ki ga izberejo sami in je lahko različno od koledarskega. Za javno 
objavo morajo biti računovodski izkazi izdelani v skladu z ZGD-1 in 
računovodskimi standardi. Za potrebe državne statistike pa lahko poslovni subjekt 
oceni posamezne kategorije iz računovodskih izkazov tako, da ustrezno prilagodi 
podatke na poenotenih obrazcih, saj so prilagoditve s strani poslovnega subjekta 
zanesljivejše in ustreznejše kot prilagoditve, ki bi jih v nasprotnem primeru morali 
opraviti izvajalci statističnih raziskovanj. 

− AJPES naj zagotovi Excel preglednice tudi za izdelavo računovodskih 
izkazov za poslovne potrebe uporabnikov. AJPES zagotavlja Excel 
preglednice za predložitev letnih poročil za državno statistiko, ki se izdelujejo za 
koledarsko leto. Za poslovne potrebe (tudi v primeru stečaja, likvidacije ali 
prenehanja) pa se ta izdelujejo praviloma za krajša obdobja. AJPES bo proučil 
možnost objave Excelovih preglednic, v katere bodo lahko uporabniki sami 
vpisovali obdobje, na katerega se računovodski izkazi nanašajo. 

− AJPES naj omogoči pooblaščanje za uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila le na enem obrazcu za vse namene poročanja hkrati. AJPES bo 
proučil možnost poenotenja obrazcev za pooblaščanje oseb za poročanje tako, 
da bo pooblaščanje za različne storitve možno na enem obrazcu. Načrtuje tudi 
izdelavo rešitev za e-pooblaščanje, ki ga bodo lahko izvajale osebe v vlogi 
zakonitega zastopnika poslovnega subjekta neposredno prek portala AJPES. 

 
V zvezi z uporabo aplikacije, ki omogoča vpogled v javno objavljena letna poročila 
(JOLP), so uporabniki navedli naslednje: 

− AJPES naj javno objavi večji obseg podatkov iz letnih poročil, predloženih 
na poenotenih obrazcih (število zaposlenih, prihodki na tujem trgu, prihodki 
na domačem trgu, obveznosti do dobaviteljev in podobno). Obseg podatkov, 
ki jih je treba javno objaviti, določa ZGD-1. Med njimi ni podatkov, ki so jih 
predlagali uporabniki, zato teh podatkov AJPES ne more javno objaviti. 

− Pri izpisovanju letnih poročil iz aplikacije JOLP naj AJPES omogoči 
uporabo večje velikosti pisave. AJPES je na predlog uporabnikov v preteklih 
letih zmanjšal velikost pisave v izpisih letnih poročil, s ciljem manjše porabe 
papirja. Glede na to, da ta rešitev vsem uporabnikom ne ustreza, bo AJPES v letu 
2009 (v okviru omejitev, ki jih narekuje vsebina tabel) uporabnikom omogočil, da 
pri tiskanju velikost pisave izberejo sami. 

− Aplikacija JOLP naj omogoči iskanje poslovnih subjektov po njihovi davčni 
številki. Predlog bo AJPES uresničil v letu 2009.  
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3.3 Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 

3.3.1 Zbiranje podatkov o plačah 
 
Z anketo smo v zvezi s poročanjem podatkov o plačah pridobili 16 pobud oziroma 
pripomb, in sicer: 

− Program za pošiljanje podatkov v informacijski sistem za plače javnega 
sektorja (ISPAP) je potrebno izboljšati. AJPES omogoča oddajo podatkov o 
plačah v javnem sektorju s pomočjo posebne programske rešitve AJPES 
odjemalec, ki jo je v letu 2003 izdelal v skladu z določili Pravilnika o metodologiji 
za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju. Ker se je z 
uveljavitvijo novega plačnega sistema v drugi polovici leta 2008 obseg tovrstnega 
poročanja povečal oz. razširil na celotni javni sektor, je AJPES v začetku leta 
2009 že izboljšal način oddajanja podatkov o plačah javnih uslužbencev 
poročevalcem z velikim številom zaposlenih, in sicer z oddajanjem podatkov prek 
spletnega portala AJPES (oddaja podatkov brez predhodne namestitve aplikacije 
na računalnik poročevalca). V teku leta 2009 bo AJPES tak način oddajanja 
omogočil vsem poročevalcem podatkov o plačah javnih uslužbencev. 

− V programu ISPAP vse šifre niso aktivne. Program za poročanje vsebuje vse 
šifre, ki jih določajo predpisi, veljavni v posameznem letu. Če se ti predpisi med 
letom spremenijo, mora program ohranjati na letni ravni tudi prvotne rešitve 
(šifre), čeprav se te v tekočem obdobju za poročanje ne uporabljajo več. Ker so 
imeli nekateri poročevalci ob uveljavitvi nove plačne zakonodaje zaradi pogostih 
sprememb šifrantov v zvezi s tem težave, so jim uslužbenci AJPES pri tem nudili 
dodatno strokovno pomoč. 

− Program ISPAP naj bo pripravljen tako, da bi se podatki lahko vnašali tudi 
ročno, ne le z uvažanjem datoteke v XML obliki. AJPES mora zagotavljati 
način poročanja, ki ga določajo Pravilnik o metodologiji za posredovanje in 
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju oz. zahteve Ministrstva za javno 
upravo; pri tem ročni vnos podatkov ni dovoljen. 

− V programu ISPAP naj se omogoči poročanje o izplačanih plačah za tekoči 
mesec, saj nekateri delodajalci plače za tekoči mesec izplačujejo že v istem 
in ne v naslednjem mesecu. AJPES je predlog podrobno preučil, vendar je 
ugotovil, da je program lahko prilagojen le načinu izplačila plač večine 
poročevalcev. Tisti izplačevalci, ki bi to poročanje želeli opraviti prej, lahko XML 
datoteko pripravijo že v času svojega izplačila plač, takoj na začetku naslednjega 
meseca pa le z enim ukazom podatke pošljejo AJPES. Ob proučevanju tega 
predloga je bilo ugotovljeno, da je takih poročevalcev, ki plačo izplačujejo še pred 
iztekom meseca, manj kot odstotek. 
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3.3.2 Statistika finančnih računov 
 
Uporabniki spletnega programa za oddajo podatkov za statistiko finančnih računov 
so v poprečju z njim zadovoljni, saj so ga v letošnji anketi tako kot Excel preglednico 
ocenili s 4, kar je boljše kot pred letom, ko je bil spletni program ocenjen s 3,9 in 
Excel preglednica z oceno 3,7. 
 
V anketi so poslovni subjekti oddali tudi 17 pisnih predlogov oziroma ocen. Predlogi 
oz. ocene, ki so jih dali na vsebino poročanja, kažejo na njihovo premajhno 
poznavanje navodil Banke Slovenije, zato jih bodo uslužbenci AJPES na to še 
opozarjali. Od ostalih predlogov so bili najpogostejši naslednji: 

− Rok poročanja za četrto trimesečje posameznega leta naj se uskladi s 
predložitvijo letnih poročil. Rok poročanja je določila Banka Slovenije skladno z 
roki za njeno sporočanje teh podatkov oz. na njihovi podlagi izdelanih analiz 
Evropski centralni banki. Glede na istovrstne pripombe v preteklih letih Banka 
Slovenije dovoljuje predložitev podatkov za četrto trimesečje tudi po 10. februarju 
oz. do 20. februarja. 

− Program oz. Excel preglednica za poročanje je preobširna in premalo 
pregledna, ker vsi stolpci na ekranu niso vidni. Vsebino spletnega programa 
oz. Excel preglednice je določila Banka Slovenije in v njej v obliki matrike združila 
več obrazcev za posredovanje podatkov, zato je preglednica dejansko obsežna 
(ima 238 polj za vnos podatkov; skupaj s seštevki, ki se izračunavajo sami, ima 
celo 520 polj s podatki). AJPES je Banko Slovenije na pripombe uporabnikov v 
zvezi s preglednostjo že opozoril, vendar je Banka Slovenije ugotovila, da so 
izbrane rešitve za izpolnjevanje namena tovrstnega poročanja primerne. 

3.4 Bonitetna in druge tržne dejavnosti 

3.4.1 Bonitetna dejavnost 
 
V zvezi z informacijami o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov se je 
nekaj predlogov oziroma pripomb nanašalo na zbirko finančnih podatkov FI-PO in 
eBON. Uporabniki so predlagali:  

− AJPES naj izboljša iskanje podatkov po nazivu poslovnega subjekta. 
Predlogi za izboljšanje iskalnika pri storitvah FI-PO Ajpes in eBON so že 
pripravljeni, nekatere izboljšave za lažje iskanje pa so že uvedene. 

− Izpis bonitetne informacije naj bo pripravljen takoj po plačilu storitve. 
AJPES izdela bonitetno informacijo v tistem dnevu, ko prejme potrdilo o plačilu. 
Če je potrdilo prejeto ob koncu delovnega dneva, izdela bonitetno informacijo v 
začetku naslednjega dneva. Z večjimi stalnimi naročniki ima AJPES sklenjeno 
pogodbo, ki omogoča plačilo enkrat mesečno.  
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− AJPES naj vzpostavi neposredno obveščanje uporabnikov bonitetnih 
storitev na njihov elektronski naslov. AJPES bo neposredno obveščanje 
naročnikov bonitetnih informacij začel izvajati že v začetku leta 2009 z uporabo 
sistema neposredne elektronske pošte, ki bo uporabniku prijazna. 

3.4.2 Večstransko pobotanje terjatev in obveznosti 
 
Uporabniki storitve pobotanja terjatev in obveznosti so podali predvsem naslednje 
predloge: 
 
− AJPES naj omogoči več kot enkrat mesečno pobotanje terjatev in 

obveznosti. AJPES namerava v letu 2009 povečati aktivnosti trženja te storitve in 
na tej podlagi oceniti možnost izvajanja pobotanja dvakrat na mesec; pobot je 
toliko bolj uspešen, kolikor večji je obseg sodelujočih poslovnih subjektov. 

 
− AJPES naj omogoči popravljanje podatkov o obveznostih, predloženih v 

pobot, tudi po tem, ko so podatki že podpisani in oddani. Popravljanje 
(dodajanje, storniranje) podatkov v prijavi za pobotanje je skladno s Splošnimi 
pogoji večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev pri AJPES že možno, in 
sicer najpozneje do 13. ure na dan pobotanja.  

3.5 Spletni portal 
 
Spletni portal AJPES predstavlja vstopno točko do informacijskih storitev, zato mu 
AJPES posveča veliko pozornost s ciljem uporabnikom zagotoviti pregleden, hiter in 
preprost dostop do elektronskih storitev in objavljenih informacij.  
 
Iz rezultatov izvedene ankete je razvidno, da so uporabniki spletnega portala na 
splošno zadovoljni z njim (19 uporabnikov je odgovorilo, da so zadovoljni s 
preglednostjo, ažurnostjo in dostopnostjo do podatkov). Nekateri so menili, da je 
potrebno povečati preglednost spletnega portala, še bolj poudariti aktualne vsebine 
in poenostaviti uporabniška navodila.  
 
Med temi predlogi so bili še posebej poudarjeni naslednji: 
 
− AJPES naj zagotovi večji kontrast oziroma temnejše izpise besedil. AJPES 

bo to pobudo reševal v okviru prenove spletnega portala. 
 
− AJPES naj omogoči obveščanje o novostih na svojem spletnem portalu 

preko elektronske pošte. Registrirani uporabniki spletnega portala AJPES že 
imajo možnost, da se s klikom na »Moja stran« brezplačno naročijo na obvestila o 
novostih na spletnem portalu, na obveščanje o dogodkih iz koledarja obveznosti 
in na prejemanje novic. Naročilo na tovrstne storitve lahko tudi kadarkoli 
prekličejo. 
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− Spletni portal naj vsebuje tudi vrstico, iz katere bo razvidno, kje v strukturi 
portala se njegov uporabnik trenutno nahaja. AJPES bo možnost upoštevanja 
te pobude še proučil, ocenjuje pa, da je mesto, kjer se uporabnik trenutno nahaja, 
razvidno že iz same naslovne vrstice v brskalniku. 

 
AJPES se zaveda, da je količina raznovrstnih podatkov in informacij, ki jih objavlja na 
svojem spletnem portalu, večja od večine spletnih portalov državnih in javnih 
organov. Zaradi tega manj vešči uporabniki porabijo nekaj več časa, da spoznajo vse 
funkcionalnosti portala. Na drugi strani je velika večina uporabnikov pohvalila vsebine 
na spletnem portalu. AJPES se bo tudi v prihodnje poskušal v čim večji meri 
prilagoditi željam in konkretnim pripombam uporabnikov spletnega portala. Pri 
prihodnji prenovi spletnega portala bo skušal še povečati njegovo preglednost in 
uporabnost.  

4. PREDLOGI ZA NOVE STORITVE AJPES 

 
Na vprašanje o predlogih za nove storitve AJPES je odgovorilo 92 anketiranih. Nekaj 
anketiranih je predlagalo naj AJPES opravlja storitve, ki jih po veljavnih predpisih oz. 
glede na svoje poslanstvo ne more opravljati ali pa bi jih lahko opravljal le z 
razširitvijo pristojnosti na področju svojih tržnih storitev. 
 
Med predlogi za nove storitve, ki jih AJPES že načrtuje, so anketirani izpostavili zlasti 
naslednje predloge. 

4.1 Poslovni register Slovenije 
 
− AJPES naj izdela takšno programsko opremo, ki bo omogočila večje 

združevanje oz. povezovanje podatkovnih baz za pridobivanje podatkov o 
posameznem poslovnem subjektu. AJPES v letu 2009 načrtuje vpeljavo 
nekaterih dodatnih storitev na tem področju, ki jih omogočajo veljavni predpisi. O 
novih storitvah bodo uporabniki obveščeni prek spletnega portala AJPES.  

4.2 Objava letnih poročil 

− AJPES naj javno objavi letna poročila bank in letna poročila pravnih oseb 
javnega prava. Letna poročila bank se že javno objavljajo v okviru letnih poročil 
gospodarskih družb (JOLP), saj so banke, kot delniške družbe ustanovljene po 
Zakonu o gospodarskih družbah, zavezane k javni predložitvi letnih poročil. 
AJPES doslej ni zagotavljal javne objave letnih poročil pravnih oseb javnega 
prava (neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov), ker veljavni Zakon o 
računovodstvu (sprejet leta 1999), ki ureja računovodenje in predlaganje letnih 
poročil pravnih oseb javnega prava, neposredno ne določa njihove javne objave. 
Obveznost javne predložitve računovodskih izkazov pravnih oseb javnega prava 
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pa izhaja iz same narave njihovega poslovanja, standardov fiskalne preglednosti 
mednarodnih organizacij, katerih članica je oz. želi postati Slovenija (IMF, OECD), 
predpisov o dostopu do informacij javnega značaja, direktiv EU o proračunskem 
poslovanju idr., zato AJPES načrtuje v interesu širše strokovne javnosti (vključno 
z državnimi institucijami kot je Računsko sodišče RS) in druge javnosti do konca 
leta 2009 vzpostaviti tudi javno objavo letnih poročil pravnih oseb javnega prava.  

− AJPES naj nudi tudi računovodske storitve, zlasti s področja knjigovodstva 
oz. sestave letnih poročil za manjše poslovne subjekte. AJPES za opravljanje 
takšnih storitev nima pooblastila v Sklepu o ustanovitvi AJPES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 3 



VPRAĠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV AJPES

Spoġtovani! 

AJPES je dolģan vsako leto ï skladno s 34. ļlenom Zakona o javnih agencijah ï zbrati mnenja o zadovoljstvu uporabnikov z 
izpolnjevanjem svojih temeljnih nalog oziroma storitev. Pri uresniļevanju svojega osnovnega poslanstva ï na enem mestu v 
drģavi zbirati vse javne podatke o poslovnih in drugih subjektih in jih z enega mesta nuditi ali posredovati vsem upraviļenim 
uporabnikom ï si AJPES vsako leto prizadeva izboljġevati kakovost izvajanja svojih nalog z odpravljanjem administrativnih 
ovir, z uvajanjem sodobnega elektronskega poslovanja, s svetovanjem pri posredovanju podatkov in uporabi storitev. Pri tem 
so nam v veliko pomoļ tudi mnenja uporabnikov storitev in zavezancev za posredovanje podatkov, ki jih med drugim zberemo 
tudi z vsakoletno anketo. Zato vas prosimo, da nam odgovorite tudi na letoġnjo anketo, ki je anonimna.

Ob tej priloģnosti pa bi vas radi seznanili, da je bilo leto 2008 izredno pomembno ne le za uresniļevanje poslanstva AJPES, 
temveļ predvsem za izboljġanje preglednosti slovenskega poslovnega okolja. Od 1. februarja 2008 je namreļ vkljuļen v 
poslovni register, ki ga vodi AJPES, tudi sodni register; AJPES je postal upravljavec centralizirane informatizirane baze 
sodnega registra kot sestavnega dela poslovnega registra. S tem dejanjem in vzpostavitvijo vpisa gospodarskih druģb v sodni 
register prek e-VEM toļk je bil v prvih osmih mesecih nove ureditve doseģen popreļni ļas registracije (ustanovitve) 
gospodarskih druģb 4 dni. Pri kar 70 % registriranih novih gospodarskih druģbah, pri katerih registrskim sodiġļem od 
predlagateljev vpisa ni bilo potrebno zahtevati dopolnitev ali sprememb listin za vpis, je bil popreļni ļas ustanovitve le 3 dni. 
Na spletnem portalu AJPES so skladno s prvo publicitetno direktivo o elektronskem poslovanju (Direktiva 2003/58/ES) 
omogoļeni takojġnji dostopi do vseh javnih podatkov o vpisih gospodarskih druģb v sodni register (eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register, iPRS). K preglednosti slovenskega poslovnega okolja in s tem k varnosti v pravnem prometu pa bo 
pomembno prispevalo tudi informiranje o insolventnih postopkih prek spletnega portala AJPES (eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti), uvedeno s 1. oktobrom 2008. Ob teh zadnjih doseģkih v razvoju poslanstva AJPES bomo ġe posebej veseli 
vaġih mnenj ali predlogov, s kakġnimi novimi storitvami bi lahko AJPES v prihodnje ġe prispeval k preglednosti slovenskega 
poslovnega okolja.

Najlepġa hvala za vaġe sodelovanje!

mag. Romana Logar,
direktorica AJPES

_ 
     

Vpraġalnik

1. S kakġnim namenom in kako pogosto dostopate do 
spletnega portala AJPES? 

Pogosto VļasihNikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS)

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih vpisov v sodni register

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi insolventnosti

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP

Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
RZPP
Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih...

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP 

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes

Zaradi vpogledov v eBON



Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki za statistiko finanļnih raļunov, 
podatki o plaļahé)

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe 
najti podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 

Da, vedno.

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES.

Ne, dostopi so zapleteni.

3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja izrazite 
svoj odnos do podatkov in informacij AJPES: 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo strinjanja.
Ļe je vaġ odgovor ène vemç oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES.  

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil na 
AJPES.  

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa jasna.  

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so 
pomembni za laģje odloļanje.  

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom.  

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam sodelavcem in prijateljem.  

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo dostopa do podatkov. 
Ļe podatkov oziroma informacij ne uporabljate, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP  

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP  



Javna objava letnih poroļil ï JOLP  

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane obveznosti, prejemki in izdatkié)  

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Spletna boniteta eBON  

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo dostopa do podatkov.
Ļe podatkov oziroma informacij ne uporabljate, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP  

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP  

Javna objava letnih poroļil ï JOLP  

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane obveznosti, prejemki in izdatkié)  

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Spletna boniteta eBON  

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja 
AJPES, oziroma z uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke? 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva. 
Ļe storitev oziroma uporabniġkih programov ne uporabljate, oznaļite 0. 

0     1 2 3 4 5

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-VEM  

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM  

Registracija sobodajalcev  

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije - PRS  

Program za vnos podatkov letnih poroļil:

- na spletnem portalu  

- lokalni vnos (Excel preglednica)  

Program za vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov:

- na spletnem portalu  



- lokalni vnos (Excel preglednica)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaļanih plaļah  

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo kakovosti. 
Ļe trģnih storitev AJPES ne uporabljate, oznaļite 0. 

0     1 2 3 4 5

Bonitetne informacije na papirju  

Spletna boniteta eBON  

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Veļstransko pobotanje  

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s spletnim 
portalom: 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva. 
 1 2 3 4 5

Oblika  

Vsebina  

Preglednost  

Prijaznost do uporabnika  

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s 
katero poslujete: 

Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva.
Ļe ne poslujete z nobeno izpostavo AJPES, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Strokovnost usluģbencev  

Hitrost reġevanja zadev  

Prijaznost usluģbencev  



Ustreznost delovnega ļasa za stranke  

Urejenost prostorov, opreme in okolja  

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev 
AJPES: 

Kaj bi izboljġali?

Ali ste s ļim posebno zadovoljni?

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 

13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 

 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

 



 



Rezultati za vse izpostave_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 1639 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (1.498)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï 
iPRS (1.524)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (1.453)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (1.435)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (1.478)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
RZPP (1.424)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in 
izdatkih... (1.447)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (1.422)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.438)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, 
podatki za statistiko finanļnih raļunov, podatki o 
plaļahé) (1.543)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (1.453)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (1.485)  
Zaradi vpogledov v eBON (1.431)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 1.559)
Da, vedno 1.171 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 329 
Ne, dostopi so zapleteni 59 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (1.441) 4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (1.467) 4,2 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila 
pa jasna. (1.493) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za 
laģje odloļanje. (1.502)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (1.496) 3,8 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (1.457) 3,6 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (1.338) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (996) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (792) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (584) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (591) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.130) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (1.006) 4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (903) 4,0 
Spletna boniteta eBON (794) 3,8 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (1.312) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (948) 4,1 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (734) 3,8 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (556) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (567) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.092) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (974) 4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (878) 4,0 
Spletna boniteta eBON (749) 3,9 

4,0 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (544) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-
VEM (559) 4,2 

Registracija sobodajalcev (310) 4,0 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (513) 4,0 

LP - splet (1.168) 4,3 
LP - excel (798) 4,2 
SFR - splet (875) 4,0 
SFR - excel (616) 4,0 
PLAĻE - splet (1.110) 4,4 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (685) 4,1 
Spletna boniteta eBON (628) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (698) 4,0 
Veļstransko pobotanje (466) 4,0 

4,0 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (1.546) 4,1 
Vsebina (1.547) 4,2 
Preglednost (1.544) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (1.544) 4,1 



4,1 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 1.436)
Ljubljana 454 
Celje 99 
Koper 89 
Kranj 137 
Krġko 40 
Maribor 212 
Murska Sobota 49 
Nova Gorica 77 
Novo Mesto 74 
Postojna 39 
Trbovlje 24 
Velenje 51 
Nobeno 91 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (1.274) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (1.294) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (1.304) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (1.222) 4,2 
Urejenost prostorov in okolja (903) 4,3 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 188. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 175. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 92. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 1.513)
gospodarska druģba 680 
samostojni podjetnik 185 
raļunovodski servis 171 
pravna oseba zasebnega prava 37 
pravna oseba javnega prava 225 
druġtvo 15 
banka 60 
notariat 12 
sodiġļe 5 
odvetniġtvo 33 
drugo 90 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 1.513)
finanļnik 108 
raļunovodja 847 
analitik 29 
trģnik 24 
pravnik 49 
revizor 6 
davļnik 5 
banļnik 36 
raziskovalec 5 
informatik 29 
poslovodja 65 
notar 3 
odvetnik 16 
sodnik 0 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 26 
javni usluģbenec 60 
funkcionar 4 
ġtudent 18 
drugo 182 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Ljubljana_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 454 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (427)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï 
iPRS (439)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (421)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (412)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (427)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (411)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (417)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (413)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (417)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, 
podatki za statistiko finanļnih raļunov, podatki o 
plaļahé) (441)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (423)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (429)  
Zaradi vpogledov v eBON (416)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 441)
Da, vedno 329 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 90 
Ne, dostopi so zapleteni 22 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (415) 4,1 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (423) 4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (434) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (437)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (433) 3,8 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (424) 3,6 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (400) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (293) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (225) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (169) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (170) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (342) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (296) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (270) 3,9 
Spletna boniteta eBON (240) 3,9 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (390) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (286) 4,1 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (215) 3,8 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (165) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (169) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (325) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (281) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (261) 3,9 
Spletna boniteta eBON (222) 3,9 

3,9 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (158) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (166) 4,2 
Registracija sobodajalcev (93) 3,8 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (163) 4,1 

LP - splet (352) 4,2 
LP - excel (257) 4,1 
SFR - splet (281) 3,9 
SFR - excel (201) 3,9 
PLAĻE - splet (341) 4,3 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (218) 4,0 
Spletna boniteta eBON (198) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (216) 4,0 
Veļstransko pobotanje (141) 4,0 

4,0 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (448) 4,0 
Vsebina (450) 4,2 
Preglednost (447) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (449) 4,0 

4,0 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 454)
Ljubljana 454 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (380) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (383) 4,2 
Prijaznost usluģbencev (387) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (361) 4,0 
Urejenost prostorov in okolja (238) 4,2 

4,2 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 73. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 58. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 30. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 440)
gospodarska druģba 234 
samostojni podjetnik 41 
raļunovodski servis 60 
pravna oseba zasebnega prava 14 
pravna oseba javnega prava 42 
druġtvo 7 
banka 6 
notariat 5 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 7 
drugo 23 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 444)
finanļnik 28 
raļunovodja 261 
analitik 4 
trģnik 7 
pravnik 15 
revizor 1 
davļnik 0 
banļnik 3 
raziskovalec 2 
informatik 9 
poslovodja 27 
notar 1 
odvetnik 4 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 6 
javni usluģbenec 12 
funkcionar 3 
ġtudent 2 
drugo 59 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Celje_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 99 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (93)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (94)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (89)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (87)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (94)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (87)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (90)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (88)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (89)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (97)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (90)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (91)  
Zaradi vpogledov v eBON (89)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 94)
Da, vedno 70 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 19 
Ne, dostopi so zapleteni 5 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (88) 4,0 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (88) 4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (96) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (94)

3,7 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (91) 3,7 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (85) 3,5 

3,8 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (79) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (59) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (46) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (37) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (31) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (72) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (64) 3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (58) 3,8 
Spletna boniteta eBON (51) 3,8 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (75) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (55) 4,2 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (45) 3,7 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (35) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (31) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (72) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (64) 4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (54) 3,9 
Spletna boniteta eBON (45) 3,9 

3,9 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (30) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (32) 4,3 
Registracija sobodajalcev (20) 3,9 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (33) 3,9 

LP - splet (82) 4,2 
LP - excel (49) 4,1 
SFR - splet (58) 3,9 
SFR - excel (36) 3,8 
PLAĻE - splet (72) 4,2 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (42) 4,1 
Spletna boniteta eBON (35) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (36) 4,1 
Veļstransko pobotanje (30) 4,2 

4,1 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (97) 4,1 
Vsebina (96) 4,3 
Preglednost (97) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (96) 4,1 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 99)
Ljubljana 0 
Celje 99 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (92) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (93) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (93) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (90) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (71) 4,5 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 10. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 10. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 95)
gospodarska druģba 44 
samostojni podjetnik 16 
raļunovodski servis 9 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 15 
druġtvo 2 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 3 
drugo 3 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 92)
finanļnik 9 
raļunovodja 53 
analitik 0 
trģnik 0 
pravnik 0 
revizor 2 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 3 
poslovodja 2 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 3 
javni usluģbenec 1 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 16 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Koper_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 89 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (82)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (83)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (82)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (81)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (83)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (81)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (81)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (80)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (80)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (89)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (81)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (83)  
Zaradi vpogledov v eBON (78)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 88)
Da, vedno 68 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 15 
Ne, dostopi so zapleteni 5 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (85) 4,0 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (86) 4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (86) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (85)

3,7 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (84) 3,4 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (83) 3,4 

3,7 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (77) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (49) 3,9 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (41) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (35) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (29) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (59) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (51) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (50) 3,9 
Spletna boniteta eBON (42) 3,8 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (78) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (47) 3,8 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (41) 3,6 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (36) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (34) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (62) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (51) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (53) 3,9 
Spletna boniteta eBON (44) 3,7 

3,8 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (34) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (34) 4,4 
Registracija sobodajalcev (16) 3,9 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (31) 4,0 

LP - splet (62) 4,2 
LP - excel (41) 4,0 
SFR - splet (49) 4,0 
SFR - excel (35) 3,8 
PLAĻE - splet (58) 4,2 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (39) 3,7 
Spletna boniteta eBON (36) 3,6 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (40) 3,7 
Veļstransko pobotanje (23) 3,8 

3,7 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (87) 4,0 
Vsebina (87) 4,1 
Preglednost (87) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (87) 3,9 

4,0 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 89)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 89 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (79) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (81) 4,3 
Prijaznost usluģbencev (81) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (76) 4,2 
Urejenost prostorov in okolja (61) 4,2 

4,3 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 12. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 13. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 88)
gospodarska druģba 43 
samostojni podjetnik 18 
raļunovodski servis 13 
pravna oseba zasebnega prava 3 
pravna oseba javnega prava 8 
druġtvo 1 
banka 0 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 2 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 87)
finanļnik 7 
raļunovodja 47 
analitik 1 
trģnik 1 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 4 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 2 
funkcionar 0 
ġtudent 4 
drugo 16 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Kranj_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 137 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (129)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï 
iPRS (131)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (124)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (122)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (123)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (122)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (122)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (121)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (123)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, 
podatki za statistiko finanļnih raļunov, podatki o 
plaļahé) (132)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (123)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (126)  
Zaradi vpogledov v eBON (122)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 130)
Da, vedno 97 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 29 
Ne, dostopi so zapleteni 4 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (123) 4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (126) 4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (134) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (131)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (132) 3,7 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (131) 3,5 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (115) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (86) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (64) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (48) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (49) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (99) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (85) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (68) 4,0 
Spletna boniteta eBON (67) 3,9 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (114) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (80) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (56) 3,8 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (47) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (44) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (98) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (82) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (70) 4,0 
Spletna boniteta eBON (64) 4,0 

3,9 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (50) 4,2 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (51) 4,1 
Registracija sobodajalcev (26) 4,0 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (37) 4,0 

LP - splet (107) 4,3 
LP - excel (70) 4,2 
SFR - splet (79) 4,1 
SFR - excel (59) 4,1 
PLAĻE - splet (112) 4,4 

4,2 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (48) 4,1 
Spletna boniteta eBON (49) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (59) 4,1 
Veļstransko pobotanje (35) 3,7 

4,0 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (135) 4,2 
Vsebina (134) 4,3 
Preglednost (135) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (134) 4,1 

4,2 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 137)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 137 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (115) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (117) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (120) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (105) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (77) 4,3 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 14. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 134)
gospodarska druģba 52 
samostojni podjetnik 20 
raļunovodski servis 23 
pravna oseba zasebnega prava 5 
pravna oseba javnega prava 19 
druġtvo 2 
banka 4 
notariat 2 
sodiġļe 2 
odvetniġtvo 1 
drugo 4 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 133)
finanļnik 6 
raļunovodja 84 
analitik 2 
trģnik 3 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 3 
raziskovalec 1 
informatik 4 
poslovodja 5 
notar 1 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 5 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 1 
ġtudent 2 
drugo 8 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Krġko_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 40 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (38)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (38)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (34)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (34)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (35)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (34)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (34)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (34)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (34)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (38)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (33)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (36)  
Zaradi vpogledov v eBON (36)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 40)
Da, vedno 25 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 15 
Ne, dostopi so zapleteni 0 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (36) 4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (39) 4,2 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (40) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (38)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (39) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (38) 3,7 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (31) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (29) 3,9 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (25) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (16) 3,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (16) 3,3 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (30) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (29) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (24) 3,8 
Spletna boniteta eBON (20) 3,8 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (29) 4,0 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (26) 3,8 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (21) 3,7 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (15) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (15) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (27) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (27) 3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (21) 3,8 
Spletna boniteta eBON (19) 3,6 

3,7 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (16) 4,1 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (18) 4,1 
Registracija sobodajalcev (11) 3,7 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (15) 3,5 

LP - splet (34) 4,2 
LP - excel (19) 4,2 
SFR - splet (26) 4,0 
SFR - excel (16) 3,7 
PLAĻE - splet (36) 4,3 

4,0 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (17) 3,8 
Spletna boniteta eBON (16) 3,6 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (19) 3,8 
Veļstransko pobotanje (15) 3,9 

3,8 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (39) 4,1 
Vsebina (40) 4,2 
Preglednost (40) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (39) 4,2 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 40)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 40 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (38) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (40) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (39) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (37) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (29) 4,0 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 39)
gospodarska druģba 15 
samostojni podjetnik 6 
raļunovodski servis 2 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 10 
druġtvo 0 
banka 2 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 2 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 39)
finanļnik 3 
raļunovodja 25 
analitik 1 
trģnik 0 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 1 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 3 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 0 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 3 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Maribor_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 212 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (197)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï 
iPRS (199)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (188)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (187)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (196)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (183)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (188)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (184)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (189)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, 
podatki za statistiko finanļnih raļunov, podatki o 
plaļahé) (203)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (188)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (196)  
Zaradi vpogledov v eBON (185)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 208)
Da, vedno 149 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 55 
Ne, dostopi so zapleteni 4 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (190) 4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (197) 4,4 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (203) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (202)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (200) 4,0 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (189) 3,9 

4,2 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (177) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (137) 4,2 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (115) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (79) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (92) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (164) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (148) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (140) 4,2 
Spletna boniteta eBON (118) 3,9 

4,0 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (178) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (134) 4,4 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (103) 4,0 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (79) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (86) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (159) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (150) 4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (136) 4,2 
Spletna boniteta eBON (111) 4,0 

4,2 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (93) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (95) 4,3 
Registracija sobodajalcev (51) 4,1 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (78) 4,1 

LP - splet (173) 4,5 
LP - excel (114) 4,3 
SFR - splet (132) 4,3 
SFR - excel (89) 4,2 
PLAĻE - splet (165) 4,5 

4,3 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (105) 4,2 
Spletna boniteta eBON (98) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (110) 4,3 
Veļstransko pobotanje (78) 4,1 

4,2 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (210) 4,3 
Vsebina (210) 4,4 
Preglednost (210) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (210) 4,4 

4,3 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 212)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 212 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (195) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (196) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (200) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (190) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (155) 4,3 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 24. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 32. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 201)
gospodarska druģba 85 
samostojni podjetnik 35 
raļunovodski servis 13 
pravna oseba zasebnega prava 3 
pravna oseba javnega prava 41 
druġtvo 1 
banka 8 
notariat 2 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 4 
drugo 9 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 206)
finanļnik 15 
raļunovodja 129 
analitik 3 
trģnik 3 
pravnik 5 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 2 
raziskovalec 0 
informatik 3 
poslovodja 12 
notar 0 
odvetnik 2 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 6 
funkcionar 0 
ġtudent 2 
drugo 22 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:08.





Rezultati za izpostavo Murska Sobota_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 49 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (42)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (46)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (42)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (42)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (45)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (42)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (42)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (42)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (42)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (47)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (44)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (45)  
Zaradi vpogledov v eBON (43)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 48)
Da, vedno 33 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne, dostopi so zapleteni 1 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (44) 4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (44) 4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (46) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (46)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (46) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (43) 3,6 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (41) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (30) 3,9 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (28) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (18) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (25) 3,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (41) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (36) 3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (34) 3,8 
Spletna boniteta eBON (33) 3,8 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (40) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (30) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (26) 3,8 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (17) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (21) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (36) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (33) 4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (30) 4,0 
Spletna boniteta eBON (30) 4,0 

4,0 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (14) 4,4 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (16) 4,1 
Registracija sobodajalcev (10) 4,0 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (16) 4,3 

LP - splet (37) 4,5 
LP - excel (27) 4,2 
SFR - splet (30) 4,3 
SFR - excel (22) 4,0 
PLAĻE - splet (35) 4,6 

4,2 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (29) 4,3 
Spletna boniteta eBON (28) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (28) 4,0 
Veļstransko pobotanje (19) 4,1 

4,1 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (48) 4,3 
Vsebina (48) 4,4 
Preglednost (48) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (48) 4,3 

4,3 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 49)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 49 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (44) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (45) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (45) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (42) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (33) 4,2 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 47)
gospodarska druģba 22 
samostojni podjetnik 2 
raļunovodski servis 4 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 8 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 8 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 47)
finanļnik 5 
raļunovodja 30 
analitik 0 
trģnik 0 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 1 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 1 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 3 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 4 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Nova Gorica_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 77 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (71)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (72)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (70)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (70)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (72)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (70)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (70)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (70)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (70)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (76)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (73)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (74)  
Zaradi vpogledov v eBON (70)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 77)
Da, vedno 54 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 17 
Ne, dostopi so zapleteni 6 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (73) 4,0 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (72) 3,9 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (70) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (66)

3,7 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (69) 3,7 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (66) 3,4 

3,8 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (58) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (43) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (35) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (27) 3,3 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (30) 3,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (49) 3,9 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (47) 3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (43) 3,5 
Spletna boniteta eBON (38) 3,5 

3,7 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (61) 4,0 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (41) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (33) 4,0 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (27) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (29) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (48) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (51) 3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (44) 3,7 
Spletna boniteta eBON (39) 3,6 

3,8 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (26) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (27) 4,0 
Registracija sobodajalcev (14) 3,9 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (23) 3,8 

LP - splet (61) 4,1 
LP - excel (42) 4,0 
SFR - splet (42) 3,9 
SFR - excel (31) 3,6 
PLAĻE - splet (56) 4,2 

4,0 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (34) 4,0 
Spletna boniteta eBON (31) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (32) 3,9 
Veļstransko pobotanje (24) 3,8 

3,9 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (75) 4,1 
Vsebina (75) 4,1 
Preglednost (76) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (76) 4,2 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 77)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 77 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (70) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (74) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (74) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (71) 4,2 
Urejenost prostorov in okolja (53) 4,1 

4,3 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 9. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 8. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 73)
gospodarska druģba 31 
samostojni podjetnik 16 
raļunovodski servis 5 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 13 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 3 
drugo 3 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 73)
finanļnik 2 
raļunovodja 42 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 2 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 3 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 13 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Novo Mesto_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 74 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (72)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (71)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (67)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (67)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (67)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (66)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (69)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (66)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (68)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (73)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (69)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (71)  
Zaradi vpogledov v eBON (67)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 74)
Da, vedno 50 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 23 
Ne, dostopi so zapleteni 1 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (67) 4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (66) 4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (74) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (66)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (69) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (65) 3,6 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (63) 4,1 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (51) 3,9 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (40) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (29) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (35) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (59) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (55) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (50) 4,2 
Spletna boniteta eBON (45) 4,0 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (59) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (46) 4,1 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (38) 4,1 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (31) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (36) 3,8 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (58) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (56) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (47) 4,1 
Spletna boniteta eBON (45) 4,1 

4,0 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (22) 4,5 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (23) 4,3 
Registracija sobodajalcev (11) 4,3 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (24) 3,7 

LP - splet (61) 4,5 
LP - excel (39) 4,3 
SFR - splet (41) 4,0 
SFR - excel (28) 4,0 
PLAĻE - splet (59) 4,7 

4,2 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (38) 4,3 
Spletna boniteta eBON (36) 4,2 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (33) 4,1 
Veļstransko pobotanje (21) 4,1 

4,2 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (71) 4,0 
Vsebina (71) 4,2 
Preglednost (71) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (72) 4,2 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 74)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 74 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (70) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (71) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (71) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (66) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (46) 4,3 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 10. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 72)
gospodarska druģba 21 
samostojni podjetnik 10 
raļunovodski servis 15 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 12 
druġtvo 1 
banka 2 
notariat 1 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 1 
drugo 8 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 70)
finanļnik 6 
raļunovodja 42 
analitik 2 
trģnik 2 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 1 
informatik 1 
poslovodja 1 
notar 1 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 4 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 7 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Postojna_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 39 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (34)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (34)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (33)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (33)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (33)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (33)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (34)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (33)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (33)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (39)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (33)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (35)  
Zaradi vpogledov v eBON (31)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 39)
Da, vedno 32 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 5 
Ne, dostopi so zapleteni 2 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (36) 4,1 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (37) 4,0 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (38) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (38)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (37) 3,3 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (36) 3,2 

3,7 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (25) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (18) 4,2 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (16) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (14) 2,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (15) 3,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (30) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (29) 4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (17) 4,0 
Spletna boniteta eBON (18) 3,8 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (28) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (19) 4,3 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (15) 3,9 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (12) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (12) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (30) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (23) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (20) 4,0 
Spletna boniteta eBON (19) 3,9 

4,1 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (10) 4,2 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (10) 4,3 
Registracija sobodajalcev (5) 4,0 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (10) 4,3 

LP - splet (32) 4,2 
LP - excel (22) 4,1 
SFR - splet (17) 4,0 
SFR - excel (11) 3,8 
PLAĻE - splet (28) 4,4 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (15) 3,7 
Spletna boniteta eBON (11) 3,8 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (14) 4,1 
Veļstransko pobotanje (14) 4,4 

4,0 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (39) 4,1 
Vsebina (39) 4,2 
Preglednost (39) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (39) 4,1 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 39)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 39 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (37) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (37) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (37) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (33) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (27) 3,9 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 37)
gospodarska druģba 19 
samostojni podjetnik 1 
raļunovodski servis 6 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 7 
druġtvo 0 
banka 2 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 1 
drugo 1 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 38)
finanļnik 3 
raļunovodja 25 
analitik 0 
trģnik 0 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 2 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 0 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 4 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 2 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Trbovlje_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 24 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (23)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (23)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (23)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (22)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (23)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (23)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (23)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (23)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (23)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (24)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (23)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (23)  
Zaradi vpogledov v eBON (23)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 24)
Da, vedno 17 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 6 
Ne, dostopi so zapleteni 1 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (21) 4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (21) 4,2 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (24) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (22)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (23) 3,7 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (22) 3,6 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (15) 4,6 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (11) 4,5 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (8) 4,3 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (4) 3,3 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (7) 3,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (17) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (20) 4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (14) 4,4 
Spletna boniteta eBON (13) 4,2 

4,1 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (15) 4,6 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (11) 4,5 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (7) 4,0 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (4) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (8) 3,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (17) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (20) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (15) 4,4 
Spletna boniteta eBON (13) 4,2 

4,1 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (7) 4,6 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (8) 4,6 
Registracija sobodajalcev (3) 4,0 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (7) 4,3 

LP - splet (23) 4,6 
LP - excel (13) 4,5 
SFR - splet (17) 4,3 
SFR - excel (10) 4,1 
PLAĻE - splet (23) 4,6 

4,4 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (10) 4,4 
Spletna boniteta eBON (8) 4,5 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (12) 4,6 
Veļstransko pobotanje (5) 4,2 

4,4 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (24) 4,3 
Vsebina (24) 4,5 
Preglednost (24) 4,3 
Prijaznost do uporabnika (24) 4,5 

4,4 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 24)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 24 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (23) 4,7 
Hitrost reġevanja zadev (23) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (23) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (23) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (20) 4,6 

4,6 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 24)
gospodarska druģba 10 
samostojni podjetnik 1 
raļunovodski servis 3 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 8 
druġtvo 0 
banka 0 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 1 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 24)
finanļnik 2 
raļunovodja 16 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 2 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 1 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 0 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Velenje_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 51 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (45)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (47)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (46)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (43)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (46)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (45)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (46)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (43)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (43)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (50)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (45)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (47)  
Zaradi vpogledov v eBON (43)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 50)
Da, vedno 33 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 15 
Ne, dostopi so zapleteni 2 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (42) 4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (43) 4,4 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (50) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (48)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (48) 4,0 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (46) 3,7 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (34) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (26) 4,2 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (18) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (15) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (20) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (35) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (41) 4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (29) 3,9 
Spletna boniteta eBON (27) 3,7 

4,0 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (34) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (23) 4,2 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (16) 4,3 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (13) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (16) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (32) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (37) 4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (28) 4,3 
Spletna boniteta eBON (25) 4,2 

4,2 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (15) 4,3 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (12) 4,4 
Registracija sobodajalcev (8) 4,3 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (13) 4,4 

LP - splet (45) 4,6 
LP - excel (30) 4,6 
SFR - splet (26) 4,7 
SFR - excel (17) 4,6 
PLAĻE - splet (42) 4,8 

4,5 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (24) 4,2 
Spletna boniteta eBON (25) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (26) 4,0 
Veļstransko pobotanje (16) 4,3 

4,2 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (49) 4,3 
Vsebina (49) 4,4 
Preglednost (47) 4,4 
Prijaznost do uporabnika (47) 4,4 

4,4 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 51)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 51 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (48) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (48) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (49) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (46) 4,6 
Urejenost prostorov in okolja (26) 4,5 

4,6 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 50)
gospodarska druģba 17 
samostojni podjetnik 9 
raļunovodski servis 8 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 8 
druġtvo 1 
banka 0 
notariat 1 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 5 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 48)
finanļnik 5 
raļunovodja 33 
analitik 0 
trģnik 0 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 1 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 1 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 7 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.





Rezultati za izpostavo Nobeno_____________ 
Na vpraġalnik je odgovorilo 91 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. S kakġnim namenom in kako pogosto 
dostopate do spletnega portala AJPES? 

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) poslovnih 
subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni register Slovenije ï 
PRS) (89)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS (90)  
Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
vpisov v sodni register (90)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih 
zaradi insolventnosti (90)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP (89)  
Zaradi vpogledov v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP (89)  

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... (89)  

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (89)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (89)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih poroļil, podatki 
za statistiko finanļnih raļunov, podatki o plaļahé) (89)  

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil (89)  
Zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES (90)  
Zaradi vpogledov v eBON (89)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES 
obiļajno uspe najti podatke oziroma 
informacije, ki jih iġļete? 

 (odgovor: 91)
Da, vedno 83 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 7 
Ne, dostopi so zapleteni 1 



3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja 
izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 

Ļe bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. (80) 4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske druģbe, bi se obrnil na AJPES. (82) 4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. (65) 3,7 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma so pomembni za laģje 
odloļanje. (84)

4,2 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (84) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam 
sodelavcem in prijateljem. (88) 3,6 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (84) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (53) 4,0 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (41) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (25) 3,2 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (17) 3,3 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (50) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (31) 3,6 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (31) 4,0 
Spletna boniteta eBON (18) 3,5 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (79) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni register (50) 3,9 
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (39) 3,7 



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (20) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (16) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (47) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) (29) 4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (29) 4,3 
Spletna boniteta eBON (19) 4,0 

3,9 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih 
opravlja AJPES, oziroma z uporabniġkimi 
programi, prek katerih AJPES predlagate 
podatke? 

Registracija samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (14) 4,1 

Registracija gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (15) 4,1 
Registracija sobodajalcev (5) 3,8 
Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS (11) 4,0 

LP - splet (26) 4,0 
LP - excel (19) 4,1 
SFR - splet (18) 3,8 
SFR - excel (13) 3,9 
PLAĻE - splet (20) 4,3 

4,0 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije na papirju (17) 3,6 
Spletna boniteta eBON (13) 3,5 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (19) 3,6 
Veļstransko pobotanje (9) 3,7 

3,6 

8. Ocenite kako ste na sploġno zadovoljni s 
spletnim portalom: 

Oblika (91) 4,0 
Vsebina (91) 4,2 
Preglednost (91) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (91) 4,0 

4,1 



9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 91)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 91 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete: 

Strokovnost usluģbencev (13) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (14) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (14) 4,9 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (14) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (12) 4,2 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti 
storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 10. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]

12. Vaġi predlogi za nove storitve AJPES: 
Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]



13. Kakġna je oblika organizacije, v kateri 
ste zaposleni? 

 (odgovor: 87)
gospodarska druģba 38 
samostojni podjetnik 3 
raļunovodski servis 0 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 19 
druġtvo 0 
banka 13 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 5 
drugo 6 

14. Navedite svoje podroļje dela (delovno 
mesto): 

 (odgovor: 86)
finanļnik 9 
raļunovodja 16 
analitik 9 
trģnik 2 
pravnik 9 
revizor 1 
davļnik 1 
banļnik 9 
raziskovalec 0 
informatik 2 
poslovodja 1 
notar 0 
odvetnik 3 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 10 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 12 

Poroļilo je bilo generirano 27.01.2009   19:09.
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