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UVOD 
 

AJPES, kot javna agencija v skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah,  enkrat letno 

ugotavlja mnenje uporabnikov o njenem delu ter o moţnih predlogih glede storitev in 

izboljšav. Zato je bila v času od 27. 1. 2011 do 23. 2. 2011 na spletnem portalu na voljo 

anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z anketo je AJPES ţelel pridobiti 

ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev javne sluţbe in trţne dejavnosti AJPES, ki 

so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj spremeni, dopolni oziroma pribliţa 

storitve, da bodo uporabnikom še bolj koristne in prijazne za uporabo. 

 

Na vprašalnik (Priloga 1) je odgovorilo 2.514 anonimnih uporabnikov, kar je največ doslej. 

Obsegal je 16 vprašanj oz. točk, katerih namen je bil pridobiti mnenja oz. ocene uporabnikov 

AJPES na naslednje vsebine: 

 

- ocena poslovanja izpostav AJPES, 

- namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 

- ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 

- ocena spletnega portala AJPES. 

 

Uporabniki so lahko v zvezi s predlogi za izboljšanje kakovosti storitev odgovorili na tri odprta 

vprašanja, in sicer ali ţelijo, da se kaj izboljša in kako, ali so s čim posebno zadovoljni in ali 

jih kaj posebno moti. 

 

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 2010. 
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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. 

1.1 Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije 

 

Največji deleţ odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih druţb, pravnih oseb 

javnega prava in samostojni podjetniki, najmanj uporabnikov, ki so odgovarjali pa je bilo s 

strani notariatov. 99 anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.  

 

Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske druţbe 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 druţba 44,85 

Samostojni podjetnik 14,44 

Računovodski servis 8,13 

Pravna oseba zasebnega prava 2,38 

Pravna oseba javnega prava 17,86 

Društvo 1,30 

Banka 4,76 

Notariat 0,22 

Sodišče 0,95 

Odvetništvo 2,20 

Drugo 2,98 
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1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 

 

Na anketo so preteţno odgovarjale osebe, ki opravljajo poklic računovodje, finančnika, 

poslovodje ter javni usluţbenci. 196 oseb opravlja v anketi ne-specificirane poklice 

(»drugo«), 203 osebe pa na vprašanje o poklicu niso odgovorile.  

 

Področje dela oziroma 
poklic 

Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 6,32 

Računovodja 53,70 

Analitik 1,60 

Trţnik 2,21 

Pravnik 3,68 

Revizor 0,22 

Davčnik 0,78 

Bančnik 3,16 

Raziskovalec 0,43 

Informatik 1,56 

Poslovodja 6,40 

Notar 0,00 

Odvetnik  1,34 

Sodnik 0,09 

Novinar 0,13 

Proizvajalec proizvodov in 
storitev 1,99 

Javni usluţbenec 6,79 

Funkcionar 0,26 

Študent 0,87 

Drugo  8,48 
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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. Deleţ sodelujočih v anketi je bil sorazmeren številu poslovnih subjektov po 

geografskih področjih oz. po izpostavah AJPES. Največji del anketiranih sodeluje z Izpostavo 

Ljubljana, 249 oseb pa na to vprašanje ni odgovorilo: 

 

 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na 
dan 31.12.2010 

v % 

Ljubljana 31,80 33,10 

Celje 6,88 8,64 

Koper 7,12 6,89 

Kranj 7,86 9,73 

Krško 2,46 2,84 

Maribor 15,41 14,67 

Murska Sobota 3,99 4,44 

Nova Gorica 4,05 6,31 

Novo mesto 4,73 5,38 

Postojna 1,84 2,29 

Trbovlje 1,41 1,43 

Velenje 3,81 4,29 
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2. ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA 

 

Vprašanja in odgovori so bili po vsebini strukturirani v naslednje skupine: 

 

- ocena poslovanja izpostav AJPES 

- namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 

- ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 

- ocena spletnega portala AJPES 

2.1 Ocena poslovanja izpostav AJPES 

 

Delo izpostav (4. točka vprašalnika) so anketirani lahko ocenili z ocenami od 1 do 5. Z 

najvišjo povprečno oceno je bila tako kot prejšnja leta ocenjena prijaznost usluţbencev, z 

najniţjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke, čeprav je bila le ta 

ocenjena z višjo oceno kot lani. Strokovnost usluţbencev in hitrost reševanja zadev so 

ocenili s 4,5, urejenost prostorov in okolja pa so anketirani ocenili s povprečno oceno 4,4. 

Uporabniki so  letos prvič ocenili tudi dosegljivost usluţbencev, (v spodnji tabeli ocena zaradi 

neprimerljivostjo s preteklimi leti ni navedena) in sicer z oceno 4,3. Posamezne izpostave so 

dobile povprečno oceno od 4,3 do 4,7. Na vprašanje, če izpostave AJPES izpolnjujejo 

pričakovanja uporabnikov, je bilo  med anketiranimi  95% takih, ki pravijo, da usluţbenci v 

izpostavah povsem izpolnjujejo njihova pričakovanja. 

 

 

Ocena kakovosti poslovanja v 
izpostavah 

Leto 

2006 2007 2008 2009 2010 

Strokovnost usluţbencev 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 

Hitrost reševanja zadev 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 

Prijaznost usluţbencev 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 

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

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

Povprečna ocena 4,3 4,3 4,4 4,3* 4,4 

* povprečna ocena 2009 se, kljub enakim ocenam, zaradi zaokroţevanja razlikuje od povprečne ocene 2008 
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2.2 Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 

 

Na anketno vprašanje (6. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto 

uporabniki dostopajo do spletnega portala AJPES, so se anketirani odločali za eno od 

moţnosti, in sicer »redno«, »včasih«, »nikoli - ne potrebujem «, »nikoli - ne poznam«. Največ 

anketiranih (63,7 %) je odgovorilo, da redno dostopa do spletnega portala zaradi predloţitve 

podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za plače in drugih 

podatkov. Uporabniki redno (58,5 %) dostopajo do spletnega portala 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 redno dostopa nekaj manj kot 50 %, 

43,6% anketiranih pa včasih. Pribliţno  tretjina anketiranih uporabnikov redno obišče spletni 

portal zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra in zaradi iskanja 

podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov,  nekaj manj kot 30 % anketiranih pa 

portal redno obišče zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES in vpogleda v javno 

objavljena letna poročila. Najmanj  so spletne strani obiskane zaradi vpogledov v evidenco 

digitalnih potrdil, zaradi iskanja podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih drţav članic 

EBR ter vpogledov v podatke neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.  

 

Na anketno vprašanje (7. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu AJPES 

običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 83 % anketiranih odgovorilo, 

da vedno (lani je bilo takih 79%), 14 % jih je odgovorilo, da s pomočjo usluţbencev AJPES, 

le 3 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli.   

 

Pri osmem anketnem vprašanju so uporabniki s stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja izrazili 

svoj odnos do podatkov in informacij AJPES, pri čemer je ocena 1 pomenila najniţjo, ocena 

5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja (4,4) so anketirani 

izrazili pri trditvi, da potrebujejo AJPES, ko iščejo informacije o vpisu oziroma registraciji 

samostojnega podjetnika, oziroma če potrebujejo informacije o ustanovitvi oziroma 

registraciji gospodarske druţbe in trditvi, da jim podatki in informacije AJPES sluţijo kot 

pomoč pri delu . Najniţje ocenjena in sicer z oceno 3,9 je bila trditev »Če bi potreboval 

informacijo o tujem poslovnem subjektu bi se obrnil na AJPES«. Ti odgovori kaţejo, da v letu 

2010 uvedena storitev poizvedovanja po podatkih o poslovnih subjektih v drţavah članicah 

EBR še ni dovolj poznana. 

 

Trditev   Ocena 

5 4 3 2 1 

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

1.427 429 285 60 51 

Če bi potrebovali informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druţbe, bi se obrnil na 
AJPES. 

1.441 427 265 65 51 

Če bi potreboval informacije o tujem poslovnem 
subjektu, bi se obrnil na AJPES. 

967 450 521 176 123 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 1.025 794 338 58 37 

Navodila za uporabo aplikacij in programov so jasna. 912 824 396 84 34 
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Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluţijo kot pomoč pri delu. 

1.269 620 269 60 30 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES so 
pomembni za laţje poslovno odločanje. 897 673 489 111 56 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. 996 667 420 104 48 

Obisk spletnega portala AJPES večkrat priporočam 
sodelavcem in prijateljem. 960 607 435 150 78 

 

2.3 Ocena spletnega portala AJPES 

 

Pri anketnih vprašanjih (10. in 11. 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 (4,5), prav tako 

tudi preglednost (4,4) podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (aplikacija iPRS). Z oceno 

4,4 so ocenili tudi preglednost in dostopnost do podatkov javne objave letnih poročil 

(aplikacija JOLP) ter do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov. Prav tako, z 

oceno 4.4 so ocenili tudi dostopnost do  podatkov E-objave v postopkih vpisov v sodni 

register. Z najniţjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 

(3,8) so anketirani ocenili dostop do podatkov o tujih poslovnih subjektih eEBR.   Z najniţjo, 

pa vendarle z oceno 4,0 je bila ocenjena preglednost podatkov pri vpogledih v podatke o 

tujih poslovnih subjektih eEBR ter Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin (RZPP). 

  

Na anketno vprašanje (13. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s prenovljenim 

spletnim portalom AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih 

letih so tudi v letu 2010 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES. 

Prijaznost do uporabnika, preglednost in oblika pa so bili ocenjeni s 4,2. Vse ocene so bile 

najmanj za dve desetinki višje kot ocene preteklega leta. Iz ocen spletnega portala od leta 

2006 do leta 2010, navedenih v spodnji tabeli je razvidno, da je bil spletni portal, glede na 

pretekla leta, ocenjen najboljše doslej. 

 

Splošno zadovoljstvo  
s spletnim portalom 

Leto 

2006 2007 2008 2009 2010 

Oblika 4,1 4,1 4,1 4,0 4,2 

Vsebina 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 

Preglednost 4,0 4,0 4,0 3,9 4,2 

Prijaznost do uporabnika 4,1 4,1 4,1 4,0 4,2 

Povprečna ocena 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3 

 



AJPES  Stran 10/19 

2.4 Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami 

 

Uporabniki so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo oziroma kakovost storitev, ki jih opravlja 

AJPES, še posebej kakovost računalniških rešitev, prek katerih poslovni subjekti AJPES 

predlagajo oz. posredujejo podatke (11. točka vprašalnika). Vse storitve oziroma 

računalniške rešitve so dobile oceno najmanj 4,0. Najbolje so anketirani ocenili spletni 

program za oddajanje letnih poročil in spletni program za oddajanje podatkov o izplačanih 

plačah  in sicer z oceno 4,4.  Z oceno 4,3 so bili ocenjeni registracija, sprememba podatkov 

izbris samostojnih podjetnikov (aplikacija e-VEM), registracija, sprememba podatkov in izbris 

gospodarskih druţb (aplikacija e-VEM), računalniška rešitev za vnos podatkov letnih poročil 

v prostorih izpostav (LP – Excel) ter spletna aplikacija za vnos podatkov o izplačanih plačah 

javnega sektorja. Z najniţjo oceno je bila ocenjena spletna računalniška rešitev za vnos 

podatkov v statistično zbiranje podatkov o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 

2009 (NR-IOT). 

 

Vse trţne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (12. točka vprašalnika), 

so bile ocenjene boljše kot preteklo leto, in sicer z oceno 4,1. Bonitetne informacije po 

modelu AJPES S.BON  in spletno boniteto AJPES S.BON  so ocenili še višje, in sicer z 

oceno 4,2. 
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3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 
STORITEV 

 

Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanja kaj in kako izboljšati, ali  so s čim 

posebno zadovoljni in ali jih kaj posebno moti (14. 15. in 16. točka vprašalnika).  

 

Na vprašanje, kaj in kako bi bilo potrebno izboljšati je odgovorilo pribliţno 15 odstotkov 

anketiranih. Številni odgovori anketiranih so tudi taki, da iz njih ni bilo mogoče natančno 

razbrati, kaj ali kako bi AJPES lahko izboljšal delovanje. Na vprašanje, če jih morda kaj 

posebno moti, je odgovorilo 82 anketiranih. Predvsem jih moti, da so trţne storitve AJPES 

plačljive, večina odgovorov na to vprašanje pa je ţe zajeto v točki, kjer so odgovarjali o 

izboljšavah kakovosti storitev AJPES. Nekaj predlogov, ki so jih uporabniki navedli je takih, ki 

jih je AJPES obravnaval ţe v preteklih letih. Največ odgovorov  je bilo pri vprašanju, če so s 

čim posebno zadovoljni. Pri tem vprašanju je večina anketiranih  odgovorila, da je zelo 

zadovoljna s prijaznostjo, strokovnostjo in aţurnostjo usluţbencev, pohvalili pa  so tudi 

preglednost  prenovljenega spletnega portala. 

 

Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev, ki so jih anketirani navedli v sklopu 

odprtih vprašanj, 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 glede preglednosti oziroma dostopnosti do podatkov oziroma informacij  na 
spletnem portalu AJPES, je bila ocenjena preglednost oziroma  dostopnost do podatkov iz 
Poslovnega registra Slovenije (PRS). Kljub visoki oceni pa so anketirani navedli kar nekaj 
predlogov oziroma pripomb. 
 

 Iskalnik ePRS naj se poenostavi, saj iskalnik ne ponudi zadetkov, če v iskalni 

pogoj ni vpisana natančna poizvedba . 
Iskalnik ePRS zagotavlja podatke o enotah PRS ne glede na to, ali je iskalni pogoj zapisan z 
velikimi ali malimi črkami. Ravno tako iskalnik ePRS vrne rezultat tudi v primeru obratnega 
zapisa imena in priimka.  
 

 AJPES naj omogoči izpise iz ePRS za določena datumska obdobja. 
AJPES zagotavlja izpise za datumska obdobja skladno s Tarifo za ponovno uporabo 
podatkov PRS na podlagi naročila uporabnika. Iskanje po različnih iskalnih kriterijih, po 
katerih išče iskalnik ePRS, je namenjen iskanju podatkov posameznih poslovnih subjektov in 
ne izpisovanju seznamov, zato iskanje po različnih obdobjih na spletni strani AJPES ni 
omogočeno.  
 

 Na spletnem portalu AJPES ni mogoče najti zgodovine izbrisanega 

samostojnega podjetnika. 
Zgodovina podatkov o subjektih vpisa v sodni register je razvidna iz zgodovinskega izpisa iz 
sodnega registra, ki ga AJPES zagotavlja skladno z Zakonom o sodnem registru. Predpisi ne 
določajo priprave in objave zgodovinskih izpisov za samostojne podjetnike in druge poslovne 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
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subjekte. AJPES na spletni strani objavlja podatek o datumu izbrisa iskanega poslovnega 
subjekta, smotrnost objave vseh podatkov o poslovnem subjektu, ki so bili v Poslovni register 
Slovenije vpisani pred izbrisom, bo AJPES proučil.  
 

 AJPES naj iskalnike ePRS in eINSOLV nadgradi tudi z iskanjem po osebah, saj 

je pri poslovnih odločitvah pomembno poznati gospodarsko zgodovino tako 

podjetja kot posameznikov, ki podjetja zastopajo. 
Skladno z določbami 2. odstavka 50. in 51. čl Zakona o sodnem registru, podatki niso 
predmet iskalnika ePRS. Iskanje objav o postopkih zaradi insolventnosti, po osebah prav 
tako prepovedujejo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. 
 

 Aplikacija ePRS naj omogoči takšno iskanje, da bo na voljo več kriterijev hkrati. 
Iskalnik ePRS omogoča brezplačen vpogled v podatke posamezne enote PRS preko 
spletnega portala AJPES in ni namenjen pripravi baz podatkov, zato predlog ni skladen z 
namenom iskalnika ePRS. AJPES pripravlja izpise podatkov iz PRS v XLS ali ACCESS obliki 
na podlagi naročila uporabnika, skladno s Tarifo za ponovno uporabo podatkov PRS, pri 
čemer so lahko kriteriji iskanja tudi dejavnosti SKD 2008. 
 

 V aplikaciji ePRS naj se vsi podatki o posamezni družbi prikažejo na eni strani - 

brez zavihkov.  
AJPES zagotavlja izbrane javne podatke o posamezni druţbi v ePRS na pregleden način. 
Deloma lahko tej ţelji zadosti izbor opcije v iskalniku ePRS »Prikaţi osnovni pogled« v levem 
spodnjem delu ekrana. 
 

 AJPES naj zaradi lažjega iskanja zadetkov omogoči, da bo iskalnik, podobno 

kot pri Googlu, »pomagal« s predlogi imen poslovnih subjektov. 
Pripombo uporabnikov bomo preučili in upoštevali pri nadaljnjem razvoju aplikacije ePRS. 

 Uvoz in osveževanje podatkov iz ePRS, v bazo komitentov uporabnikov 

spletnega portala, naj bo brezplačen. 
AJPES v okviru ponovne uporabe podatkov PRS med drugim omogoča prevzem podatkov 
preko spletnega servisa v treh različnih obsegih: minimalnem, oţjem ali širšem naboru 
podatkov. Podrobnejše informacije so uporabnikom na voljo na spletnem portalu AJPES, na 
povezavi Spletni servis WSPRSINFO. Storitev je plačljiva in sicer skladno s Tarifo za 
ponovno uporabo podatkov PRS, saj ponovna uporaba javnih podatkov v pridobitni namen 
skladno s predpisi ni brezplačna. 
 

 AJPES naj omogoči izpise o ustanoviteljih družb in njihovih lastniških deležih. 
Vpogled v podatke o druţbenikih in njihovih deleţih je mogoč prek javnega vpogleda v 
podatke poslovnega registra (ePRS). Na podlagi vnosa enega izmed iskalnih pogojev (npr. 
matična številka, davčna številka, firma) se najprej prikaţejo osnovni podatki o poslovnem 
subjektu, vpogled v podatke o druţbenikih in njihovih deleţih je omogočen po kliku na 
zavihek »Druţbeniki in poslovni deleţi«. Podatkov o lastniških strukturah delniških druţb pa 
AJPES ne vodi v poslovnem registru, saj podatke o delničarjih zagotavlja skladno s predpisi 
Klirinško-depotna druţba. 
 

 Podatki o tujih družbah naj bodo na spletnem portalu AJPES bolj na vidnem 

mestu. 
Povezava do mreţe Evropskega poslovnega registra se nahaja na osnovni spletni strani 
AJPES, preko katere je zagotovljen dostop do aplikacije eEBR. Z naslednjim klikom je 
mogoče pridobiti vse informacije o eEBR, zatem pa je ţe zagotovljen vstop v aplikacijo 
eEBR. Moţen pa je tudi hitri dostop do podatkov o poslovnih subjektih iz drţav članic EBR in 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO320.html
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Ponovna_uporaba/wsPRSInfo?md_id_menu=50
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno?id=414
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sicer po brezplačni prijavi na www.ajpes.si se v zgornji vrstici prikaţejo gumbi za hiter dostop 
do posameznih aplikacij (eEBR je skrajno desni gumb).  

 

 Razširi naj se tudi nabor držav zbranih v EBR in dostop do osnovnih podatkov 

družb v sistemu eEBR  naj bo brezplačen. 
Iskanje po imenih poslovnih subjektov je brezplačno (izjema je Italija), podrobnejši podatki in 
naročila dokumentov pa so plačljivi. Cene storitev mreţe EBR določajo ponudniki podatkov 
drţav članic glede na vrsto storitve. V sistem EBR je trenutno vključenih 26 drţav članic. 
Mreţa sodelujočih drţav se nenehno širi, saj je cilj zdruţenja EBR v naslednjih nekaj letih 
vključiti v informacijsko mreţo vse evropske drţave, odločitev o vključitvi pa je na strani 
posamezne članice. 
 

 Podatki o tujih poslovnih subjektih so v sistemu eEBR pomanjkljivi. 
Drţave članice, povezane v enoten informacijski sistem EBR, zagotavljajo večino podatkov iz 
standardiziranega osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih. Izjema so posamezni 
podatki, ki jih nekatere članice zaradi razlik v vodenju podatkov v nacionalnih poslovnih 
registrih ne morejo zagotoviti. Poleg osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
večina drţav članic zagotavlja tudi podatke o odgovornih osebah in različne dokumente 
poslovnih subjektov (letna poročila, ustanovitvene akte in druge). Več drţav članic dodatno 
zagotavlja tudi: 

 podrobnejše podatke o odgovornih osebah, 

 iskanje po odgovornih osebah (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 

Italija, Latvija, Švedska, Ukrajina, Zdruţeno kraljestvo) in 

 podrobnejše podatke o poslovnih subjektih v obliki izpiska.  
V primeru pomanjkljivosti pri konkretnem primeru pa je potrebno za pojasnilo glede 
pomanjkljivosti v podatkih zaprositi pristojno drţavo članico. 
 

 AJPES naj zaradi lažjega pregleda omogoči neposredno povezavo med 

objavami podatkov zaradi insolventnosti eINSOLV in drugimi objavami 

eOBJAVE. 
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP) določa dve vrsti objav: 

 eOBJAVE: Objave sklepov, poročil in drugih vlog strank (vsebine procesnih dejanj) 

 eINSOLV: Objave podatkov o posameznem postopku (zadevi) zaradi insolventnosti. 

Ločen način objave podatkov določa Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, in 

sicer zaradi različnega vira podatkov. Podatke in dokumente, ki so na voljo preko aplikacije 

eOBJAVE objavljajo neposredno stečajna sodišča, podatki in dokumenti, ki so na voljo preko 

aplikacije eINSOLV pa se zagotavljajo neposredno iz Vpisnika insolventnih postopkov, ki ga 

vodi Vrhovno sodišče RS. Ločen način objave podatkov določa Uredba o objavah v 

postopkih zaradi insolventnosti, in sicer zaradi različnega vira podatkov. Podatke in 

dokumente, ki so na voljo preko aplikacije eOBJAVE objavljajo neposredno stečajna sodišča, 

podatki in dokumenti, ki so na voljo preko aplikacije eINSOLV pa se zagotavljajo neposredno 

iz Vpisnika insolventnih postopkov, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. 
 

 AJPES bi moral zaradi lažjega spremljanja postopkov prisilnih poravnav vse 

podatke javno objaviti. 

Na spletnem portalu AJPES so  objavljeni vsi podatki in dokumenti, ki se jih skladno z 

veljavno zakonodajo sme objaviti. Drugi podatki in dokumenti zaradi varovanja osebnih 

podatkov, ne smejo biti javno objavljeni, zato je pri teh dokumentih navedeno »listina ni 

javna«. 

http://www.ajpes.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
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Največ predlogov s področja registrov so uporabniki podali v zvezi z registrom transakcijskih 

računov eRTR , ki ga je AJPES vzpostavil 1. julija 2010. 

 

 AJPES naj pri poizvedbah o transakcijskih računih fizičnih oseb omogoči 

uporabniku brisanje podatkov o že rešenih zadevah in možnost  izpisa 

podatkov.  

AJPES bo brisanje in izpis  podatkov v aplikaciji eRTR omogočil  ţe v naslednjih mesecih, 

saj je dopolnitev v tem delu ţe načrtovana. 

 

 AJPES naj omogoči dostop do dnevno ažuriranih  podatkov o odprtih 

transakcijskih računih skupaj s podatkom o statusu računa.  

AJPES podatke  o transakcijskih računih prevzema od ponudnikov plačilnih storitev enkrat 

dnevno – zvečer in skrbi za nenehno aţuriranje in osveţevanje podatkov Registra 

transakcijskih računov. Banke lahko posredujejo podatke o vseh spremembah transakcijskih 

računov  tudi med dnevom. 

 

 Uporabniki želijo, da bi bil izpis podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb  

bolj pregleden, oziroma da bi se  na ekranu prikazali vsi podatki o posameznem 

računu. 

Podatki o vseh številkah transakcijskih računov enega imetnika se prikaţejo  v zaporednih 

vrsticah, podrobnejši podatki o imetniku posameznega računa in o računu pa se prikaţejo s 

klikom na izbiro posameznega računa. AJPES se je za tako prikazovanje podatkov odločil, 

ker bi prikaz vseh podatkov naenkrat (o računih in o imetniku računa), povzročil veliko 

nepreglednost. 

 

 AJPES naj omogoči dostopnost do podatkov o transakcijskih računih tudi za 

neaktivne subjekte.  

Podatki o vseh računih, zaprtih v obdobju zadnjih petih let, ne glede ali gre za aktivne ali 

izbrisane  poslovne subjektem, so dostopni na enak način kot podatki o aktivnih računih. 

Uporabniki morajo pri iskanju podatkov v aplikaciji  izbrati ustrezen status (odprti računi, 

zaprti računi ali vsi računi) 

 

 Uporabniki bi poleg podatkov o številki transakcijskega računa, v primeru da je 

pri številki računa navedena oznaka R, želeli dobiti tudi informacijo o številu dni 

blokade računa. 

Podatki v registru transakcijskih računov v AJPES so vzpostavljeni v obsegu, določenem z 

ZPlaSS. Med podatki, ki jih določa 144. člen ZPlaSS, ni podatkov o blokadah imetnika 

transakcijskega računa (datum spremembe, znesek blokade posameznega transakcijskega 

računa), zato AJPES teh podatkov v RTR ne zagotavlja. AJPES v RTR zagotavlja kot javni 

podatek le oznako R, ki pomeni, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za 

plačilo dolga iz naslova sodnih izvršb in/ali davčnega dolga. 

 

 AJPES naj omogoči uporabnikom prijaznejši dostop do aplikacije eRTR 

oziroma naj omogoči dostop neposredno iz aplikacij uporabnika. 

AJPES omogoča naročnikom podatkov ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih 

računih poslovnih subjektov. Podatki so na voljo v XML datotekah, omogočeno je 

http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
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prevzemanje vseh podatkov z dnevnimi spremembami in uporabo teh podatkov v lastnih 

aplikacijah naročnika. Podrobnejše informacije o strukturi in vsebini XML datotek s podatki iz 

registra transakcijskih računov in vzorčni primer XML datotek so na spletnem portalu AJPES. 

 

 Uporabniki občasno ne vidijo vseh TRR poslovnih subjektov – ob vpisu 

matične številke pri nekaterih poslovnih subjektih ni razviden fiduciarni TRR, 

ampak je potrebno navesti ime subjekta za dostop do tega računa. 

Nekaterih podatkov (npr. podatka o matični številki) o imetnikih računov banke, ki vodijo te 

račune, pri nekaterih računih vrste F (fiduciarni računi) še niso dopolnile, ker je bila takšna 

ureditev v preteklosti dovoljena. AJPES lahko banke na pomanjkljive podatke le opozori, ne 

more pa sam  v registru popravljati podatkov, saj podatke za vodenje RTR zagotavljajo 

banke. V takih primerih podatek o transakcijskem računu dobimo, če spremenimo iskalni 

kriterij. 

 

 Uporabniki AJPES želijo pridobiti podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb 

tudi v primeru, ko izvršilni postopek še ni uveden, pa obstoji podlaga za upnika 

po pridobitvi podatkov - zaradi uvedbe postopka izvršbe. 

AJPES posreduje vlagatelju zahteve podatke o transakcijskih računih fizične osebe v vseh 

primerih, ki jih določa ZPlaSS. V skladu z določbami zakona  mora vlagatelj izkazati pravni 

interes in sicer pravnomočni izvršilni naslov, ki ni nujno sklep o izvršbi, ampak tudi 

pravnomočna in izvršljiva sodba ali drug izvršilni naslov. 

 

 Iskanje po registru transakcijskih računov ni dovolj prijazno, saj ne omogoča 

iskanja po »delnem« korenu računa. Iskalnika za podatke v  ePRS in podatke  

eRTR bi bila lahko združena.  

Iskanje po številki računa v aplikaciji eRTR deluje ne glede na to ali so med številkami vezaji 

ali ne in ne glede na to, na katerem mestu so, prav tako pri iskanju niso pomembni presledki. 

Iskalnik pa ne omogoča iskanja po delu računa. Transakcijski računi poslovnih subjektov se 

vodijo tudi v PRS in so vidni pri iskanju podatkov v ePRS, nima pa ePRS moţnosti iskanja 

glede na podatek o transakcijskem računu.  

 

 AJPES pri iskanju transakcijskih računov proračunskih uporabnikov med 

rezultati prikaže tudi račune, ki jih lahko uporablja le ZPIZ, zato prihaja do 

nakazil na nepravilne račune. 

AJPES zagotavlja javnost podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov, pri čemer 

nima osnove, da bi sam opredeljeval, kateri podatki o transakcijskih računih naj ne bi bili 

javni. Na problem javnega objavljanja transakcijskih računov vrste M – TR proračunskih 

uporabnikov za gotovinsko poslovanje se je AJPES ţe obrnil na Banko Slovenije s prošnjo, 

da prouči moţnost, da podatki o teh računih ne bi bili javni, saj proračunski uporabniki 

pogosto sporočajo, da se na ta račun usmerjajo sredstva, ki bi se morala usmerjati na račune 

vrste S.  

 

 AJPES naj poenoti navodila za referente, saj ima vsak svoje zahteve glede 

pravnomočnosti sklepov 

AJPES redno preverja izvajanje nalog v zvezi z reševanjem zahtev po podatkih v RTR. Za 

zagotovitev zakonitega in enotnega ravnanja in enotnega ravnanja v zvezi s tem je AJPES v 
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posameznih primerih za mnenje o pravilnosti izvajanja določil o obdelovanju osebnih 

podatkov pridobil mnenje oziroma stališča Informacijskega pooblaščenca RS in drugih 

institucij, pristojnih za  razlago posameznih predpisov. V vseh izpostavah AJPES so glede 

navedeno zagotovljeni vsi postopki, da se naloge opravljajo enotno.  

 

 Pri prikazu rezultatov podatkov o transakcijskem računu bi bilo potrebno dodati 

šifrant bank.  

To  pomanjkljivost je AJPES  odpravil kmalu po začetku vodenja RTR v AJPES. Dodan je bil 

stolpec: Ponudnik plačilnih storitev (in ne banka, ker to niti ni vedno banka). 

 

3.2   Zbiranje, obdelava in objava letnih poročil 

 

Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES so bile dane tudi pobude v zvezi z 

aplikacijo za predloţitev letnih poročil in aplikacijo za vpogled v javno objavljena letna 

poročila (JOLP). 

 

  AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 

izkazih. 

Predlog so uporabniki navedli ţe tretje leto zapored. S tehničnega vidika bi v spletne 

aplikacije za vnos podatkov iz letnih poročil AJPES sicer lahko vgradil avtomatsko 

seštevanje postavk, vendar pa v tem primeru ne bi bilo mogoče programsko natančno 

identificirati mesta napake. Napake bi morali identificirati ročno uporabniki sami, kar pa je 

zagotovo teţje in bolj zamudno od sedanjega sistema vnosa. Poleg tega gre pri vnosu 

seštevkov za izvirne knjigovodske podatke, ki jih mora uporabnik vpisati sam. 

 

 AJPES naj omogoči več vpogledov (dnevno) za dostop do JOLP. 

Predlog je bil s strani uporabnikov podan ţe v preteklem letu, zato je  AJPES v letu 2010 

povečal dnevni limit za vpoglede v javno objavljena letna poročila iz 10 na 20 poslovnih 

subjektov na eno uporabniško ime. Posebej je na svojem spletnem portalu tudi navedel, da 

lahko uporabnik, ki potrebuje začasno večje število dnevnih vpogledov, to sporoči na 

info@ajpes.si, da mu to tudi omogočimo. Dnevni limit za vpoglede v javno objavljena letna 

poročila je vgrajen zaradi preprečevanja nepooblaščene uporabe javno objavljenih podatkov 

s pomočjo posebnih programov, ki postopno prepisujejo dele ali celotne baze podatkov, kar 

je v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala AJPES in tudi v nasprotju s 

141. d členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.  

 

 AJPES naj omogoči vpogled v letna poročila tudi za pretekla leta, ne pa le za 

zadnje poslovno leto. 

Tudi ta predlog je AJPES obravnaval ţe pri analizi ankete preteklega leta, zato  je v letu 

2010 zagotovil vpogled v podatke iz letnih poročil za zadnji dve leti in s tem zadovoljil 

potrebe večine uporabnikov. Za pretekla leta lahko uporabniki pridobijo podatke iz letnih 

poročil na podlagi zahtevka za ponovno uporabo informacij javnega značaja. Za daljše 

časovno obdobje AJPES zagotavlja podatke računovodskih izkazov v zbirki FI-PO Ajpes, ki 

jo nudi v okviru svojih trţnih storitev.  

mailto:info@ajpes.si
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 AJPES naj omogoči vnos podatkov v spletne aplikacije za namen izdelave 

medletnih bilanc. 

AJPES je v letu 2010 na ţeljo uporabnikov na svojem spletnem portalu objavil Excelove 

preglednice v rubriki »Excel preglednice za lastne poslovne potrebe«. Ta rubrika se nahaja 

na isti spletni strani kot dostop do aplikacij za vnos podatkov iz letnih poročil za drţavno 

statistiko oz. za javno objavo. Excel preglednice za lastne poslovne potrebe so po obsegu in 

vsebini enake kot za sporočanje podatkov za preteklo poslovno oz. koledarsko leto, razlika je 

le v tem, da lahko uporabniki sami vpisujejo obdobje, na katerega se računovodski izkazi 

nanašajo.  

 

 AJPES naj zagotovi Excelove preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil 

tudi za proračunske uporabnike. 

Letna poročila, ki jih morajo predloţiti proračunski uporabniki, so zelo obseţna in zahtevajo 

vgraditev številnih kontrol podatkov. Glede na to, da je prek spletnih aplikacij mogoče 

zagotoviti vzpostavitev vseh potrebnih kontrol, in glede na to, da vsi proračunski uporabniki 

razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, je uporaba spletnih aplikacij najbolj racionalen 

način predlaganja letnih poročil. Stroški za vzpostavitev moţnosti predlaganja letnih poročil v 

obliki Excel preglednic bi bistveno presegli koristi za te rešitve. 

 

 Uporabniki želijo, da bi aplikacija JOLP enotno prikazovala podatke iz letnih 

poročil, tako za revidirana kot tudi za nerevidirana letna poročila. 

Obseg in vsebino letnih poročil, ki jih druţbe predlagajo AJPES za javno objavo, določa 

Zakon o gospodarskih druţbah. Druţbe, ki so zavezane k reviziji, morajo v svojih letnih 

poročilih razkriti bistveno več podatkov in informacij kot druţbe, ki niso zavezane k reviziji. 

Poleg tega lahko druţbe izdelajo izkaz poslovnega izida na dva različna načina, kot to določa 

66. člen ZGD-1. AJPES mora letna poročila druţb in podjetnikov javno objaviti v obsegu in 

vsebini, kot so bila predloţena. Izjema so letna poročila, ki jih druţbe in podjetniki, če lahko 

uveljavijo poenostavitve, predloţijo v poenoteni obliki hkrati za drţavno statistiko in javno 

objavo, in le za ta letna poročila lahko AJPES zagotavlja poenoteno obliko njihovega prikaza. 

 

 Uporabniki želijo, da bi bilo preklapljanje med posamičnimi poročili v sklopu 

pregledovanja javno objavljenih bilanc hitrejše in enostavnejše.  

Kot rezultat iskanja ponudi aplikacija JOLP (javna objava letnih poročil) seznam vseh 

poslovnih subjektov, ki ustrezajo kriterijem iskanja. Trenutno deluje aplikacija tako, da so 

zapisi poslovnih subjektov, za katere so javno objavljena letna poročila za dve pretekli 

zaporedni leti, podvojeni (trenutno ločeno za leto 2009 in 2008). V tem koraku lahko 

uporabnik za določen poslovni subjekt izbere le eno poslovno leto. Če ţeli po pregledu 

podatkov za posamezno leto preveriti še letno poročilo prejšnjega leta, ima dve moţnosti: 

klikne ne puščico »nazaj« levo zgoraj (ki jo uporabijo le redki) ali pa s klikom na »nazaj na 

iskanje podatkov«, pri čemer ga aplikacija vrne na osnovni iskalnik, ne pa na rezultate 

iskanja. Hitrejše preklapljanje med letnimi poročili istega poslovnega subjekta je mogoče 

zagotoviti, tako da se kot rezultat iskanja prikaţejo le poslovni subjekti, letna poročila za 

posamezni poslovni leti pa šele po kliku na izbran poslovni subjekt ali z vgraditvijo dodatnega 

gumba »nazaj na rezultate iskanja«. Predlog uporabnika bo AJPES preučil in zagotovil 

rešitve, ki bodo s tehničnega vidika najbolj ustrezne.  
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 Predlog s strani uporabnikov je bil, da bi AJPES spletni aplikaciji JOLP in ePRS  

združili tako, da bi bili v JOLP vidni tudi podatki o subjektu. 

V okviru svoje dejavnosti je AJPES razvil številne aplikacije, ki nudijo uporabnikom podatke 

in informacije z določenega področja za laţje spremljanje poslovnega okolja in sprejemanje 

poslovnih odločitev. Različni uporabniki uporabljajo različne aplikacije, zato so tudi predlogi o 

zdruţevanju aplikacij zelo različni. Osnovna spletna aplikacija AJPES je vsekakor ePRS, od 

koder bi AJPES lahko zagotovil neposredne dostope do drugih spletnih aplikacij (na primer 

RTR, JOLP, eOBJAVE, eINSOLV, eEDP in podobno). Upravičenost takega načina 

poizvedovanja po podatkih bi bilo potrebno temeljito preučiti, kakršno koli zdruţevanje 

spletnih aplikacij za prikazovanje javnih podatkov pa proučiti tudi z vidika skladnosti s 

predpisi. Ţe sedaj pa imajo uporabniki moţnost uporabe iskalnika po poslovnih subjektih, 

kjer so v rezultatih iskanja s kljukico označene tudi vse aplikacije, v katerih je mogoče najti 

podatke o izbranem poslovnem subjektu (podatke je mogoče pridobiti takoj s klikom na 

kljukico izbrane aplikacije brez dodatnega vnosa iskalnih pogojev). Morda bi kazalo ta 

iskalnik ohraniti tudi po tem, ko se uporabniku po opravljeni registraciji odpre »Moja stran«. 

Predlog uporabnikov bo AJPES preučil. 

 

3.3  Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 
 
V v zvezi s poročanjem statističnih podatkov smo pridobili zelo malo  pobud oziroma 
pripomb, večinoma se nanašajo na Statistiko finančnih računov in sicer: 

 

 Pri vnosu podatkov v obrazce za  statistiko finančnih računov program  javlja 

nelogične napake (znesek naj bo nič in hkrati naj ne bo nič ipd.)  

Ugotovili smo, da se zgoraj navedeno opozorilo lahko pojavi v primeru, kadar je vrednost 

stanja v Obrazcu 1 ali 2, ki je podlaga za izračun vrednostne spremembe, tako nizka, da je 

predvidena vrednostna sprememba manjša od 0,5 (npr. od -0,4 do +0,4), hkrati pa velja tudi 

pravilo, da vrednostna sprememba naj ne bi bila 0. V takem primeru program SFR zaradi 

zaokroţitve javi, da bi morala biti vrednostna sprememba med -0 in + 0 in naj hkrati ne bi bila 

0. Nesmiselnost takega opozorila smo pri poročanju podatkov statistike finančnih računov za 

4. četrtletje 2010 zaznali tudi v AJPES, zato smo v sodelovanju z Banko Slovenije proučili 

moţnost spremembe programa tako, da se v takem primeru vse vrednosti pod 1 zaokroţi 

navzgor na 1, kar bomo tudi izvedli. S tem bo nelogična napaka odpravljena ţe pri 

naslednjem poročanju. 

 

 Rok za predložitev podatkov za statistiko finančnih računov za zadnje četrtletje 

bi moral biti kasneje, ker večina gospodarskih družb ob sedanjem roku še nima 

knjiženih vseh dogodkov. 

S predlogom glede podaljšanja roka za predloţitev poročil statistike finančnih računov za 

zadnje četrtletje v letu bomo seznanili Banko Slovenije, ki je pristojna za tako spremembo in 

je rok za predloţitev poročila statistike finančnih računov predpisala z Navodilom za izvajanje 

Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov. 
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3.4  Bonitetne in druge tržne dejavnosti AJPES  
 
Pripomb oziroma predlogov glede trţne dejavnosti AJPES je bilo v letošnjem letu zelo malo, 
in sicer: 

Bonitetne storitve 
 

 AJPES naj ponudi brezplačen dostop do bonitetnih informacij.  

Bonitetne storitve AJPES opravlja kot trţne (konkurenčne) storitve, ki jih na trgu zagotavljajo 

tudi druge bonitetne agencije (druţbe), zato te dejavnosti (skladno s predpisi, ki urejajo 

konkurenco na trgu) ni mogoče financirati z javnimi sredstvi. 

Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov (ePOBOT) 
 

 Pri prijavljanju obveznosti v večstranski pobot bi morala obstajati možnost 

vpisa izbire preferenčne terjatve za pobot. 

Računalniška rešitev za izvajanje ePOBOT-a AJPES, zasnovana na matematični teoriji 

grafov, ne nudi rešitve za izbiro, na podlagi katere bi dolţnik označil preferenčnega upnika 

oziroma njegovo terjatev, saj v takem primeru ne bi zagotavljala optimalnih rešitev pobota za 

vse udeleţence. 

 

 



VPRAĠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV AJPES

Spoġtovani uporabniki spletnega portala AJPES!

AJPES vsako leto enkrat, skladno s 34. ļlenom Zakona o javnih agencijah, izvede anonimno anketo, s katero 
uporabnike storitev javne sluģbe in trģne dejavnosti povpraġa o zadovoljstvu z izvajanjem posameznih storitev. 
Usluģbenci AJPES si nenehno prizadevamo za gospodarno, uļinkovito in uspeġno izvajanje svojih nalog. Veseli 
bomo tudi vaġe ocene naġega dela. Vaġi odgovori so zelo koristni za nadaljnje uļinkovito in uspeġno 
uresniļevanje poslanstva AJPES, zato vas vljudno prosimo, da si vzamete nekaj minut ļasa in odgovorite na 
letoġnjo anketo. 

Za laģje izpolnjevanje vpraġalnika naj vas spomnimo na naġe najpomembnejġe storitve. 

Za vaġe sodelovanje v anketi se vam vnaprej najlepġe zahvaljujemo!

mag. Romana Logar,
direktorica AJPES

_ 

     

Vpraġalnik

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste zaposleni? 

 

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

 

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi 
AJPES, s katero poslujete. 
Ocena 5 pomeni popolno zadovoljstvo, ocena 1 pa popolno nezadovoljstvo. 

1 2 3 4 5

Strokovnost usluģbencev

Hitrost reġevanja zadev

Prijaznost usluģbencev

Dosegljivost usluģbencev

Urejenost prostorov in okolja

Ustreznost delovnega ļasa za stranke

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa priļakovanja? 

Da.

Ne.



6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do spletnega portala 
AJPES? 

RednoVļasihNikoli-ne potrebujemNikoli-ne poznam

Pridobitev informacij o ustanovitvi (registraciji), vpisu 
sprememb ali izbrisu poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v 
Poslovni register Slovenije ï PRS)

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov ï eRTR

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih...

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté)

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES

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

Da.

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES.

Ne.

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri se strinjate z 
navedenimi trditvami. 
Ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa popolnoma se strinjam 

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.



Ļe bi potreboval informacije o tujem poslovnem subjektu, bi se obrnil na AJPES.

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne.

Navodila za uporabo programov in aplikacij so jasna.

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES so pomembni za laģje poslovno odloļanje.

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom.

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam sodelavcem in prijateljem.

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost podatkov oziroma 
informacij na spletnem portalu AJPES. 
Ocena 1 pomeni sploh niso dostopni, ocena 5 pa popolnoma so dostopni. Ļe podatkov ne uporabljate, oznaļite 
0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - eRTR  

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï eRZPP  

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 AJPES eS.BON  

Predpisi in metodoloġka pojasnila  

Naroļilnice in vloge  

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES. 
Ocena 1 pomeni sploh niso pregledni, ocena 5 pa popolnoma so pregledni. Ļe podatkov ne uporabljate, 
oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - eRTR  

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï eRZPP  

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 AJPES eS.BON  

Predpisi in metodoloġka pojasnila  

Naroļilnice in vloge  

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste zadovoljni s storitvami, 
ki jih opravlja AJPES, oziroma s spletnimi aplikacijami in 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, sprememba podatkov in izbris samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM  

Registracija, sprememba podatkov in izbris gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM  

Registracija, sprememba podatkov in izbris sobodajalcev  

Vpis, sprememba podatkov in izbris drugih poslovnih subjektov v Poslovni register 
Slovenije - PRS  

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb  

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP  

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  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaļanih plaļah javnega sektorja (ISPAP)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaļanih dividendah (NRDIVID)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o poslovnih storitvah (SSP/PS)  

12. Na lestvici od 1 do 5 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 po modelu AJPES S.BON  

Druge bonitetne informacije  

Spletna boniteta AJPES eS.BON  

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  



Veļstransko pobotanje medsebojnih obveznosti  

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 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  

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES izboljġati. 

Ne.

Da.

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 

Ne.

Da.

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z AJPES s ļim posebej 
zadovoljni: 

 



Rezultati za vse izpostave_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 2515 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 2.314)
gospodarska druģba 1.038 
samostojni podjetnik 333 
raļunovodski servis 187 
pravna oseba zasebnega prava 55 
pravna oseba javnega prava 380 
druġtvo 29 
banka 109 
notariat 5 
sodiġļe 22 
odvetniġtvo 49 
drugo 107 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 62. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 2.313)
finanļnik 146 
raļunovodja 1.243 
analitik 37 
trģnik 51 
pravnik 85 
revizor 5 
davļnik 18 
banļnik 73 
raziskovalec 10 
informatik 36 
poslovodja 130 
notar 0 
odvetnik 31 
sodnik 2 
novinar 3 
proizvajalec proizvodov in storitev 43 
javni usluģbenec 157 
funkcionar 6 
ġtudent 20 
drugo 217 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 139. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 2.265)
Ljubljana 683 
Celje 188 
Koper 154 
Kranj 192 
Krġko 61 
Maribor 331 
Murska Sobota 89 
Nova Gorica 119 
Novo Mesto 87 
Postojna 43 
Trbovlje 31 
Velenje 97 
Nobeno 190 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (2.073) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (2.068) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (2.067) 4,6 
Dosegljivost usluģbencev (2.059) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (1.869) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za 
stranke (1.981) 4,3 

4,4 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 2.023)
Da. 1.941 
Ne. 82 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (2.262)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (2.267)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (2.242)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (2.192)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v 
sodni register (2.216)  



Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (2.210)  

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (2.174)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (2.206)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (2.187)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (2.221)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (2.168)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (2.186)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (2.173)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (2.169)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (2.179)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, 
statistika finanļnih raļunov, plaļe, 
poboté) (2.220)

 

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (2.188)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (2.204)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 2.269)
Da. 1.904 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 326 
Ne. 39 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (2.252)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se 
obrnil na AJPES. (2.249)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (2.237)

3,9 

Programi in aplikacije so uporabniku 
prijazne.  (2.252) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij 
so jasna. (2.250) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu. 
 (2.248)

4,4 



Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (2.226)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (2.235) 4,1 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in 
prijateljem. (2.230)

4,0 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï 
ePRS (1.998) 4,5 

eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (1.753) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (1.553) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (1.762) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (1.016) 3,8 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (1.026) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (1.067) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.820) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (1.453)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.389) 4,1 

Spletna boniteta AJPES eS.BON (1.286) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (1.542) 4,1 
Naroļilnice in vloge (1.404) 4,1 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï 
ePRS (1.924) 4,4 

eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (1.671) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (1.464) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (1.669) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (917) 4,0 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (961) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (1.012) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.709) 4,4 



Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (1.370)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.290) 4,2 

Spletna boniteta AJPES eS.BON (1.193) 4,2 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (1.467) 4,1 
Naroļilnice in vloge (1.343) 4,2 

4,2 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (1.096)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-
VEM (1.133)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (747) 4,2 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (905) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (925)

4,2 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (732) 4,1 
LP - splet (1.605) 4,4 
LP - excel (1.205) 4,3 
SFR - splet (1.251) 4,2 
SFR - excel (1.011) 4,1 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (1.492) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (849)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (654) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (730) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (759)

4,0 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (683) 4,1 

4,2 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (1.081) 4,2 

Druge bonitetne informacije (1.009) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (1.003) 4,2 



Zbirka finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.102) 4,1 

Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (858) 4,1 

4,1 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (2.169) 4,2 
Vsebina (2.170) 4,4 
Preglednost (2.168) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (2.155) 4,2 

4,3 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od 
storitev AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 322. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 83. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 455. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:04.



Rezultati za izpostavo Ljubljana_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 683 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 682)
gospodarska druģba 360 
samostojni podjetnik 82 
raļunovodski servis 62 
pravna oseba zasebnega prava 20 
pravna oseba javnega prava 83 
druġtvo 9 
banka 26 
notariat 2 
sodiġļe 3 
odvetniġtvo 15 
drugo 20 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 13. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 679)
finanļnik 51 
raļunovodja 357 
analitik 10 
trģnik 16 
pravnik 33 
revizor 1 
davļnik 9 
banļnik 17 
raziskovalec 2 
informatik 16 
poslovodja 42 
notar 0 
odvetnik 8 
sodnik 0 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 11 
javni usluģbenec 26 
funkcionar 2 
ġtudent 7 
drugo 70 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 50. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 683)
Ljubljana 683 
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 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (651) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (653) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (649) 4,5 
Dosegljivost usluģbencev (649) 4,1 
Urejenost prostorov in okolja (594) 4,2 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (625) 4,1 

4,3 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 639)
Da. 606 
Ne. 33 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (665)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (667)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (659)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (648)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (654)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (653)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (644)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (650)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (648)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (656)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (642)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (650)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (649)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (645)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (644)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (653)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (644)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (649)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 660)
Da. 570 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 74 
Ne. 16 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (660)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (659)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (657)

3,8 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (662) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (659) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (660) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (653)

4,0 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (657) 4,1 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (654) 4,0 

4,1 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (589) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (522) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (447) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (526) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (288) 3,8 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (284) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (298) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (536) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (415)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (406) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (373) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (454) 4,0 
Naroļilnice in vloge (411) 4,0 

4,1 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (565) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (497) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (430) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (495) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (254) 4,0 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (272) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (290) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (507) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (395)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (379) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (352) 4,2 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (433) 4,0 
Naroļilnice in vloge (394) 4,0 

4,2 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (321)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (335) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (219) 4,1 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (271) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (272)

4,1 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (217) 4,1 
LP - splet (475) 4,3 
LP - excel (352) 4,3 
SFR - splet (375) 4,1 
SFR - excel (291) 3,9 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (440) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (225)

4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (197) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (220) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (227)

4,0 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (205) 4,0 

4,2 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (320) 4,1 

Druge bonitetne informacije (293) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (293) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (326) 4,1 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (246) 4,0 

4,0 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (637) 4,2 
Vsebina (637) 4,3 



Preglednost (634) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (635) 4,2 

4,2 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 105. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 36. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 124. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:04.



Rezultati za izpostavo Celje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 188 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 186)
gospodarska druģba 72 
samostojni podjetnik 37 
raļunovodski servis 20 
pravna oseba zasebnega prava 4 
pravna oseba javnega prava 31 
druġtvo 1 
banka 5 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 2 
drugo 13 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 185)
finanļnik 10 
raļunovodja 110 
analitik 3 
trģnik 3 
pravnik 5 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 2 
raziskovalec 1 
informatik 0 
poslovodja 6 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 5 
javni usluģbenec 16 
funkcionar 0 
ġtudent 2 
drugo 21 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 188)
Ljubljana 0 
Celje 188 
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 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (184) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (183) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (185) 4,6 
Dosegljivost usluģbencev (184) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (162) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (174) 4,4 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 181)
Da. 179 
Ne. 2 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (180)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (180)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (178)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (175)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (177)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (179)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (172)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (175)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (173)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (176)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (173)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (173)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (172)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (171)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (176)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (177)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (176)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (177)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 179)
Da. 145 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 32 
Ne. 2 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (181)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (181)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (181)

4,0 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (182) 4,3 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (182) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (179) 4,5 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (181)

4,1 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (179) 4,2 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (176) 4,1 

4,3 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (158) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (142) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (138) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (146) 4,5 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (99) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (101) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (98) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (149) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (132)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (120) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (116) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (135) 4,1 
Naroļilnice in vloge (125) 4,2 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (154) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (133) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (126) 4,3 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (140) 4,5 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (92) 4,2 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (88) 4,2 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (98) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (147) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (124)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (108) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (110) 4,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (133) 4,3 
Naroļilnice in vloge (124) 4,4 

4,3 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (97)

4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (99) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (72) 4,2 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (73) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (84)

4,3 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (66) 4,2 
LP - splet (143) 4,4 
LP - excel (105) 4,3 
SFR - splet (114) 4,3 
SFR - excel (91) 4,2 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (134) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (75)

4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (59) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (66) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (66)

4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (64) 4,3 

4,3 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (99) 4,3 

Druge bonitetne informacije (90) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (92) 4,3 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (87) 4,2 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (86) 4,2 

4,3 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (167) 4,4 
Vsebina (166) 4,4 



Preglednost (167) 4,3 
Prijaznost do uporabnika (166) 4,4 

4,4 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 14. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 33. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:04.



Rezultati za izpostavo Koper_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 154 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 151)
gospodarska druģba 72 
samostojni podjetnik 27 
raļunovodski servis 12 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 28 
druġtvo 1 
banka 5 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 1 
drugo 3 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 0. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 153)
finanļnik 7 
raļunovodja 89 
analitik 1 
trģnik 3 
pravnik 6 
revizor 0 
davļnik 1 
banļnik 3 
raziskovalec 1 
informatik 2 
poslovodja 11 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 5 
javni usluģbenec 8 
funkcionar 2 
ġtudent 2 
drugo 11 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 154)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 154 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (152) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (150) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (151) 4,4 
Dosegljivost usluģbencev (151) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (138) 4,2 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (145) 4,2 

4,3 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 147)
Da. 138 
Ne. 9 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (150)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (150)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (148)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (145)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (146)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (143)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (142)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (142)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (142)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (145)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (142)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (142)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (141)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (140)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (142)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (147)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (143)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (143)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 151)
Da. 120 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 27 
Ne. 4 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (150)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (149)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (149)

3,8 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (149) 4,1 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (149) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (149) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (148)

3,8 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (149) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (149) 3,9 

4,0 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (137) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (119) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (93) 4,1 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (113) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (77) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (78) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (84) 3,8 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (121) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (99)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (92) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (98) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (112) 3,9 
Naroļilnice in vloge (109) 4,0 

4,1 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (126) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (108) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (86) 3,9 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (102) 4,2 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (68) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (68) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (74) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (105) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (89)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (83) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (85) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (105) 3,9 
Naroļilnice in vloge (95) 3,9 

4,1 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (73)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (76) 3,9 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (50) 3,9 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (65) 3,8 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (64)

3,9 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (47) 4,0 
LP - splet (111) 4,1 
LP - excel (90) 4,1 
SFR - splet (88) 4,1 
SFR - excel (77) 4,0 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (109) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (62)

4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (46) 3,9 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (44) 3,9 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (50)

3,9 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (45) 3,9 

4,0 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (79) 4,0 

Druge bonitetne informacije (72) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (78) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (79) 4,1 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (55) 4,0 

4,0 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (147) 4,1 
Vsebina (147) 4,2 



Preglednost (146) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (146) 4,1 

4,1 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 19. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 6. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 29. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:05.



Rezultati za izpostavo Kranj_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 192 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 191)
gospodarska druģba 88 
samostojni podjetnik 28 
raļunovodski servis 23 
pravna oseba zasebnega prava 5 
pravna oseba javnega prava 27 
druġtvo 4 
banka 8 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 2 
drugo 5 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 191)
finanļnik 5 
raļunovodja 131 
analitik 3 
trģnik 6 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 3 
raziskovalec 2 
informatik 2 
poslovodja 10 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 4 
javni usluģbenec 10 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 10 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 192)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 192 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (187) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (186) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (187) 4,7 
Dosegljivost usluģbencev (185) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (159) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (177) 4,4 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 180)
Da. 177 
Ne. 3 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (183)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (187)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (184)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (183)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (181)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (182)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (181)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (182)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (178)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (183)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (175)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (180)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (175)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (175)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (174)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (183)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (179)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (179)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 191)
Da. 152 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 37 
Ne. 2 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (186)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (186)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (183)

4,1 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (184) 4,3 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (186) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (186) 4,4 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (185)

4,0 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (185) 4,2 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (184) 4,0 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (164) 4,6 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (143) 4,5 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (127) 4,4 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (149) 4,5 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (84) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (76) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (92) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (149) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (127)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (110) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (103) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (142) 4,2 
Naroļilnice in vloge (126) 4,3 

4,3 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (157) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (134) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (120) 4,3 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (141) 4,5 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (72) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (70) 4,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (79) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (138) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (122)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (103) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (92) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (127) 4,2 
Naroļilnice in vloge (118) 4,3 

4,3 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (97)

4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (96) 4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (60) 4,5 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (70) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (80)

4,3 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (55) 4,3 
LP - splet (144) 4,5 
LP - excel (100) 4,6 
SFR - splet (103) 4,3 
SFR - excel (84) 4,4 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (131) 4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (68)

4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (53) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (63) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (65)

3,9 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (58) 4,1 

4,4 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (91) 4,3 

Druge bonitetne informacije (86) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (83) 4,3 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (96) 4,2 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (76) 4,3 

4,3 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (179) 4,3 
Vsebina (178) 4,5 



Preglednost (179) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (177) 4,3 

4,3 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 26. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 39. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:05.



Rezultati za izpostavo Krġko_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 61 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 61)
gospodarska druģba 22 
samostojni podjetnik 12 
raļunovodski servis 2 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 17 
druġtvo 3 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 0 
drugo 2 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 61)
finanļnik 4 
raļunovodja 31 
analitik 0 
trģnik 3 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 5 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 10 
funkcionar 1 
ġtudent 0 
drugo 5 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 61)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 61 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (60) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (59) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (59) 4,6 
Dosegljivost usluģbencev (59) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (52) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (56) 4,3 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 59)
Da. 57 
Ne. 2 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (61)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (58)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (59)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (58)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (56)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (54)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (56)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (57)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (56)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (56)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (56)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (57)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (57)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (57)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (58)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (59)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (56)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (58)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 59)
Da. 45 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne. 0 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (59)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (59)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (59)

4,1 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (59) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (59) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (59) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (58)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (57) 4,0 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (59) 3,9 

4,1 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (51) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (48) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (44) 4,0 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (47) 4,1 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (29) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (33) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (36) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (48) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (42)

3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (39) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (41) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (44) 4,0 
Naroļilnice in vloge (43) 4,0 

4,0 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (46) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (42) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (36) 4,0 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (40) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (25) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (27) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (27) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (40) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (38)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (33) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (34) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (38) 4,1 
Naroļilnice in vloge (37) 4,1 

4,0 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (33)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (33) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (21) 4,0 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (28) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (23)

4,1 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (22) 3,9 
LP - splet (44) 4,3 
LP - excel (31) 4,5 
SFR - splet (35) 4,1 
SFR - excel (30) 4,1 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (38) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (29)

4,0 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (19) 3,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (24) 3,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (22)

3,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (19) 3,7 

4,1 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (27) 4,1 

Druge bonitetne informacije (29) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (26) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (25) 4,1 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (27) 4,0 

4,0 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (56) 4,1 
Vsebina (56) 4,3 
Preglednost (56) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (55) 4,1 

4,2 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 12. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:05.



Rezultati za izpostavo Maribor_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 331 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 329)
gospodarska druģba 148 
samostojni podjetnik 67 
raļunovodski servis 29 
pravna oseba zasebnega prava 6 
pravna oseba javnega prava 54 
druġtvo 2 
banka 5 
notariat 0 
sodiġļe 3 
odvetniġtvo 4 
drugo 11 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 327)
finanļnik 22 
raļunovodja 200 
analitik 5 
trģnik 4 
pravnik 8 
revizor 1 
davļnik 1 
banļnik 7 
raziskovalec 1 
informatik 3 
poslovodja 24 
notar 0 
odvetnik 4 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 7 
javni usluģbenec 12 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 27 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 18. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 331)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 331 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (320) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (320) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (321) 4,7 
Dosegljivost usluģbencev (319) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (303) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (313) 4,3 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 313)
Da. 298 
Ne. 15 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (323)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (323)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (320)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (309)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (316)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (317)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (309)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (315)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (312)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (315)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (307)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (311)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (309)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (309)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (309)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (315)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (310)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (315)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 322)
Da. 264 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 54 
Ne. 4 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (317)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (317)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (316)

4,1 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (316) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (318) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (315) 4,4 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (313)

4,2 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (315) 4,3 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (315) 4,1 

4,3 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (291) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (263) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (244) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (264) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (161) 3,8 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (162) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (180) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (278) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (233)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (225) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (207) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (235) 4,2 
Naroļilnice in vloge (212) 4,2 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (284) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (256) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (231) 4,3 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (257) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - 
eEBR (149) 4,1 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (157) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (166) 4,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (264) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (218)

4,4 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (211) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (190) 4,2 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (231) 4,2 
Naroļilnice in vloge (208) 4,3 

4,3 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (182)

4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (186) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (124) 4,2 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (147) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (150)

4,2 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (123) 4,1 
LP - splet (252) 4,5 
LP - excel (198) 4,4 
SFR - splet (199) 4,3 
SFR - excel (166) 4,3 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (240) 4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (147)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (110) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (122) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (130)

4,0 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (112) 4,1 

4,3 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (160) 4,2 

Druge bonitetne informacije (158) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (150) 4,2 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (177) 4,3 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (139) 4,1 

4,2 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (306) 4,3 
Vsebina (307) 4,5 



Preglednost (307) 4,3 
Prijaznost do uporabnika (305) 4,4 

4,4 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 47. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 72. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:06.



Rezultati za izpostavo Murska Sobota_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 89 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 87)
gospodarska druģba 36 
samostojni podjetnik 5 
raļunovodski servis 6 
pravna oseba zasebnega prava 4 
pravna oseba javnega prava 29 
druġtvo 2 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 4 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 88)
finanļnik 5 
raļunovodja 50 
analitik 3 
trģnik 3 
pravnik 4 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 4 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 10 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 6 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]



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

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (87) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (86) 4,7 
Prijaznost usluģbencev (85) 4,7 
Dosegljivost usluģbencev (87) 4,6 
Urejenost prostorov in okolja (77) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (79) 4,4 

4,6 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 86)
Da. 85 
Ne. 1 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (87)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (87)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (86)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (85)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (85)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (86)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (83)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (86)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (85)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (85)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (84)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (86)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (85)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (82)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (85)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (87)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (86)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (85)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 87)
Da. 72 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne. 1 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (87)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (87)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (86)

4,1 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (87) 4,3 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (87) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (86) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (86)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (87) 4,2 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (86) 4,1 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (67) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (62) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (52) 4,4 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (58) 4,2 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (34) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (38) 4,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (41) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (73) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (63)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (50) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (49) 4,2 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (66) 4,1 
Naroļilnice in vloge (62) 4,2 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (65) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (59) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (51) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (56) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (33) 4,3 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (35) 4,3 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (42) 4,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (70) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (61)

4,4 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (45) 4,4 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (45) 4,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (64) 4,3 
Naroļilnice in vloge (57) 4,3 

4,3 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (39)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (42) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (30) 4,3 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (40) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (35)

4,2 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (29) 4,2 
LP - splet (75) 4,4 
LP - excel (55) 4,3 
SFR - splet (56) 4,2 
SFR - excel (43) 4,1 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (63) 4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (49)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (28) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (29) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (33)

4,2 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (28) 4,4 

4,3 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (43) 4,4 

Druge bonitetne informacije (41) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (43) 4,4 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (43) 4,3 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (33) 4,3 

4,4 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (88) 4,4 
Vsebina (86) 4,4 
Preglednost (87) 4,3 
Prijaznost do uporabnika (87) 4,5 

4,4 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 6. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:06.



Rezultati za izpostavo Nova Gorica_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 119 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 118)
gospodarska druģba 57 
samostojni podjetnik 19 
raļunovodski servis 7 
pravna oseba zasebnega prava 4 
pravna oseba javnega prava 16 
druġtvo 1 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 2 
drugo 11 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 118)
finanļnik 2 
raļunovodja 70 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 2 
revizor 1 
davļnik 1 
banļnik 2 
raziskovalec 0 
informatik 2 
poslovodja 12 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 19 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 9. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 119)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 119 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (116) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (115) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (114) 4,7 
Dosegljivost usluģbencev (114) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (103) 4,3 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (111) 4,3 

4,4 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 112)
Da. 109 
Ne. 3 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (112)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (112)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (109)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (109)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (111)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (111)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (112)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (109)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (110)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (114)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (112)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (110)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (109)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (110)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (111)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (115)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (111)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (111)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 115)
Da. 96 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 16 
Ne. 3 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (112)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (112)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (112)

3,8 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (111) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (111) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (112) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (112)

4,0 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (112) 4,0 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (111) 3,7 

4,1 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (98) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (85) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (79) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (84) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (44) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (48) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (54) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (93) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (76)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (73) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (65) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (81) 4,2 
Naroļilnice in vloge (75) 4,0 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (100) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (86) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (79) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (81) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (42) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (46) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (50) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (90) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (73)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (73) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (62) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (78) 4,1 
Naroļilnice in vloge (72) 4,2 

4,2 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (50)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (53) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (33) 4,2 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (45) 4,2 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (42)

4,1 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (38) 4,0 
LP - splet (91) 4,3 
LP - excel (71) 4,3 
SFR - splet (67) 4,0 
SFR - excel (54) 4,1 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (84) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (42)

4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (32) 4,0 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (35) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (39)

3,9 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (30) 4,1 

4,1 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (53) 4,0 

Druge bonitetne informacije (49) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (47) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (56) 4,0 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (45) 3,9 

4,0 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (110) 4,2 
Vsebina (111) 4,4 



Preglednost (111) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (109) 4,2 

4,2 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 17. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 26. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:06.



Rezultati za izpostavo Novo Mesto_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 87 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 85)
gospodarska druģba 40 
samostojni podjetnik 11 
raļunovodski servis 9 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 15 
druġtvo 2 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 2 
drugo 4 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 87)
finanļnik 6 
raļunovodja 53 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 1 
poslovodja 3 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 4 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 11 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 87)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 87 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (84) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (83) 4,7 
Prijaznost usluģbencev (85) 4,8 
Dosegljivost usluģbencev (83) 4,6 
Urejenost prostorov in okolja (77) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (81) 4,6 

4,6 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 83)
Da. 80 
Ne. 3 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (85)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (84)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (85)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (84)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (83)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (81)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (80)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (83)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (83)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (83)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (83)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (80)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (82)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (83)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (82)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (82)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (82)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (83)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 84)
Da. 70 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 13 
Ne. 1 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (80)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (80)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (80)

3,9 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (80) 4,3 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (81) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (81) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (79)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (81) 4,2 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (80) 3,9 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (70) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (61) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (60) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (63) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (34) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (36) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (40) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (69) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (59)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (56) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (54) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (60) 4,0 
Naroļilnice in vloge (53) 4,2 

4,2 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (68) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (58) 4,4 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (55) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (59) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (32) 4,3 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (35) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (41) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (67) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (58)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (54) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (54) 4,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (58) 4,1 
Naroļilnice in vloge (52) 4,2 

4,3 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (40)

4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (42) 4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (27) 4,3 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (34) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (31)

4,4 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (27) 4,4 
LP - splet (67) 4,5 
LP - excel (46) 4,4 
SFR - splet (56) 4,4 
SFR - excel (41) 4,1 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (64) 4,6 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (33)

4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (22) 4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (28) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (29)

4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (27) 4,3 

4,4 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (51) 4,4 

Druge bonitetne informacije (46) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (51) 4,3 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (53) 4,2 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (35) 4,4 

4,3 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (79) 4,4 
Vsebina (79) 4,4 
Preglednost (79) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (79) 4,4 

4,3 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 9. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 21. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:07.



Rezultati za izpostavo Postojna_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 43 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 42)
gospodarska druģba 16 
samostojni podjetnik 8 
raļunovodski servis 3 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 13 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 1 
drugo 0 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 0. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 40)
finanļnik 2 
raļunovodja 31 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 0 
revizor 1 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 1 
informatik 0 
poslovodja 0 
notar 0 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 2 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 0 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 0. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 43)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 43 
Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (41) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (42) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (42) 4,7 
Dosegljivost usluģbencev (42) 4,6 
Urejenost prostorov in okolja (39) 4,2 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (39) 4,4 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 42)
Da. 40 
Ne. 2 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (42)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (42)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (42)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (40)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (41)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (38)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (40)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (40)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (40)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (41)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (40)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (40)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (38)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (38)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (40)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (41)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (42)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (42)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 41)
Da. 31 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 9 
Ne. 1 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
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. (42)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (42)

4,1 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (42) 4,2 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (42) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (42) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (42)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (42) 4,1 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (42) 3,9 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (35) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (31) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (27) 3,9 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (35) 4,2 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (21) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (22) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (23) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (39) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (34)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (30) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (27) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (36) 3,9 
Naroļilnice in vloge (32) 4,0 

4,0 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (30) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (28) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (23) 4,0 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (29) 4,2 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (15) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (17) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (19) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (33) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (26)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (22) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (18) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (31) 4,2 
Naroļilnice in vloge (29) 4,2 

4,1 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (18)

4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (18) 4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (12) 4,3 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (14) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (15)

4,3 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (10) 4,2 
LP - splet (30) 4,6 
LP - excel (25) 4,4 
SFR - splet (25) 4,5 
SFR - excel (21) 4,2 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (34) 4,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (19)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (9) 4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (12) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (10)

4,1 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (10) 4,0 

4,3 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (16) 4,0 

Druge bonitetne informacije (15) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (14) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (20) 4,1 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (17) 4,5 

4,1 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (39) 4,0 
Vsebina (40) 4,3 
Preglednost (40) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (40) 4,1 

4,1 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 13. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:07.



Rezultati za izpostavo Trbovlje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 31 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 31)
gospodarska druģba 7 
samostojni podjetnik 4 
raļunovodski servis 4 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 11 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 2 
odvetniġtvo 0 
drugo 0 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 0. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 31)
finanļnik 1 
raļunovodja 23 
analitik 1 
trģnik 0 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 1 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 1 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 1 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 2 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 31)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 31 
Velenje 0 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (30) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (30) 4,8 
Prijaznost usluģbencev (30) 4,9 
Dosegljivost usluģbencev (30) 4,8 
Urejenost prostorov in okolja (28) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (29) 4,6 

4,7 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 30)
Da. 30 
Ne. 0 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (30)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (29)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (28)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (27)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (28)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (28)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (25)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (28)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (27)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (26)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (27)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (28)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (28)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (27)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (28)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (28)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (28)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (27)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 31)
Da. 20 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 11 
Ne. 0 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (30)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (30)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (30)

4,2 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (30) 4,3 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (30) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (30) 4,4 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (28)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (30) 4,3 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (30) 4,3 

4,3 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (22) 4,6 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (21) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (16) 4,2 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (18) 4,6 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (10) 4,2 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (12) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (11) 4,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (23) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (18)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (16) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (13) 4,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (19) 4,5 
Naroļilnice in vloge (19) 4,5 

4,4 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (22) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (22) 4,5 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (16) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (17) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (11) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (13) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (14) 4,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (24) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (20)

4,6 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (16) 4,4 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (13) 4,5 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (21) 4,5 
Naroļilnice in vloge (21) 4,4 

4,4 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (13)

4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (13) 4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (9) 4,3 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (12) 4,6 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (14)

4,6 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (9) 4,3 
LP - splet (24) 4,6 
LP - excel (15) 4,3 
SFR - splet (15) 4,3 
SFR - excel (13) 4,2 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (20) 4,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (14)

4,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (8) 4,6 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (10) 4,6 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (11)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (11) 4,5 

4,5 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (16) 4,4 

Druge bonitetne informacije (14) 4,4 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (14) 4,4 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (14) 4,2 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (10) 4,4 

4,3 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (29) 4,3 
Vsebina (29) 4,3 
Preglednost (29) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (28) 4,3 

4,3 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 1. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 8. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:07.



Rezultati za izpostavo Velenje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 97 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 96)
gospodarska druģba 45 
samostojni podjetnik 17 
raļunovodski servis 8 
pravna oseba zasebnega prava 4 
pravna oseba javnega prava 18 
druġtvo 3 
banka 0 
notariat 1 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 0 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 0. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 97)
finanļnik 9 
raļunovodja 67 
analitik 1 
trģnik 1 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 1 
banļnik 0 
raziskovalec 1 
informatik 0 
poslovodja 1 
notar 0 
odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 4 
javni usluģbenec 3 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 7 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 6. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 97)
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 97 
Nobeno 0 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (96) 4,6 
Hitrost reġevanja zadev (95) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (94) 4,8 
Dosegljivost usluģbencev (94) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (76) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (91) 4,4 

4,5 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 91)
Da. 87 
Ne. 4 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (95)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (95)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega 
registra (96)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (92)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (92)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (93)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (89)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (93)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (91)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (94)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (89)

 

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

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (88)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (92)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON (90)  
Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (94)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (92)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (94)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 95)
Da. 78 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne. 3 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (94)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (94)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (94)

4,0 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (95) 4,4 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (95) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (95) 4,3 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (94)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (93) 4,2 



Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (94) 4,1 

4,2 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (82) 4,6 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (73) 4,5 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (65) 4,3 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (77) 4,6 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (48) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (46) 4,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (52) 4,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (83) 4,6 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (74)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (66) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (60) 4,2 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (73) 4,2 
Naroļilnice in vloge (65) 4,2 

4,3 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (81) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (76) 4,5 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (61) 4,5 
Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (71) 4,6 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (43) 4,3 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (46) 4,2 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (53) 4,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (78) 4,5 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (71)

4,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (59) 4,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (57) 4,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (65) 4,3 
Naroļilnice in vloge (64) 4,4 

4,4 

11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 



Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (52)

4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (54) 4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (40) 4,4 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (39) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (47)

4,3 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (38) 4,3 
LP - splet (76) 4,6 
LP - excel (54) 4,6 
SFR - splet (62) 4,5 
SFR - excel (48) 4,5 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (76) 4,5 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (42)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (32) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (36) 4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v letu 
2009 (NR-IOT) (35)

4,3 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (34) 4,3 

4,4 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (55) 4,5 

Druge bonitetne informacije (53) 4,4 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (52) 4,4 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (53) 4,4 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (49) 4,4 

4,4 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (93) 4,4 
Vsebina (93) 4,5 
Preglednost (93) 4,4 
Prijaznost do uporabnika (92) 4,5 

4,5 



14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 11. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 2. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 15. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:08.



Rezultati za izpostavo Nobeno_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 190 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

1. Prosimo navedite obliko organizacije, v kateri ste 
zaposleni? 
 (odgovor: 186)
gospodarska druģba 44 
samostojni podjetnik 6 
raļunovodski servis 0 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 31 
druġtvo 0 
banka 46 
notariat 2 
sodiġļe 10 
odvetniġtvo 17 
drugo 28 

1.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 20. [izpis posameznih odgovorov]

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 188)
finanļnik 18 
raļunovodja 4 
analitik 7 
trģnik 7 
pravnik 18 
revizor 1 
davļnik 5 
banļnik 30 
raziskovalec 1 
informatik 4 
poslovodja 7 
notar 0 
odvetnik 11 
sodnik 1 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 44 
funkcionar 1 
ġtudent 3 
drugo 23 

2.1. Drugo 

Ġtevilo odgovorov: 17. [izpis posameznih odgovorov]



3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 190)
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 190 

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost 
poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 
Strokovnost usluģbencev (6) 4,0 
Hitrost reġevanja zadev (8) 4,1 
Prijaznost usluģbencev (7) 4,1 
Dosegljivost usluģbencev (5) 4,0 
Urejenost prostorov in okolja (5) 4,2 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (4) 4,0 

4,1 

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaġa 
priļakovanja? 
 (odgovor: 3)
Da. 3 
Ne. 0 
Z izpostavami ne sodelujem. 0 

6. Prosimo, da oznaļite namen in pogostost dostopanja do 
spletnega portala AJPES? 

 RednoVļasih Nikoli-ne 
potrebujem

Nikoli-
ne 

poznam
Pridobitev informacij o ustanovitvi 
(registraciji), vpisu sprememb ali izbrisu 
poslovnih subjektov (180)

 

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï 
ePRS (181)  

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (181)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (171)  

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (178)  

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (178)  



Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih 
iz evropskih drģav ļlanic EBR - eEBR (176)  

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih 
poslovnih subjektov ï eRTR (180)  

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o 
transakcijskih raļunih fiziļnih oseb (178)  

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï 
JOLP (180)  

Vpogled v podatke Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï 
eRZPP (176)

 

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih 
plaļah, neporavnanih obveznostih, prejemkih 
in izdatkih... (177)

 

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih 
potrdil ï eEDP (177)  

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (177)  

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.
BON (176)  

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika 
finanļnih raļunov, plaļe, poboté) (175)  

Spremljanje predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (175)  

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja 
AJPES (177)  

7. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 184)
Da. 184 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 0 
Ne. 0 

8. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikġni meri 
se strinjate z navedenimi trditvami. 
Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (181)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (181)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o tujem 
poslovnem subjektu, bi se obrnil na 
AJPES. (178)

3,3 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 
 (182) 4,0 

Navodila za uporabo programov in aplikacij so 
jasna. (179) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu.  (182) 4,6 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES so pomembni za laģje poslovno 
odloļanje. (179)

3,8 



Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (178) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (180) 3,9 

4,0 

9. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite dostopnost 
podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (168) 4,5 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (125) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (112) 4,2 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (125) 4,4 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (52) 3,2 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï eRZPP (56) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (28) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (108) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (44)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (70) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (46) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (43) 3,7 
Naroļilnice in vloge (35) 3,8 

3,9 

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost podatkov 
oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 
Podatki o poslovnih subjektih ï ePRS (163) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (120) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (102) 3,9 

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih 
subjektov - eRTR (125) 4,3 

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR (47) 3,5 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (53) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (29) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (98) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (41)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (67) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (45) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (41) 3,8 
Naroļilnice in vloge (34) 3,9 

3,9 



11. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste 
zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma s 
spletnimi aplikacijami in uporabniġkimi programi, prek 
katerih AJPES predlagate podatke. 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (43)

4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (49) 4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (24) 4,0 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (42) 4,0 

Spletna aplikacija za vnos zahtevkov za 
posredovanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb (37)

4,1 

Oprava vpisa v aplikacijo RZPP (24) 3,8 
LP - splet (31) 4,0 
LP - excel (27) 3,9 
SFR - splet (24) 3,8 
SFR - excel (22) 3,5 
Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah (23) 3,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih plaļah javnega sektorja 
(ISPAP) (18)

3,4 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih dividendah (NRDIVID) (16) 3,6 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
izplaļanih ġtipendijah (ĠOL-ĠTIP) (15) 3,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
strukturi vmesne potroġnje in prihodkov v 
letu 2009 (NR-IOT) (16)

3,7 

Spletna aplikacija za vnos podatkov o 
poslovnih storitvah (SSP/PS) (15) 3,5 

3,8 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev 
AJPES. 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (42) 3,8 

Druge bonitetne informacije (36) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (32) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (43) 3,8 
Veļstransko pobotanje medsebojnih 
obveznosti (19) 3,7 

3,7 

13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
zadovoljni s spletnim portalom. 
Oblika (174) 4,0 
Vsebina (175) 4,2 



Preglednost (174) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (172) 4,0 

4,0 

14. Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev AJPES 
izboljġati. 
Ali menite, da bi bilo treba katero od storitev 
AJPES izboljġati.  (odgovor: 0)

14.1. Izboljġati bi bilo potrebno 

Ġtevilo odgovorov: 43. [izpis posameznih odgovorov]

15. Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj moti? 
Ali vas morda pri sodelovanju z AJPES kaj 
moti?  (odgovor: 0)

15.1. Moti me 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

16. Prosimo, da navedete, ļe ste morda pri sodelovanju z 
AJPES s ļim posebej zadovoljni: 

Ġtevilo odgovorov: 31. [izpis posameznih odgovorov]

Poroļilo je bilo generirano 23.02.2011  15:08.
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