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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 možnih predlogih glede storitev in 

izboljšav. Zato je bila v času od 24. 1. 2012 do 9. 2. 2012 na spletnem portalu na voljo 

anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z anonimno anketo je AJPES želel 

pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev javne službe in tržne dejavnosti 

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

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

 

Vprašalnik je, glede na pobudo uporabnikov, v primerjavi z vprašalnikom, ki so ga uporabniki 

izpolnjevali preteklo leto, nekoliko krajši. Anketirani v letošnji anketi niso ocenjevali aplikacij 

za predložitev podatkov, ki so namenjene ožjemu krogu poročevalcev. Ocene teh aplikacij bo 

AJPES zbiral ob samem poročanju podatkov. 

  

Na vprašalnik je odgovorilo 3.799 anonimnih uporabnikov, kar je največ doslej. Obsegal je 15 

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 in aplikacijami, 

- ocena spletnega portala AJPES. 

 

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

vprašanja, in sicer ali želijo, 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 in odgovori anketiranih po 

posameznih izpostavah AJPES so v Prilogi 1.  

 

V nadaljevanju tega poročila so povzete ugotovitve o mnenju uporabnikov o delu AJPES v 

letu 2011. 
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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 delež odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih družb, pravnih oseb 

javnega prava in samostojni podjetniki, najmanj uporabnikov pa je bilo s strani notariatov. 27 

anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.  

 

Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske družbe ali med 

samostojne podjetnike, so bili posebej navedeni, saj imajo njihovi odgovori, glede na večje 

število poslovnih subjektov, za katere uporabljajo storitve AJPES, tudi večji pomen pri presoji 

odgovorov. 

 

Vrsta organizacije Delež 

odgovorov v % 

Gospodarska družba 47,1 

Samostojni podjetnik 12,9 

Računovodski servis 8,7 

Pravna oseba zasebnega prava 2,6 

Pravna oseba javnega prava 13,4 

Društvo 1,6 

Banka 4,1 

Notariat 0,2 

Sodišče 1,8 

Odvetništvo 2,8 

Drugo 4,7 
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1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 

 

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

poslovodje ter javni uslužbenci. 292 oseb opravlja v anketi ne-specificirane poklice 

(»drugo«), 12 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.  

 

Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 6,5 

Računovodja 45,2 

Analitik 1,7 

Tržnik 3,2 

Pravnik 5,2 

Revizor 0,9 

Davčnik 0,7 

Bančnik 2,9 

Raziskovalec 0,6 

Informatik 0,9 

Poslovodja 10,8 

Notar 0,1 

Odvetnik  2,3 

Sodnik 0,4 

Novinar 0,3 

Proizvajalec proizvodov in storitev 2,0 

Javni uslužbenec 7,1 

Funkcionar 0,4 

Študent 0,8 

Izvršitelj 0,3 

Drugo  7,7 
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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. Delež sodelujočih v anketi je bil sorazmeren številu poslovnih subjektov po 

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

Ljubljana, 448 oseb je odgovorilo, da ne sodeluje z nobeno izpostavo, 172 pa jih na to 

vprašanje ni odgovorilo: 

 
 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na 
dan 31.12.2011 

v % 

Ljubljana 30,7 33,1 

Celje 7,8 8,7 

Koper 5,1 6,9 

Kranj 8,5 9,6 

Krško 2,0 2,8 

Maribor 14,7 14,7 

Murska Sobota 3,8 4,5 

Nova Gorica 4,7 6,3 

Novo mesto 4,0 5,4 

Postojna 1,6 2,3 

Trbovlje 1,4 1,4 

Velenje 3,4 4,3 

Z nobeno 12,4 - 
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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 uslužbencev, z 

najnižjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke, pa vendar je bila 

ocena 4,2. Strokovnost uslužbencev in hitrost reševanja zadev so ocenili s 4,4, urejenost 

prostorov in okolja pa so anketirani ocenili s povprečno oceno 4,3. Uporabniki so letos drugič 

zapored ocenili tudi dosegljivost uslužbencev , in sicer tako kot lani, 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 kar 96 % takih, ki pravijo, da 

uslužbenci v izpostavah povsem izpolnjujejo njihova pričakovanja. 

 

 

Ocena kakovosti poslovanja v 
izpostavah 

Leto 

2007 2008 2009 2010 2011 

Strokovnost uslužbencev 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 

Dosegljivost uslužbencev - - - 4,3 4,3 

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

Prijaznost uslužbencev 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 

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

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

Povprečna ocena 4,3 4,4 4,3* 4,4 4,4 

* povprečna ocena 2009 se, kljub enakim ocenam, zaradi zaokroževanja 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 

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

anketiranih (62 %) je odgovorilo, da redno dostopa do spletnega portala zaradi predložitve 

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

podatkov. Uporabniki redno (61,2 %) dostopajo do spletnega portala zaradi iskanja podatkov 

o poslovnih subjektih prek spletne aplikacije ePRS. 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 %, 

43,3 % anketiranih pa včasih. Več kot  tretjina anketiranih uporabnikov redno obišče spletni 

portal zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra, zaradi iskanja podatkov 

o transakcijskih računih poslovnih subjektov in zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES 

ter 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 držav članic EBR ter vpogledov v podatke neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premičnin in vpogledov v podatke Registra protestiranih menic.   

 

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

običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 86,3 % anketiranih 

odgovorilo, da vedno (lani je bilo takih 83 %), 11,8 % jih je odgovorilo, da s pomočjo 

uslužbencev AJPES, le 1,9 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli.   

 

2.3 Ocena spletnega portala AJPES 

 

Pri anketnem vprašanju (8. točka vprašalnika) o dostopnosti in preglednosti iskanih podatkov 

oz. informacij na spletnem portalu AJPES so anketirani ocenjevali informacije, ki so na voljo 

uporabnikom spletnega portala AJPES. Z najvišjo oceno (4,4) so anketirani ocenili 

dostopnost in preglednost podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (aplikacija ePRS). Z 

oceno 4,3 so ocenili preglednost in dostopnost do podatkov javne objave letnih poročil 

(aplikacija JOLP) ter do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov. Z oceno 4,2 

pa so ocenili preglednost in dostopnost do podatkov E-objave v postopkih vpisov v sodni 

register. Z najnižjo oceno preglednosti in dostopnosti do podatkov oziroma informacij na 

spletnem portalu (3,8) so anketirani ocenili preglednost in dostop do podatkov o tujih 

poslovnih subjektih eEBR, Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

(eRZPP) ter Register protestiranih menic (eRPM). 

  

Na anketno vprašanje (12. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s spletnim portalom 

AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih letih so tudi v letu 

2011 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES. Prijaznost do uporabnika, 

preglednost in oblika pa so bili ocenjeni s 4,2. Ocene spletnega portala od leta 2006 do leta 

2011 so navedeni v spodnji tabeli. 
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Splošno zadovoljstvo  
s spletnim portalom 

Leto 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

Vsebina 4,2 4,2 4,1 4,4 4,3 

Preglednost 4,0 4,0 3,9 4,2 4,1 

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

Povprečna ocena 4,1 4,1 4,0 4,3 4,2 

 

2.4 Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami 

 

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

AJPES, in sicer kakovost javnih storitev (9. točka vprašalnika) ter aplikacije, prek katerih 

poslovni subjekti AJPES predlagajo oz. posredujejo podatke (10. točka vprašalnika). Vse 

storitve oziroma računalniške rešitve, razen aplikacija za vnos podatkov za statistiko 

finančnih računov, so dobile oceno najmanj 4,0.  

 

Med javnimi storitvami AJPES so anketirani najbolje (4,3) ocenili storitve točk VEM za 

samostojne podjetnike (registracija, sprememba podatkov, izbris), najslabše, pa vendar z 

oceno 4,1, so bile ocenjene storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij in 

storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih računov. 

 
 

Med aplikacijami za predložitev podatkov so tako kot preteklo leto anketirani najbolje ocenili 

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

izplačanih plačah, in sicer z oceno 4,3.   

 
 

Vse tržne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (11. točka vprašalnika), 

so bile ocenjene najmanj z oceno 4,0. Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON in 

Zbirko finančnih podatkov FI-PO  AJPES so ocenili  višje, in sicer z oceno 4,1. 
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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 (13., 14. in 15. točka vprašalnika).  

 

Na vprašanje, kaj in kako bi bilo treba izboljšati, je odgovorilo približno 15 % anketiranih. 

Številni odgovori anketiranih so tudi taki, da iz njih ni bilo mogoče natančno razbrati, kaj ali 

kako bi AJPES lahko izboljšal. Na vprašanje, če jih morda kaj posebno moti, je odgovorilo 

164 anketiranih. Predvsem jih moti, da so tržne storitve AJPES plačljive, večina odgovorov 

na to vprašanje pa je že 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 že 

v preteklih letih. Največ odgovorov (774) 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 ažurnostjo oziroma odzivnostjo uslužbencev, pohvalili pa  so 

tudi preglednost spletnega portala. 

 

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

odprtih vprašanj, so po posameznih področjih storitev 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 mogoči  pregled novoustanovljenih podjetij. 

Iskalnik ePRS je namenjen iskanju konkretnih poslovnih subjektov glede na iskalne 

pogoje, ki so na voljo. Podatke po drugih kriterijih AJPES pripravlja v okviru ponovne 

uporabe podatkov Poslovnega registra Slovenije.   
 

 AJPES naj omogoči izpise iz sodnega registra v tujih jezikih. 

Uradni jezik v Sloveniji je slovenski jezik, torej država in upravni organi poslujejo v    

slovenskem jeziku, v katerem so tudi listine. Izpis iz poslovnega oziroma sodnega 

registra je javna listina, ki jo AJPES izda kot nosilec javnega pooblastila, zato mora 

biti v slovenskem jeziku. Prevod izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra v tuj 

jezik je javna listina šele, ko je opremljen z žigom sodnega tolmača, ki potrjuje 

njegovo vsebinsko skladnost z izvirnikom v slovenščini. Za opravljanje teh nalog 

AJPES nima pravne podlage. 

 
 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
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 V primeru, da je samostojni podjetnik izbrisan iz PRS, ni podatka o datumu 
vpisa tega samostojnega podjetnika v PRS. 

Na spletnem portalu AJPES so objavljeni podatki o samostojnih podjetnikih, ki so 

vpisani v Poslovni register Slovenije. O samostojnih podjetnikih, ki so iz poslovnega 

registra že izbrisani, so na voljo podatki o firmi, skrajšani firmi, naslovu, matični in 

davčni številki. ter podatek o datumu izbrisa. AJPES skladno z ZPRS-1 objavlja javne 

podatke poslovnih subjektih vpisanih v PRS, možnosti in pravne podlage za objavo 

dodatnih podatkov bo AJPES preučil. 
 

 AJPES naj omogoči zgodovinski pregled v ePRS. 

Za vpogled v podatke o izbrisanih poslovnih subjektih je v aplikaciji ePRS potrebno 

izbrati status »Izbrisane enote«. O izbrisanih poslovnih subjektih so na voljo podatki o 

firmi, skrajšani firmi, naslovu, matični in davčni številki. Pri subjektih vpisa v sodni 

register pa so na voljo enaki podatki o izbrisanih poslovnih subjektih in tistih, ki še 

poslujejo. AJPES skladno z ZPRS-1 objavlja javne podatke poslovnih subjektov 

vpisanih v PRS. AJPES bo predlagal ureditev izdaje zgodovinskega izpisa v novem 

Zakonu o Poslovnem registru.    
 

 Iskalnik ePRS naj deluje tako, da istočasno najde izbrisane in aktivne subjekte, 
neaktivni naj bodo označeni z rdečo.  

Predlagani način iskanja podatkov bi obremenil spletne strani AJPES, saj bi aplikacija 

v vsakem primeru izvajala iskanje v zgodovinski bazi, ki je neprimerno obsežnejša kot 

aktivna baza poslovnega registra. AJPES to priporočilo upošteval v okviru razvojnih 

nalog. 
 

 V aplikaciji ePRS bi bilo potrebno dodati podatek o tem, ali je subjekt davčni 
zavezanec ali ne.  

Ta informacija v aplikaciji že obstaja. Vsi subjekti, ki so davčni zavezanci, imajo v 

ePRS že podatek o zavezanosti za DDV – pred  davčno številko je predpona SI. 
. 

 Aplikacija ePRS naj nudi podatek o razlogu za izbris samostojnega podjetnika 
iz registra. 

O izbrisanih samostojnih podjetnikih so na voljo podatki o firmi, skrajšani firmi, 

naslovu, matični in davčni številki. Podatek o izbrisnem razlogu se nanaša na 

podjetnika in njegovo poslovanje, objava o izbrisnih razlogih bi v nekaterih primerih 

lahko predstavljala tudi nesorazmeren poseg v zasebnost. Pobuda bo s pravnega 

vidika proučena pri pripravi novega Zakon o Poslovnem registru Slovenije. 
 

 AJPES naj omogoči neomejen vpogled v podatke aplikacije ePRS (ne zgolj 100 
zadetkov). 

Omejitev na zgolj 100 zadetkov je bila uvedena pred kratkim, zaradi masovnega 

prevzemanja podatkov poslovnega registra, ki ni skladen s splošnimi pogoji uporabe 

spletnega portala AJPES. Pridobivanje večjih količin podatkov AJPES zagotavlja v 

okviru ponovne uporabe podatkov poslovnega registra.  
 

 AJPES naj omogoči izpise o ustanoviteljih družb in njihovih lastniških deležih. 

Vpogled v podatke o družbenikih in njihovih deležih je mogoč prek javnega vpogleda 

v podatke poslovnega registra (ePRS). Na podlagi vnosa enega izmed iskalnih 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
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pogojev (npr. matična številka, davčna številka, firma) se najprej prikažejo osnovni 

podatki o poslovnem subjektu, vpogled v podatke o družbenikih in njihovih deležih je 

omogočen po kliku na zavihek »Družbeniki in poslovni deleži«. Podatkov o lastniških 

strukturah delniških družb pa AJPES ne vodi v poslovnem registru, saj podatke o 

delničarjih zagotavlja skladno s predpisi Centralna klirinško depotna družba. AJPES 

ima v veljavni zakonodaji pooblastilo za pridobivanje podatkov o lastniških deležih 

delniških družb vendar ga v praksi doslej ni uspel uresničiti. AJPES bo Centralni 

klirinško depotni družbi ponovno poslal pobudo za ureditev tega vprašanja. 
 

 Na spletnem portalu AJPES naj se omogoči boljša preglednost objav v 
postopkih zaradi insolventnosti. 

Spletna stran za objavo v postopkih zaradi insolventnosti je zasnovana tako, kot to 

določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP), Uredba o objavah v postopkih zaradi 

insolventnosti, Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v 

informatizirani obliki in tarifa o nadomestilih za posredovanje podatkov. Pristojnost za 

vsebine teh objav ima Vrhovno sodišče RS, pobudo za večjo preglednost mu bo 

AJPES posredoval. 
 

 Iskalnik eObjave naj omogoči pregled po posameznem upniku, saj je vpogled v 
vse objavljene sklepe zelo zamudno. Upnikom naj se v postopku dodeli 
posebna šifra, s katerimi se lahko dostopa do sklepov, ki se nanašajo zgolj na 
njih. 

Na osnovi podatkov, ki jih AJPES prejme iz vpisnika zadev o postopkih zaradi 

insolventnosti pobuda ni izvedljiva. Na spletnem portalu AJPES so objavljeni vsi 

podatki in dokumenti, ki jih AJPES skladno z veljavno zakonodajo sme objaviti in na 

način, kot je določen z veljavnimi predpisi. Vodenje podatkov o postopkih zaradi 

insolventnosti, način objave ter spremembe pravnih podlag v zvezi s tem je v 

pristojnosti stečajnih sodišč oziroma Vrhovnega sodišča RS. 
 

 Iskalnik eINSOLV naj za osebne stečaje zagotovi tako iskanje, da jih bo moč 
najti že po davčni številki. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonodajo ni možno iskanje samo po 

davčni številki. Način iskanja podatkov o osebnih stečajih preko iskalnika določa 122. 

člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju. 
 

 AJPES naj objavi prerekane terjatve v postopkih stečaja in prisilne poravnave. 

AJPES skladno z drugim odstavkom 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju upravlja spletne strani za 

objave v postopkih zaradi insolventnosti, kot je to določeno v navedenem členu. 

Objave podatkov in dokumentov neposredno objavljajo stečajna sodišča prek spletnih 

strani AJPES. Za odločanje o tem, kateri podatki in dokumenti bodo objavljeni 

oziroma za pripravo predlogov sprememb pravnih podlag, je pristojno sodišče. 

Pobudo bo AJPES posredoval Vrhovnemu sodišču RS. 
 
 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
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 AJPES naj omogoči RSS za eObjave v postopkih zaradi insolventovnosti, 
obstoječi RSS namreč ne deluje, saj datum objave ni v pravem formatu zapisa 
za RSS. 

Napaka pri uporabi je bila takoj odpravljena. 
 
 

Uporabniki so bistveno manj predlogov kot v lanskem letu podali v zvezi z registrom 

transakcijskih računov eRTR, ki ga je AJPES vzpostavil v letu 2010. 

 

 V iskalnik eRTR naj se dodajo podatki o zgodovini blokad računov ter datum 
začetka in znesek blokade. 

Vodenje podatkov o transakcijskih računih v RTR je določeno z  ZPlaSS, ki v 144. 

členu med ostalim določa, da se v RTR obdeluje tudi podatek o tem, da sredstva na 

transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju. 

Register transakcijskih računov ni namenjen vodenju evidenc o blokadah računov, 

zato v njem ni podatkov o zneskih blokade. 
 

 Pri pregledu transakcijskih računov naj aplikacija omogoči nastavitev 
partnerjev. 

Iskalnik po javnih podatkih v eRTR omogoča iskanje po podatkih posameznih 

imetnikov računov, z uporabo različnih iskalnih kriterijev, natančnejši kot je iskalni 

kriterij, natančnejše rezultate iskanja je mogoče dobiti. Vsem, ki želijo podatke o vseh 

transakcijskih računih poslovnih subjektov zaradi uporabe v svojih aplikacijah, AJPES 

omogoča tudi ponovno uporabo vseh podatkov. Na te podatke se je potrebno naročiti, 

AJPES bo v drugem polletju 2012 ponudil novo storitev s predlaganimi lastnostmi. 
 

 AJPES naj preko eRTR omogoči dostop do podatkov tujih fizičnih oseb, ki 
imajo račune odprte v RS.  

Dostop do transakcijskih računov fizičnih oseb, odprtih pri ponudnikih plačilnih storitev 

v Sloveniji je omogočen na način in pod pogoji, ki jih določata 146. in  147. člen 

ZPlaSS. Pri tem ni razlik med domačo in tujo fizično osebo. Če ima oseba račun odprt 

v Republiki Slovenije se ta evidentira tudi v registru. 

 

 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 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 na navedeno zagotovljeni vsi potrebni postopki, da 

uslužbenci naloge opravljajo enotno.  

 

AJPES je v mesecu oktobru 2011 med upravičenci  izvedel anketo  o zadovoljstvu s storitvijo 

oziroma Registrom zastavnih pravic na premičnine, kjer so anketirani ocenjevali zadovoljstvo 

z delom uslužbencev AJPES, delovanje aplikacije RZPP ter kakovost informacij, ki so 

upravičencem na voljo pri vpisih v RZPP. Anketirani so lahko podali tudi predloge, kjer je bil 

podan le en predlog, in sicer: 

http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
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 AJPES naj preuči možnost večje preglednosti Registra neposestnih 

zastavljenih pravic. 

AJPES v letu 2012 načrtuje posodobitve aplikacije za vodenje RZPP in s tem tudi 

izboljšave v preglednosti podatkov. Pri tem velja poudariti, da je pri vodenju RZPP 

AJPES dolžan spoštovati določila predpisov, ki določajo vodenje tega registra. 
 

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 predložitev letnih poročil in aplikacijo za vpogled v javno objavljena 

letna poročila (JOLP). 

 

 

 AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 

izkazih. 

Predlog uporabniki navajajo nekaj let 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 težje in bolj zamudno od sedanjega sistema vnosa. Poleg tega gre pri 

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

 Podatki v računovodskih izkazih, ki jih je potrebno zaokroževati na evre, naj se 

v prihodnje vpisujejo in predložijo v evrih in centih. 

AJPES je zaokroževanje uvedel ob prehodu na evro (pred tem so gospodarske 

družbe poročale v tisoč tolarjih) ob upoštevanju načela, naj se za namene državne 

statistike zbira le tisti obseg podatkov, ki ga ta dejansko potrebuje. Ker poslovni 

subjekti vodijo knjigovodske evidence oziroma poslovne knjige v evrih in centih, jim 

zaokroževanje ob predložitvi računovodskih izkazov povzroča dodatno delo. Glede na 

sicer maloštevilne predloge uporabnikov (3 predlogi, v prejšnjih letih jih ni bilo) je 

AJPES možnost vzpostavitve poročanja v evrih in centih že obravnaval. S tehničnega 

vidika bi bilo mogoče spletno aplikacijo za vnos in ostale aplikacije za obdelavo 

podatkov prilagoditi, vendar bi taka prilagoditev pomenila nesorazmerno povečanje 

stroškov poročevalcem, prejemnikom podatkov in tudi AJPES. V kolikor ostale 

institucije, ki jim AJPES v skladu s predpisi zagotavlja podatke iz letnih poročil, svojih 

aplikativnih rešitev ne bi prilagodile poročanju v evrih in centih, bi moral AJPES 

poskrbeti za zaokroževanje, to pa bi pomenilo nedopusten poseg v izvirne podatke 

poslovnih subjektov. 

 

 Spletna aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil naj omogoči vnos tudi 
uporabnikom, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega. 

V zvezi s spletno aplikacijo za vnos podatkov iz letnih poročil sta dva uporabnika 

predlagala, da naj bi bil spletni vnos omogočen tudi tistim uporabnikom, ki imajo 

poslovno leto različno od koledarskega. Obdobje za statistično poročanje po veljavni 

ureditvi ni mogoče prilagajati poročanju za poslovne namene, ko je poslovno leto 
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različno od koledarskega. S poročanjem za koledarsko leto je mogoče zagotoviti 

časovne vrste vedno in za vse enote v enakih časovnih intervalih.  

 

 AJPES naj omogoči vpogled v letna poročila tudi za pretekla leta, ne pa le za 
zadnje poslovno leto. 

AJPES 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 izpise podatkov iz letnih poročil na podlagi zahtevka, za daljše časovno 

obdobje pa AJPES zagotavlja podatke računovodskih izkazov, kazalnikov in raznih 

primerjav v zbirki FI-PO AJPES, ki jo nudi v okviru svojih tržnih storitev. 
 

 AJPES naj omogoči javno objavo letnih poročil tudi za društva in zasebne 
zavode.  

AJPES zagortavlja javno objavo za tiste poslovne subjekte, za katere ima podlago v 

predpisih. Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o društvih bo v letu 2012 

prvič javno objavil tudi letna poročila društev. 
 

 Znesek plačilo nadomestila za javno objavo je previsok oziroma bi morala biti 
javna objava brezplačna. 

Nekaj anketirancev (13) meni, da so nadomestila za javno objavo letnih poročil 

previsoka oz. da bi moral AJPES letna poročila objaviti brezplačno. AJPES 

zaračunava nadomestilo za javno objavo letnih poročil na podlagi Tarife nadomestil 

za storitve, ki jih opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah, ki jo sprejme 

v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in za pravosodje. Tarifa je bila 

nazadnje spremenjena v letu 2009, ko so se nadomestila za javno objavo povečala v 

povprečju za 1 %, kljub temu povečanju pa so nadomestila za javno objavo prek 

spleta še vedno bistveno nižja, kot pa bi morali poslovni subjekti plačati za stroške 

objave svojega letnega poročila v tiskanih medijih ali v Uradnem listu. Nadomestilo za 

oddajo letnega poročila, ki je podpisano z digitalnim potrdilom, je nižje. Če bi bila 

javna objava brezplačna, bi morali to storitev AJPES prek državnega proračuna 

plačati vsi davkoplačevalci. 
 

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: 

 

 Aplikacijo za poročanje statistike finančnih računov (SFR) je potrebno 

izboljšati. 

21 anketirancev meni, da bi bilo potrebno aplikacijo SFR na splošno izboljšati, med 

njimi trije posebej navajajo, da je problem preglednost. Preglednice statistike 

finančnih računov so v osnovi obsežne, problem je veliko število stolpcev za vnos 

(20). Tudi če bi »skrili« stolpce, v katerih so seštevki, bi še vedno ostalo 14 stolpcev 

in prispevek k preglednosti bi bil vprašljiv (lahko tudi negativen). V preteklosti je bila 

aplikacija že večkrat prilagojena s ciljem večje preglednosti (dodan je bil gumb za 

povečanje vnosa čez cel ekran, zamrznjena sta bila vrstica z imeni stolpcev in stolpec 
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z imeni vrstic, dodani samodejni seštevki). Sporočilo strank bo posredovano Banki 

Slovenije.   

 

 Program statistike finančnih računov bi moral dopuščati odstopanje razlik v 

podatkih. 

Predvidevamo, da sta anketiranca s predlogom mislila na vrednostne spremembe pri 

različnih finančnih inštrumentih, kjer so predvidena različna odstopanja (5 do 50 % 

glede na predhodna stanja), vendar pa hkrati vrednostne spremembe naj ne bi bile 

»0«. Aplikacija uporabnike v obrazcih 5 in 6 opozarja tudi zaradi vrednosti »0«. Če je 

tak vnos pravilen, uporabnik vnese obrazložitev, v nasprotnem primeru pa podatke 

popravi. Za drugačno rešitev bi morala Banka Slovenije spremeniti navodila. 
 

 AJPES naj podaljša roke za oddajo podatkov statistike finančnih računov. 

S predlogom glede podaljšanja roka za predložitev poročila statistike finančnih 

računov za zadnje četrtletje v letu smo v letu 2011, na osnovi prejetega predloga, že 

seznanili Banko Slovenije, ki je rok za predložitev poročila statistike finančnih računov 

predpisala z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene 

statistike finančnih računov. Dne 17. 5. 2011 smo prejeli odgovor Banke Slovenije, da 

trenutno veljavnega roka za poročanje za zadnje četrtletje ni mogoče podaljšati, saj v 

prihodnje pričakuje nadaljnje skrajševanje roka za poročanje finančnih računov 

Evropski centralni banki. 

 

Predlogi, ki so jih posredovali uporabniki glede aplikacije za predložitev podatkov za 

plače so:   
 

 AJPES naj objavi bolj razumljivo navodilo za vnos podatkov o izplačanih 
plačah. 

Vsebinska navodila za izpolnjevanje obrazca so objavljena na spletnem portalu 

AJPES v okviru pravnih podlag na osnovi v Uradnem listu objavljenega Navodila o 

vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih 

osebah za potrebe statističnega raziskovanja. Poleg tega je AJPES konec januarja 

2012 z namenom lažjega izpolnjevanja obrazca pri oddaji podatkov o plačah objavil 

nova posodobljena »Navodila za ravnanje s programom za predložitev podatkov 

plač« in »Navodila za vpisovanje podatkov v obrazce« in sicer na spletnem portalu 

AJPES, v aplikaciji PLAČE. 
 

 AJPES naj spremeni aplikacijo za vnos podatkov za plače tako, da ne bo 

potrebno kontaktirati AJPES (»odklenitev« s strani referentov) v primeru, da gre 

za drugo izplačilo v mesecu. 

AJPES zaradi zagotavljanja kakovosti podatkov o plačah (velikega števila podatkov, 

sprotnih pregledov, odprav napak ter nadaljnje analize podatkov) v času poročanja 

dvakrat prenaša že poročane podatke v analitično bazo (20. in  25. v mesecu). V 

kolikor podatki še niso obdelani (preneseni v analitično bazo), lahko poročevalci sami 

prekličejo oddajo, v kolikor pa so podatki že obdelani, je za preklic oddaje potrebno 

poklicati pristojno izpostavo AJPES. AJPES bo pobudo proučil skupaj s SURS. 
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V zvezi z aplikacijo - četrtletno poročanje poslovnih subjektov je bil predlog le: 
 

 Aplikacija za četrtletno poročanje poslovnih subjektov (ČPPS) naj omogoča 
vnos in izvoz podatkov s pomočjo Excel preglednice. 

Na osnovi spremljanja potreb poročevalcev je bila pri poročanju podatkov ČPPS za 

III. četrtletje 2011 vzpostavljena funkcionalnost izvoza podatkov (tekočega in preteklih 

poročanj) v Excel, ki poročevalcem omogoča, da četrtletne podatke, ki jih poročajo 

AJPES, uporabijo še za drug namen. Vnos podatkov ČPPS s pomočjo Excel 

preglednice ni omogočen, saj se vnaša mnogo manj podatkov kot pri letnih poročilih. 

Do sedaj takšen predlog še ni bil izražen in tudi v anketi je predlog podal samo en 

uporabnik. 

 

Nekaj pripomb oziroma predlogov glede tržne dejavnosti AJPES se nanaša na bonitetne 

storitve, v letošnjem letu pa se več predlogov kot v lanskem letu nanaša na obvezni pobot, ki 

ga je AJPES začel izvajati v aprilu 2011 in je v storitev vključeno bistveno več uporabnikov 

kot v letu 2010. 

3.4 Bonitetne storitve 
 

 AJPES naj razkrije način izračuna bonitetnih ocen.  

AJPES S.BON metodologija je izdelana v skladu s pravili Basell II, ki veljajo enako za 

vsa podjetja. Model izpolnjuje zahtevane standarde metodologije: objektivnost, 

neodvisnost, preglednost in neprekinjeno preverjanje ter zahtevane standarde 

bonitetnih ocen: verodostojnost in preglednost. Opis metodologije za določanje 

bonitetnih ocen gospodarskih družb, bonitetna lestvica ter druge informacije v zvezi s 

pripisom bonitetnih ocen so  objavljeni na spletnem portalu. Na željo ocenjene družbe 

pripravi AJPES tudi natančnejšo pisno pojasnilo o družbi pripisani oceni.  
 

 AJPES naj nudi več brezplačnih informacij, tudi bonitetne informacije bi morale 
biti brezplačne. 

AJPES nudi brezplačne informacije v okviru javnih objav in javnih registrov, ki sodijo v 

javne storitve AJPES. Priprava bonitetnih informacij sodi v tržno dejavnost AJPES. 

Bonitetne informacije vsebujejo podatke in informacije iz različnih notranjih in zunanjih 

virov. Vsebujejo dodane vrednosti, ki so rezultat plačljivih virov in strokovnega dela, s 

katerimi so povezani stroški priprave, objave in vzdrževanja. V odvisnosti od obsega 

in vsebine bonitetnih informacij so določene in javno objavljene cene v Ceniku 

bonitetnih in drugih tržnih storitev AJPES.  
 

 AJPES naj v bonitetna poročila v primeru statusnega preoblikovanja (npr. 

samostojni podjetnik se preoblikuje v d.o.o.) vključi tudi zgodovino - podatke 

samostojnega podjetnika.  

Bonitetne informacije se praviloma pripravljajo samo za registrirane poslovne 

subjekte, v katerih so navedeni podatki o poslovanju subjekta za zadnjih 5 let. 

Statusno preoblikovanje narekuje izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega 

registra Slovenije in vpis nove gospodarske družbe z novo pravno osnovo, drugo 

davčno številko in drugo matično številko. Podatki iz letnih poročil, ki jih predlagajo v 
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skladu z ZGD-1, pa se po vsebini in po obsegu razlikujejo in med seboj niso 

primerljivi. 
 

 AJPES naj vključi tekoče podatke o sodnih postopkih strank tudi v bonitete. 

Insolventni postopki so vključeni v bonitetne informacije. Spletne bonitetne informacije 

vključujejo neposredno povezavo na Sodni register in objave listin in pisanj tudi v 

drugih postopkih. 
 

3.5 Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov (ePOBOT) 
 

 AJPES naj poenostavi vstop v aplikacijo ePobot. 

Vstop v aplikacijo je mogoč z enim klikom (preko hitrega dostopa ePOBOT) iz 

osnovne strani www.ajpes.si, pod pogojem, da ima uporabnik predhodno urejeno 

uporabniško ime in ustrezna pooblastila, le-to pa je nujno potrebno oziroma 

predstavlja minimalne standarde za zagotovitev varnosti.  

 

 Aplikacija ePOBOT naj računovodskih servisom omogoči izpis prijav za vse 

dolžnike hkrati (»tiskaj vse prijave«).  

Izpis prijave praviloma razumemo kot izpis vseh podatkov, ki jih je dolžnik vnesel v 

prijavo v določenem krogu – ob takšnem razumevanju tiskanja prijav predlog ni 

smiseln. AJPES bo možnost izpisa prijav po uporabniških imenih preučil on pripravil 

ustrezno rešitev 
 

 V aplikaciji ePOBOT naj se omogoči bolj enostaven vnos datumov (brez 
vnašanja pik, ki naj bodo že samodejno vpisane) 

AJPES bo predlog preučil, predvsem z vidika tehnične izvedljivosti.  
 

 AJPES naj račune za ePobot pošlje po elektronski pošti. 

AJPES bo predlog preučil, predvsem z vidika tehnične izvedljivosti, saj pri pošiljanju 

na elektronske naslove lahko nastanejo težave. Težave povzročajo nerabljeni, 

neaktivnih in napačnih e-poštnih naslovi. 

 

 Pri izpisu prijavljenih upnikov iz aplikacije ePOBOT je vidna le davčna številka. 
AJPES naj zagotovi bolj pregleden izpis in doda naziv poslovnega subjekta. 

Predlog bo AJPES preučil. 

 

 

http://www.ajpes.si/


_____________ 

Ġtevilo odgovorov:3799
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:25
Zadnji odgovor: 09.02.2012   14:45

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

gospodarska druģba 1776     47,1%

samostojni podjetnik 487     12,9%

raļunovodski servis 329     8,7%

pravna oseba zasebnega prava 99     2,6%

pravna oseba javnega prava 505     13,4%

druġtvo 60     1,6%

banka 155     4,1%

notariat 7     0,2%

sodiġļe 68     1,8%

odvetniġtvo 107     2,8%

drugo 179     4,7%

Ġtevilo odgovorov 3772   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 246     6,5%

raļunovodja 1712     45,2%

analitik 66     1,7%

trģnik 121     3,2%

pravnik 196     5,2%

revizor 34     0,9%

davļnik 26     0,7%

banļnik 109     2,9%

raziskovalec 24     0,6%

informatik 33     0,9%

poslovodja (direktor) 409     10,8%

notar 2     0,1%

odvetnik 86     2,3%

sodnik 14     0,4%

novinar 12     0,3%

proizvajalec proizvodov in storitev 76     2,0%

javni usluģbenec 270     7,1%

funkcionar 15     0,4%

ġtudent 30     0,8%

izvrġitelj 13     0,3%

drugo 292     7,7%

Ġtevilo odgovorov 3786   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava LJUBLJANA 1112     30,7%

Izpostava CELJE 282     7,8%

Izpostava KOPER 184     5,1%

Izpostava KRANJ 310     8,5%

Izpostava KRĠKO 72     2,0%

Izpostava MARIBOR 532     14,7%

Izpostava MURSKA SOBOTA 137     3,8%

Izpostava NOVA GORICA 171     4,7%

Izpostava NOVO MESTO 145     4,0%

Izpostava POSTOJNA 59     1,6%

Izpostava TRBOVLJE 50     1,4%

Izpostava VELENJE 125     3,4%

z nobeno 448     12,4%

Ġtevilo odgovorov 3627   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 3.205     4,4

Dosegljivost usluģbencev 3.156     4,3

Hitrost reġevanja zadev 3.170     4,4

Prijaznost usluģbencev 3.171     4,6

Urejenost prostorov in okolja 2.899     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 3.050     4,2



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

 

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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

3.514     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 3.566     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 3.404     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 3.147     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 3.216     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 3.147     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 2.486     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 3.258     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 2.717     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 3.268     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 2.654     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 2.426     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 2.744     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 2.620     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 2.863     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 2.929     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 3.217     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 2.947     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 3.084     

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

Da. 3153     86,3%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 430     11,8%

Ne. 71     1,9%

Ġtevilo odgovorov 3654   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 3.321     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 2.816     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 2.512     4,1

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 2.804     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 1.456     3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 1.442     3,8

Register protestiranih menic - eRPM 1.219     3,8

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 1.594     3,9

Javna objava letnih poroļil - JOLP 2.790     4,3

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 2.104     4,1

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 1.996     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 1.906     4,1



9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 1.967     4,2

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 1.776     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 1.833     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 1.404     4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 1.575     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

1.979     4,2

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 2.456     4,3

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 2.269     4,3

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 1.758     3,9

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 1.579     4,1

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 1.626     4,0

11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 1.623     4,1

Druge bonitetne informacije 1.480     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 1.520     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 1.658     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 1.979     4,0

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 3.591     4,2

Vsebina 3.574     4,3

Preglednost 3.579     4,1

Prijaznost do uporabnika 3.562     4,2

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 583 



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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 164 

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

Ġtevilo odgovorov 774 



Ġtevilo odgovorov:1112
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:26
Zadnji odgovor: 07.02.2012   08:41

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

gospodarska druģba 633     57,1%

samostojni podjetnik 115     10,4%

raļunovodski servis 105     9,5%

pravna oseba zasebnega prava 32     2,9%

pravna oseba javnega prava 108     9,7%

druġtvo 19     1,7%

banka 21     1,9%

notariat 2     0,2%

sodiġļe 9     0,8%

odvetniġtvo 38     3,4%

drugo 27     2,4%

Ġtevilo odgovorov 1109   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 88     7,9%

raļunovodja 491     44,3%

analitik 15     1,4%

trģnik 35     3,2%

pravnik 51     4,6%

revizor 11     1,0%

davļnik 5     0,5%

banļnik 18     1,6%

raziskovalec 9     0,8%

informatik 16     1,4%

poslovodja (direktor) 161     14,5%

notar 1     0,1%

odvetnik 30     2,7%

novinar 2     0,2%

proizvajalec proizvodov in storitev 23     2,1%

javni usluģbenec 41     3,7%

funkcionar 6     0,5%

ġtudent 10     0,9%

izvrġitelj 2     0,2%

drugo 94     8,5%

Ġtevilo odgovorov 1109   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava LJUBLJANA 1112     100,0%

Ġtevilo odgovorov 1112   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 1.062     4,3

Dosegljivost usluģbencev 1.045     4,0

Hitrost reġevanja zadev 1.052     4,3

Prijaznost usluģbencev 1.049     4,4

Urejenost prostorov in okolja 959     4,2

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 1.019     4,0

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

1.031     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 1.050     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 1.003     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 944     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 951     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 923     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 729     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 951     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 785     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 971     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 781     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 713     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 809     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 784     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 854     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 879     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 959     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 875     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 915     

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

Da. 943     88,0%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 105     9,8%

Ne. 23     2,1%

Ġtevilo odgovorov 1071   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 981     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 860     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 761     4,1

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 849     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 460     3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 422     3,7

Register protestiranih menic - eRPM 377     3,7

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 494     3,8

Javna objava letnih poroļil - JOLP 838     4,3

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 645     4,1

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 634     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 603     4,0

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 617     4,2

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 528     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 559     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 435     4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 485     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

616     4,2

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 756     4,2

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 702     4,3

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 561     3,9

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 501     4,0

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 516     4,0



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 517     4,1

Druge bonitetne informacije 471     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 486     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 529     4,0

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 602     3,9

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 1.046     4,2

Vsebina 1.043     4,3

Preglednost 1.042     4,1

Prijaznost do uporabnika 1.042     4,1

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 192 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 70 

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

Ġtevilo odgovorov 227 



Ġtevilo odgovorov:282
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:31
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:56

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

gospodarska druģba 137     48,9%

samostojni podjetnik 56     20,0%

raļunovodski servis 29     10,4%

pravna oseba zasebnega prava 4     1,4%

pravna oseba javnega prava 29     10,4%

druġtvo 4     1,4%

banka 2     0,7%

notariat 1     0,4%

sodiġļe 1     0,4%

odvetniġtvo 5     1,8%

drugo 12     4,3%

Ġtevilo odgovorov 280   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 15     5,3%

raļunovodja 153     54,4%

analitik 4     1,4%

trģnik 12     4,3%

pravnik 7     2,5%

revizor 2     0,7%

davļnik 4     1,4%

banļnik 2     0,7%

raziskovalec 2     0,7%

informatik 3     1,1%

poslovodja (direktor) 27     9,6%

notar 1     0,4%

odvetnik 3     1,1%

proizvajalec proizvodov in storitev 8     2,8%

javni usluģbenec 12     4,3%

ġtudent 1     0,4%

izvrġitelj 2     0,7%

drugo 23     8,2%

Ġtevilo odgovorov 281   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava CELJE 282     100,0%

Ġtevilo odgovorov 282   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 275     4,5

Dosegljivost usluģbencev 272     4,5

Hitrost reġevanja zadev 272     4,6

Prijaznost usluģbencev 272     4,7

Urejenost prostorov in okolja 253     4,5

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 260     4,3

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

272     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 267     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 261     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 249     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 250     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 240     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 197     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 242     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 215     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 250     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 208     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 190     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 219     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 213     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 222     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 225     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 258     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 230     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 244     

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

Da. 230     83,9%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 40     14,6%

Ne. 4     1,5%

Ġtevilo odgovorov 274   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 246     4,3

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 220     4,3

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 213     4,2

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 225     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 134     3,9

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 138     4,0

Register protestiranih menic - eRPM 115     3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 143     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 222     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 177     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 161     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 163     4,2

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 169     4,3

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 162     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 161     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 122     4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 136     4,2

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

173     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 218     4,3

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 206     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 174     4,1

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 153     4,2

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 147     4,2



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 146     4,1

Druge bonitetne informacije 134     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 135     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 142     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 195     4,2

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 267     4,3

Vsebina 262     4,4

Preglednost 267     4,1

Prijaznost do uporabnika 264     4,3

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 30 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 6 

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

Ġtevilo odgovorov 56 



Ġtevilo odgovorov:184
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:38
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:54

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

gospodarska druģba 76     41,5%

samostojni podjetnik 33     18,0%

raļunovodski servis 28     15,3%

pravna oseba zasebnega prava 4     2,2%

pravna oseba javnega prava 18     9,8%

druġtvo 2     1,1%

banka 6     3,3%

notariat 1     0,5%

sodiġļe 3     1,6%

odvetniġtvo 5     2,7%

drugo 7     3,8%

Ġtevilo odgovorov 183   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 9     4,9%

raļunovodja 100     54,3%

analitik 1     0,5%

trģnik 7     3,8%

pravnik 6     3,3%

banļnik 4     2,2%

raziskovalec 2     1,1%

poslovodja (direktor) 24     13,0%

odvetnik 4     2,2%

sodnik 1     0,5%

proizvajalec proizvodov in storitev 4     2,2%

javni usluģbenec 9     4,9%

funkcionar 1     0,5%

izvrġitelj 2     1,1%

drugo 10     5,4%

Ġtevilo odgovorov 184   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava KOPER 184     100,0%

Ġtevilo odgovorov 184   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2
Strokovnost usluģbencev 176     4,4

Dosegljivost usluģbencev 175     4,4

Hitrost reġevanja zadev 175     4,4

Prijaznost usluģbencev 175     4,5

Urejenost prostorov in okolja 168     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 172     4,3

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

167     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 170     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 165     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 146     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 155     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 153     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 116     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 159     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 127     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 158     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 125     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 104     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 126     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 114     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 129     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 143     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 151     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 132     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 142     

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

Da. 152     86,9%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 20     11,4%

Ne. 3     1,7%

Ġtevilo odgovorov 175   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 166     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 142     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 123     4,1

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 141     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 76     3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 74     3,7

Register protestiranih menic - eRPM 63     3,7

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 85     3,7

Javna objava letnih poroļil - JOLP 143     4,3

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 104     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 101     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 100     4,0

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 97     4,2

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 96     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 97     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 78     4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 87     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

87     4,1

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 127     4,2

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 118     4,2

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 89     3,8

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 82     4,1

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 88     4,0



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 84     4,0

Druge bonitetne informacije 74     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 79     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 79     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 102     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 171     4,1

Vsebina 169     4,2

Preglednost 171     3,9

Prijaznost do uporabnika 169     4,0

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 34 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 6 

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

Ġtevilo odgovorov 43 



Ġtevilo odgovorov:310
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:25
Zadnji odgovor: 09.02.2012   14:45

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

gospodarska druģba 116     37,7%

samostojni podjetnik 64     20,8%

raļunovodski servis 36     11,7%

pravna oseba zasebnega prava 10     3,2%

pravna oseba javnega prava 49     15,9%

druġtvo 9     2,9%

banka 5     1,6%

sodiġļe 5     1,6%

odvetniġtvo 3     1,0%

drugo 11     3,6%

Ġtevilo odgovorov 308   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 16     5,2%

raļunovodja 172     55,7%

analitik 1     0,3%

trģnik 6     1,9%

pravnik 6     1,9%

revizor 1     0,3%

banļnik 5     1,6%

raziskovalec 2     0,6%

informatik 2     0,6%

poslovodja (direktor) 38     12,3%

odvetnik 3     1,0%

sodnik 1     0,3%

proizvajalec proizvodov in storitev 8     2,6%

javni usluģbenec 16     5,2%

funkcionar 3     1,0%

ġtudent 1     0,3%

drugo 28     9,1%

Ġtevilo odgovorov 309   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava KRANJ 310     100,0%

Ġtevilo odgovorov 310   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 300     4,5

Dosegljivost usluģbencev 294     4,4

Hitrost reġevanja zadev 294     4,5

Prijaznost usluģbencev 294     4,6

Urejenost prostorov in okolja 265     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 281     4,3

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

285     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 285     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 274     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 256     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 271     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 255     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 205     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 266     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 217     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 262     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 207     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 191     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 220     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 210     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 232     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 232     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 267     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 249     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 264     

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

Da. 246     82,8%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 47     15,8%

Ne. 4     1,3%

Ġtevilo odgovorov 297   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 258     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 212     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 176     4,1

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 214     4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 96     4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 101     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 89     4,0

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 126     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 227     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 182     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 152     4,2

Spletna boniteta AJPES eS.BON 150     4,1

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 156     4,3

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 149     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 142     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 105     4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 114     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

158     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 228     4,4

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 209     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 146     4,0

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 123     4,0

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 135     4,1



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 118     4,2

Druge bonitetne informacije 105     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 111     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 121     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 169     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 297     4,2

Vsebina 294     4,4

Preglednost 293     4,1

Prijaznost do uporabnika 295     4,2

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 46 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 11 

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

Ġtevilo odgovorov 61 



Ġtevilo odgovorov:72
Prvi odgovor: 24.01.2012   16:10
Zadnji odgovor: 06.02.2012   10:07

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

gospodarska druģba 35     49,3%

samostojni podjetnik 11     15,5%

raļunovodski servis 9     12,7%

pravna oseba javnega prava 10     14,1%

druġtvo 1     1,4%

banka 1     1,4%

odvetniġtvo 1     1,4%

drugo 3     4,2%

Ġtevilo odgovorov 71   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 4     5,6%

raļunovodja 48     66,7%

analitik 1     1,4%

davļnik 1     1,4%

banļnik 1     1,4%

informatik 1     1,4%

poslovodja (direktor) 5     6,9%

odvetnik 2     2,8%

proizvajalec proizvodov in storitev 1     1,4%

javni usluģbenec 5     6,9%

ġtudent 1     1,4%

drugo 2     2,8%

Ġtevilo odgovorov 72   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava KRĠKO 72     100,0%

Ġtevilo odgovorov 72   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 69     4,5

Dosegljivost usluģbencev 70     4,6

Hitrost reġevanja zadev 70     4,5

Prijaznost usluģbencev 70     4,7

Urejenost prostorov in okolja 67     4,6

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 67     4,4

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

66     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 67     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 65     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 64     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 64     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 62     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 50     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 63     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 50     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 62     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 57     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 48     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 52     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 52     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 60     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 61     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 64     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 58     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 61     

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

Da. 52     77,6%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 15     22,4%

Ġtevilo odgovorov 67   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 59     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 53     4,3

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 46     4,1

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 52     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 27     4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 31     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 22     3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 35     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 57     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 46     4,3

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 39     4,2

Spletna boniteta AJPES eS.BON 42     4,2

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 45     4,4

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 41     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 38     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 30     4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 32     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

41     4,2

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 57     4,5

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 54     4,5

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 39     3,9

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 38     4,0

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 35     4,1



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 33     3,8

Druge bonitetne informacije 27     3,8

Spletna boniteta AJPES eS.BON 31     4,1

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 28     3,9

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 44     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3
Oblika 69     4,3

Vsebina 69     4,4

Preglednost 69     4,2

Prijaznost do uporabnika 69     4,3

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 10 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 3 

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

Ġtevilo odgovorov 18 



Ġtevilo odgovorov:532
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:27
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:58

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

gospodarska druģba 248     46,8%

samostojni podjetnik 78     14,7%

raļunovodski servis 52     9,8%

pravna oseba zasebnega prava 13     2,5%

pravna oseba javnega prava 79     14,9%

druġtvo 10     1,9%

banka 13     2,5%

notariat 1     0,2%

sodiġļe 10     1,9%

odvetniġtvo 11     2,1%

drugo 15     2,8%

Ġtevilo odgovorov 530   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 35     6,6%

raļunovodja 287     53,9%

analitik 8     1,5%

trģnik 5     0,9%

pravnik 42     7,9%

revizor 1     0,2%

davļnik 2     0,4%

banļnik 10     1,9%

raziskovalec 2     0,4%

informatik 3     0,6%

poslovodja (direktor) 55     10,3%

odvetnik 9     1,7%

novinar 1     0,2%

proizvajalec proizvodov in storitev 9     1,7%

javni usluģbenec 29     5,5%

ġtudent 3     0,6%

izvrġitelj 1     0,2%

drugo 30     5,6%

Ġtevilo odgovorov 532   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava MARIBOR 532     100,0%

Ġtevilo odgovorov 532   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 521     4,5

Dosegljivost usluģbencev 509     4,4

Hitrost reġevanja zadev 515     4,5

Prijaznost usluģbencev 516     4,6

Urejenost prostorov in okolja 465     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 499     4,3

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

502     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 496     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 483     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 459     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 459     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 454     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 369     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 478     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 407     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 476     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 387     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 364     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 411     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 387     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 429     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 435     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 478     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 441     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 461     

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

Da. 419     82,3%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 80     15,7%

Ne. 10     2,0%

Ġtevilo odgovorov 509   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 462     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 411     4,3

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 371     4,2

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 413     4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 233     3,9

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 220     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 196     4,0

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 251     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 423     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 334     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 312     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 282     4,2

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 317     4,3

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 279     4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 289     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 214     4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 246     4,2

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

314     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 369     4,4

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 346     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 264     4,0

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 233     4,2

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 243     4,1



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 257     4,2

Druge bonitetne informacije 228     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 233     4,1

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 254     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 317     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 506     4,3

Vsebina 506     4,4

Preglednost 505     4,2

Prijaznost do uporabnika 500     4,3

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 80 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 15 

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

Ġtevilo odgovorov 108 



Ġtevilo odgovorov:137
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:35
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:45

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

gospodarska druģba 63     46,3%

samostojni podjetnik 14     10,3%

raļunovodski servis 13     9,6%

pravna oseba zasebnega prava 4     2,9%

pravna oseba javnega prava 29     21,3%

druġtvo 1     0,7%

banka 3     2,2%

odvetniġtvo 2     1,5%

drugo 7     5,1%

Ġtevilo odgovorov 136   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 11     8,0%

raļunovodja 75     54,7%

analitik 1     0,7%

trģnik 7     5,1%

pravnik 5     3,6%

banļnik 2     1,5%

poslovodja (direktor) 10     7,3%

odvetnik 2     1,5%

javni usluģbenec 10     7,3%

funkcionar 2     1,5%

izvrġitelj 2     1,5%

drugo 10     7,3%

Ġtevilo odgovorov 137   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava MURSKA SOBOTA 137     100,0%

Ġtevilo odgovorov 137   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2
Strokovnost usluģbencev 136     4,5

Dosegljivost usluģbencev 135     4,5

Hitrost reġevanja zadev 136     4,5

Prijaznost usluģbencev 135     4,7

Urejenost prostorov in okolja 125     4,5

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 128     4,4

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

132     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 132     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 130     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 122     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 127     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 123     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 102     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 126     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 111     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 123     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 115     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 103     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 111     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 112     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 113     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 116     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 121     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 119     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 122     

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

Da. 105     77,2%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 28     20,6%

Ne. 3     2,2%

Ġtevilo odgovorov 136   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 122     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 106     4,3

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 96     4,2

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 108     4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 55     4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 59     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 46     4,1

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 76     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 116     4,5

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 99     4,3

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 82     4,3

Spletna boniteta AJPES eS.BON 82     4,3

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 74     4,4

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 66     4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 68     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 53     4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 60     4,3

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

82     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 112     4,5

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 108     4,5

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 73     4,3

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 71     4,4

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 82     4,4



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 71     4,4

Druge bonitetne informacije 63     4,3

Spletna boniteta AJPES eS.BON 66     4,3

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 71     4,3

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 83     4,2

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2
Oblika 131     4,3

Vsebina 130     4,4

Preglednost 131     4,2

Prijaznost do uporabnika 130     4,3

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 16 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 6 

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

Ġtevilo odgovorov 32 



Ġtevilo odgovorov:171
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:42
Zadnji odgovor: 06.02.2012   10:56

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

gospodarska druģba 91     53,8%

samostojni podjetnik 26     15,4%

raļunovodski servis 9     5,3%

pravna oseba zasebnega prava 5     3,0%

pravna oseba javnega prava 18     10,7%

banka 6     3,6%

sodiġļe 2     1,2%

odvetniġtvo 4     2,4%

drugo 8     4,7%

Ġtevilo odgovorov 169   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 8     4,7%

raļunovodja 87     50,9%

analitik 2     1,2%

trģnik 2     1,2%

pravnik 7     4,1%

revizor 2     1,2%

davļnik 2     1,2%

banļnik 6     3,5%

raziskovalec 1     0,6%

informatik 1     0,6%

poslovodja (direktor) 18     10,5%

odvetnik 2     1,2%

proizvajalec proizvodov in storitev 3     1,8%

javni usluģbenec 8     4,7%

funkcionar 1     0,6%

ġtudent 1     0,6%

izvrġitelj 2     1,2%

drugo 18     10,5%

Ġtevilo odgovorov 171   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava NOVA GORICA 171     100,0%

Ġtevilo odgovorov 171   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 165     4,3

Dosegljivost usluģbencev 166     4,4

Hitrost reġevanja zadev 166     4,5

Prijaznost usluģbencev 165     4,6

Urejenost prostorov in okolja 156     4,2

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 158     4,2

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

161     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 161     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 161     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 151     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 154     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 154     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 128     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 153     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 137     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 156     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 131     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 117     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 136     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 132     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 140     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 148     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 158     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 147     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 152     

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

Da. 147     87,5%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 17     10,1%

Ne. 4     2,4%

Ġtevilo odgovorov 168   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 146     4,3

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 123     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 115     4,2

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 126     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 66     4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 65     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 56     3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 77     3,9

Javna objava letnih poroļil - JOLP 136     4,2

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 96     4,1

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 89     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 94     3,9

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 89     4,2

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 82     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 83     4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 69     4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 75     4,1

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

92     4,1

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 127     4,2

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 113     4,3

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 84     3,9

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 81     4,0

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 76     4,0



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 77     4,0

Druge bonitetne informacije 66     3,9

Spletna boniteta AJPES eS.BON 72     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 82     3,9

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 99     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2
Oblika 168     4,2

Vsebina 168     4,3

Preglednost 167     4,0

Prijaznost do uporabnika 167     4,1

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 23 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 6 

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

Ġtevilo odgovorov 43 



Ġtevilo odgovorov:145
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:34
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:25

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

gospodarska druģba 76     52,8%

samostojni podjetnik 22     15,3%

raļunovodski servis 13     9,0%

pravna oseba zasebnega prava 3     2,1%

pravna oseba javnega prava 14     9,7%

druġtvo 6     4,2%

banka 2     1,4%

sodiġļe 1     0,7%

odvetniġtvo 2     1,4%

drugo 5     3,5%

Ġtevilo odgovorov 144   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 9     6,2%

raļunovodja 93     64,1%

trģnik 2     1,4%

pravnik 4     2,8%

davļnik 2     1,4%

banļnik 2     1,4%

raziskovalec 1     0,7%

poslovodja (direktor) 15     10,3%

odvetnik 3     2,1%

proizvajalec proizvodov in storitev 4     2,8%

javni usluģbenec 6     4,1%

funkcionar 1     0,7%

drugo 3     2,1%

Ġtevilo odgovorov 145   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava NOVO MESTO 145     100,0%

Ġtevilo odgovorov 145   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2 1
Strokovnost usluģbencev 143     4,6

Dosegljivost usluģbencev 142     4,5

Hitrost reġevanja zadev 143     4,6

Prijaznost usluģbencev 143     4,7

Urejenost prostorov in okolja 126     4,4

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 133     4,4

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

139     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 141     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 139     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 127     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 130     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 131     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 103     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 132     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 116     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 134     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 108     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 101     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 118     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 112     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 124     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 124     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 134     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 127     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 132     

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

Da. 121     85,2%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 19     13,4%

Ne. 2     1,4%

Ġtevilo odgovorov 142   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 135     4,3

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 123     4,2

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 113     3,9

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 119     4,2

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 71     3,7

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 68     3,7

Register protestiranih menic - eRPM 53     3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 72     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 124     4,3

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 102     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 99     3,9

Spletna boniteta AJPES eS.BON 96     3,9

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 86     4,3

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 72     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 82     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 67     4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 65     4,3

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

91     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 118     4,3

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 110     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 88     3,9

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 78     4,1

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 82     4,0



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 85     4,2

Druge bonitetne informacije 74     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 79     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 87     4,1

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 105     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 139     4,3

Vsebina 138     4,3

Preglednost 139     4,1

Prijaznost do uporabnika 139     4,2

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 17 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 6 

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

Ġtevilo odgovorov 41 



Ġtevilo odgovorov:59
Prvi odgovor: 24.01.2012   18:13
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:24

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

gospodarska druģba 25     42,4%

samostojni podjetnik 6     10,2%

raļunovodski servis 8     13,6%

pravna oseba zasebnega prava 1     1,7%

pravna oseba javnega prava 15     25,4%

druġtvo 3     5,1%

drugo 1     1,7%

Ġtevilo odgovorov 59   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 5     8,5%

raļunovodja 40     67,8%

trģnik 2     3,4%

pravnik 1     1,7%

poslovodja (direktor) 4     6,8%

javni usluģbenec 2     3,4%

drugo 5     8,5%

Ġtevilo odgovorov 59   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava POSTOJNA 59     100,0%

Ġtevilo odgovorov 59   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3
Strokovnost usluģbencev 59     4,7

Dosegljivost usluģbencev 58     4,7

Hitrost reġevanja zadev 58     4,7

Prijaznost usluģbencev 58     4,8

Urejenost prostorov in okolja 50     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 53     4,5

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

 

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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

53     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 55     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 53     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 50     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 49     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 47     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 40     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 50     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 44     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 54     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 38     



Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 37     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 42     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 47     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 46     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 47     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 56     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 47     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 53     

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

Da. 47     83,9%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 9     16,1%

Ġtevilo odgovorov 56   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 53     4,3

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 45     4,0

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 33     3,9

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 44     4,1

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 21     3,5

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 23     3,6

Register protestiranih menic - eRPM 20     3,7

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 24     3,7

Javna objava letnih poroļil - JOLP 48     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 42     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 35     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 35     4,0

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 24     4,3

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 24     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 25     4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 20     4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 26     4,3

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

32     4,4

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 49     4,3

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 49     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 34     3,8

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 29     3,8

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 31     3,9

11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 25     4,0

Druge bonitetne informacije 24     4,0

Spletna boniteta AJPES eS.BON 23     4,0

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 26     4,2

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 39     4,1

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2
Oblika 58     4,1

Vsebina 58     4,3

Preglednost 57     4,1

Prijaznost do uporabnika 58     4,2



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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 10 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 3 

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

Ġtevilo odgovorov 19 



Ġtevilo odgovorov:50
Prvi odgovor: 24.01.2012   20:54
Zadnji odgovor: 03.02.2012   15:18

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

gospodarska druģba 19     39,6%

samostojni podjetnik 6     12,5%

raļunovodski servis 5     10,4%

pravna oseba zasebnega prava 3     6,3%

pravna oseba javnega prava 14     29,2%

banka 1     2,1%

Ġtevilo odgovorov 48   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 5     10,0%

raļunovodja 25     50,0%

analitik 1     2,0%

trģnik 1     2,0%

pravnik 2     4,0%

revizor 1     2,0%

banļnik 1     2,0%

poslovodja (direktor) 6     12,0%

proizvajalec proizvodov in storitev 1     2,0%

javni usluģbenec 5     10,0%

drugo 2     4,0%

Ġtevilo odgovorov 50   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava TRBOVLJE 50     100,0%

Ġtevilo odgovorov 50   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3
Strokovnost usluģbencev 47     4,9

Dosegljivost usluģbencev 47     4,9

Hitrost reġevanja zadev 47     4,9

Prijaznost usluģbencev 47     4,9

Urejenost prostorov in okolja 44     4,8

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 47     4,7

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

 

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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

42     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 44     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 42     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 42     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 42     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 41     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 32     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 42     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 36     



Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 40     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 35     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 32     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 36     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 34     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 38     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 39     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 43     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 38     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 38     

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

Da. 39     81,3%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 8     16,7%

Ne. 1     2,1%

Ġtevilo odgovorov 48   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 40     4,5

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 30     4,6

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 25     4,4

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 30     4,5

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 13     4,5

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 12     4,3

Register protestiranih menic - eRPM 9     4,4

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 18     4,4

Javna objava letnih poroļil - JOLP 30     4,5

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 30     4,6

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 27     4,4

Spletna boniteta AJPES eS.BON 22     4,3

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 24     4,4

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 20     4,5

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 15     4,7

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 13     4,4

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 15     4,3

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

22     4,4

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 35     4,4

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 33     4,6

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 20     4,1

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 15     4,2

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 17     4,3

11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 19     4,4

Druge bonitetne informacije 20     4,4

Spletna boniteta AJPES eS.BON 19     4,4

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 25     4,4

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 25     4,6

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3
Oblika 49     4,4

Vsebina 49     4,6

Preglednost 49     4,2

Prijaznost do uporabnika 48     4,5



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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 4 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 0 

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

Ġtevilo odgovorov 14 



Ġtevilo odgovorov:125
Prvi odgovor: 24.01.2012   18:31
Zadnji odgovor: 06.02.2012   09:41

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

gospodarska druģba 54     43,9%

samostojni podjetnik 31     25,2%

raļunovodski servis 7     5,7%

pravna oseba zasebnega prava 4     3,3%

pravna oseba javnega prava 18     14,6%

banka 3     2,4%

sodiġļe 1     0,8%

odvetniġtvo 1     0,8%

drugo 4     3,3%

Ġtevilo odgovorov 123   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 9     7,3%

raļunovodja 65     52,4%

analitik 1     0,8%

trģnik 4     3,2%

pravnik 5     4,0%

revizor 1     0,8%

davļnik 1     0,8%

banļnik 3     2,4%

poslovodja (direktor) 12     9,7%

sodnik 1     0,8%

proizvajalec proizvodov in storitev 5     4,0%

javni usluģbenec 6     4,8%

izvrġitelj 1     0,8%

drugo 10     8,1%

Ġtevilo odgovorov 124   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

Izpostava VELENJE 125     100,0%

Ġtevilo odgovorov 125   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2
Strokovnost usluģbencev 123     4,5

Dosegljivost usluģbencev 118     4,3

Hitrost reġevanja zadev 118     4,5

Prijaznost usluģbencev 118     4,6

Urejenost prostorov in okolja 112     4,3

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 116     4,3

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

116     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 120     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 112     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 109     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 107     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 107     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 88     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 110     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 97     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 109     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 90     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 85     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 94     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 93     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 101     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 99     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 110     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 105     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 106     

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

Da. 101     82,8%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 18     14,8%

Ne. 3     2,5%

Ġtevilo odgovorov 122   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 105     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 90     4,3

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 80     4,2

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 93     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 51     4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 50     3,9

Register protestiranih menic - eRPM 48     3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 63     4,1

Javna objava letnih poroļil - JOLP 89     4,4

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 76     4,2

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 71     4,1

Spletna boniteta AJPES eS.BON 63     4,1

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 76     4,4

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 78     4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 70     4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 56     4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 62     4,2

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

75     4,3

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 88     4,4

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 79     4,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 57     4,2

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 57     4,2

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 55     4,2



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 51     4,3

Druge bonitetne informacije 54     4,2

Spletna boniteta AJPES eS.BON 51     4,3

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 57     4,4

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 68     4,4

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 116     4,4

Vsebina 116     4,4

Preglednost 115     4,2

Prijaznost do uporabnika 115     4,3

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 13 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 3 

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

Ġtevilo odgovorov 28 



Ġtevilo odgovorov:448
Prvi odgovor: 24.01.2012   15:25
Zadnji odgovor: 06.02.2012   10:08

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

gospodarska druģba 137     30,6%

samostojni podjetnik 10     2,2%

pravna oseba zasebnega prava 12     2,7%

pravna oseba javnega prava 80     17,9%

druġtvo 3     0,7%

banka 80     17,9%

notariat 1     0,2%

sodiġļe 30     6,7%

odvetniġtvo 23     5,1%

drugo 71     15,9%

Ġtevilo odgovorov 447   

2. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

finanļnik 25     5,6%

raļunovodja 18     4,0%

analitik 29     6,5%

trģnik 25     5,6%

pravnik 51     11,4%

revizor 12     2,7%

davļnik 8     1,8%

banļnik 47     10,5%

raziskovalec 4     0,9%

informatik 6     1,3%

poslovodja (direktor) 21     4,7%

odvetnik 18     4,0%

sodnik 8     1,8%

novinar 9     2,0%

proizvajalec proizvodov in storitev 6     1,3%

javni usluģbenec 103     23,0%

funkcionar 1     0,2%

ġtudent 11     2,5%

drugo 45     10,1%

Ġtevilo odgovorov 447   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

z nobeno 448     100,0%

Ġtevilo odgovorov 448   

4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete. 

5 4 3 2
Strokovnost usluģbencev 18     4,2

Dosegljivost usluģbencev 17     4,1

Hitrost reġevanja zadev 18     4,2

Prijaznost usluģbencev 18     4,4

Urejenost prostorov in okolja 11     4,4

Ustreznost delovnega ļasa za stranke 11     4,0

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

 



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

Redno Vļasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

413     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih ï ePRS 433     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 389     

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 323     

Vpogled v eObjave v postopkih vpisov v sodni register 343     

Iskanje podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti 346     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
drģav ļlanic EBR - eEBR 240     

Iskanje podatkov o transakcijskih raļunih ï eRTR 365     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
raļunih fiziļnih oseb 276     

Vpogled v javno objavo letnih poroļil ï JOLP 353     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premiļnin ï eRZPP 282     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 257     

Iskanje statistiļnih podatkov o izplaļanih plaļah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 275     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï 
eEDP 243     

Vpogled v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 276     

Vpogled v spletno boniteto AJPES eS.BON 282     

Predloģitev podatkov (letna poroļila, statistika finanļnih 
raļunov, plaļe, poboté) 306     

Spremljanje predpisov in metodoloġkih pojasnil 277     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 288     

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

Da. 429     97,3%

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES. 2     0,5%

Ne. 10     2,3%

Ġtevilo odgovorov 441   

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite preglednost in dostopnosti podatkov oziroma informacij na spletnem portalu AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 414     4,4

eObjave v postopkih vpisov v sodni register 287     4,1

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti 260     4,0

Podatki o transakcijskih raļunih poslovnih subjektov - 
eRTR 279     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 89     3,5

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin - eRZPP 111     3,6

Register protestiranih menic - eRPM 67     3,6

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 68     3,6

Javna objava letnih poroļil - JOLP 233     4,1

Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatkié) 90     3,8

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 120     3,9

Spletna boniteta AJPES eS.BON 103     3,7

9. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost javnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Storitve toļk VEM za gospodarske druģbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 121     4,1

Storitve toļk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 115     4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega 
registra za druge poslovne subjekte 132     4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih 
organizacij 84     3,8

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
raļunov fiziļnih oseb 110     4,0

Storitve ponovne uporabe javnih podatkov (iz Poslovnega 
registra Slovenije, letnih poroļil poslovnih subjektov, 
Registra transakcijskih raļunov)

126     4,0

10. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost aplikacij za predloģitev podatkov. 

5 4 3 2 1 0
Vnos podatkov letnih poroļil (LP) 82     3,6

Vnos podatkov o izplaļanih plaļah (PLAĻE) 54     3,4

Vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov (SFR) 51     3,3

Vnos podatkov za ļetrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ĻPPS) 49     3,4

Vnos podatkov za druga statistiļna raziskovanja 49     3,4



11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost trģnih storitev AJPES. 

5 4 3 2 1 0
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 75     3,7

Druge bonitetne informacije 71     3,6

Spletna boniteta AJPES eS.BON 69     3,6

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes 90     3,8

Obvezni in prostovoljni veļstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 59     3,6

12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste zadovoljni s spletnim portalom. 

5 4 3 2 1
Oblika 428     4,1

Vsebina 425     4,2

Preglednost 427     3,9

Prijaznost do uporabnika 425     3,9

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

 

Ļe je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako. 

Ġtevilo odgovorov 86 

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

 

V koliko je odgovor na vpraġanje DA, vas prosimo, da to navedete. 

Ġtevilo odgovorov 19 

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

Ġtevilo odgovorov 63 
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