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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 17. 1. 2014 do 14. 2. 2014 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, ki so izjemno pomembni, saj so v 

pomoč pri ponudbi, podajanju in posredovanju informacij ter storitev in so  pogoj za izvajanje 

zaupane nam naloge – soustvarjanje transparentnega podjetniškega in ekonomskega okolja. 

 

Vprašalnik, ki je bil na voljo uporabnikom, je v primerjavi z lanskim vprašalnikom (glede na 

nove naloge in storitve, ki jih opravlja AJPES) nekoliko dopolnjen. 

  

Na vprašalnik je odgovorilo 5.119 anonimnih uporabnikov, kar je 15 odstotkov več kot 

preteklo leto in tudi 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 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJPES  Stran 4/22 

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 državnega 

pravobranilstva. 277 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 46,9 

Samostojni podjetnik 13,6 

Računovodski servis 6,1 

Pravna oseba zasebnega prava 2,8 

Pravna oseba javnega prava 12,6 

Društvo 1,4 

Banka 5,0 

Notariat 0,3 

Sodišče 2,2 

Odvetništvo 2,8 

Državno tožilstvo 0,2 

Drugo 6,2 
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1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 

 

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

finančnika ter javni uslužbenci. 512 oseb opravlja v anketi ne-specificirane poklice (»drugo«), 

435 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.  

 

Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 6,2 

Računovodja 39,3 

Analitik 2,0 

Tržnik 3,6 

Pravnik 5,5 

Revizor 0,8 

Davčnik 1,0 

Bančnik 3,2 

Raziskovalec 0,6 

Informatik 1,4 

Poslovodja 10,1 

Notar 0,2 

Odvetnik  2,4 

Sodnik 0,7 

Državni pravobranilec 0,1 

Državni tožilec 0 

Novinar 0,4 

Proizvajalec proizvodov in storitev 1,7 

Javni uslužbenec 8,4 

Funkcionar 0,1 

Študent 0,5 

Izvršitelj 0,3 

Sodni izvedenec 0,1 

Zavarovalni svetovalec, agent 0,4 

Drugo 10,9 
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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, 692 oseb je odgovorilo, da ne sodeluje z nobeno izpostavo, 647 pa jih 

na to vprašanje ni odgovorilo: 

 

 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na 
dan 31.12.2013 

v % 

Ljubljana 30,7 33,7 

Celje 7,5 8,9 

Koper 5,1 6,8 

Kranj 7,7 9,6 

Krško 1,9 2,8 

Maribor 13,6 14,5 

Murska Sobota 3,3 4,3 

Nova Gorica 4,1 6,1 

Novo mesto 4,1 5,3 

Postojna 1,4 2,3 

Trbovlje 1,2 1,4 

Velenje 4,1 4,2 

Z nobeno 11,9 - 
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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. 

Strokovnost uslužbencev in hitrost reševanja zadev so anketirani ocenili s 4,4, z oceno 4,3 

pa dosegljivost uslužbencev, urejenost prostorov in okolja. Ustreznost delovnega časa za 

stranke je bila ocenjena za eno desetinko  slabše kot lani. Posamezne izpostave so dobile 

povprečno oceno od 4,2 do 4,6. 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 

2009 2010 2011 2012 2013 

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

Dosegljivost uslužbencev - 4,3 4,3 4,3 4,3 

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

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

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

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

Povprečna ocena 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 
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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 (63 %) je odgovorilo, da redno dostopa do spletnega portala zaradi iskanja 

podatkov o poslovnih subjektih prek spletne aplikacije ePRS. Več kot polovica (55,2 %) 

anketiranih uporabnikov je odgovorila, da redno dostopajo do spletnega portala zaradi 

predložitve podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za 

plače in drugih podatkov. 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 52,0 %, 42 % 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, zaradi vpogleda v javno objavo letnih poročil ter zaradi 

vpogledov v podatke večstranskega pobota. Najmanj  so spletne strani obiskane zaradi 

iskanja podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih držav članic EBR, zaradi vpogledov 

v evidenco digitalnih potrdil, vpogledov v podatke neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin, vpogledov v podatke Registra protestiranih menic ter vpogledov v javno objavo 

poročil o prostovoljstvu. 

 

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

običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 88,8 % anketiranih 

odgovorilo, da vedno (lani je bilo takih 87,1 %), 9,8 % jih je odgovorilo, da s pomočjo 

uslužbencev AJPES, le 1,4 % 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  uradnih objav 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 iz Registra neposestnih 

zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP), preglednost in dostopnost do podatkov o 

tujih poslovnih subjektih eEBR, ter Register protestiranih menic (eRPM). 
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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 

2013 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES. Oblika je bila ocenjena z 

oceno 4,2, preglednost in prijaznost do uporabnika pa z oceno 4,1. Ocene spletnega portala 

od leta 2009 do leta 2013 so navedene v  spodnji tabeli. 

 

 

Splošno zadovoljstvo  
s spletnim portalom 

Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

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

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

Povprečna ocena 4,0 4,3 4,2 4,2 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 vse storitve, razen storitve ponovne uporabe 

javnih podatkov (iz Poslovnega registra Slovenije, letnih poročil poslovnih subjektov, registra 

transakcijskih računov)  ocenili za desetinko slabše kot lani. Kakovost vseh javnih storitev je 

bila ocenjena z oceno 4,2 razen storitev vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 

in storitev posredovanja podatkov iz registra transakcijskih računov fizičnih oseb, kjer so 

anketirani kakovost  ocenili z oceno 4,1. 
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Med aplikacijami za predložitev podatkov so anketirani najbolje ocenili spletni program za 

oddajanje podatkov o izplačanih plačah in podatkov o letnih poročilih, in sicer z oceno 4,3.   

 

 
 

Večina tržnih storitev AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (11. točka 

vprašalnika), je bila ocenjena s 4,0. Za desetinko bolje je bila ocenjena storitev obveznega in 

prostovoljnega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti. Prvič letos so uporabniki 

ocenjevali  mobilno aplikacijo m.Fi=Po. Storitev je ocenilo le 1.127 iz česar izhaja, da 

uporabniki z aplikacijo še niso seznanjeni oziroma je ne poznajo. Aplikacija je bila ocenjena z 

oceno 3,9.  
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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 14 % 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 

162 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 (927) 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 spletni portal. 

 

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 tako kot v preteklem letu ocenjena 

preglednost oziroma dostopnost do podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (PRS). 

Kljub visoki oceni pa so anketirani navedli nekaj predlogov oziroma pripomb. 
 
 

 AJPES naj omogoči zgodovinski izpis v ePRS. 
Zgodovinski izpis je že pripravljen skladno z zahtevami sodišča. Dejavnosti so 
navedene le na zgodovinskem izpisu do 1. 2. 2008, ki je objavljen v PDF obliki in 
vsebuje podatke iz sodnega registra, ki ga je vodilo še Vrhovno sodišče RS, zato ni 
mogoče omogočiti prikaza brez dejavnosti. Po 1. 2. 2008 se dejavnosti ne vpisujejo 
več v sodni register, zato tudi niso navedene na izpisu iz sodnega registra, videti jih je 
mogoče le v podatkih PRS. AJPES v letu 2014 načrtuje med svojimi nalogami 
realizacijo zgodovinskega izpiska za s. p.. 
 

 AJPES naj omogoči iskanje v registru po zastopniku družbe. 
Iskanje po osebah je v nasprotju s 50. členom Zakona o sodnem registru, ki določa, 
da nihče nima pravice dostopa do podatkov, ki so shranjeni v centralni informatizirani 
bazi sodnega registra, na način, ki bi omogočal ugotovitev dejstev, ali je določena 
oseba ustanovitelj, družbenik, član uprave oziroma nadzornega sveta v subjektu 
vpisa in v katerem subjektu vpisa. Določene osebe imajo možnost dostopa do teh 
podatkov. O dostopu do podatkov za te osebe odloči registrsko sodišče na podlagi 
obrazložene pisne zahteve upravičene osebe iz 51. člena tega zakona. 

http://www.ajpes.si/prs/default.asp
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 AJPES naj omogoči vpogled v podatke o lastništvu, predvsem do povezanih 
oseb. 
Predpisi, ki urejajo vodenje in upravljanje poslovnega/sodnega registra (Zakon o 
sodnem registru), ne dovoljujejo iskanja podatkov po fizičnih osebah in povezovanja 
deležev po osebah.  
 

 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 
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 (KDD).  
 

 AJPES naj omogoči, da se pred registracijo preveri ime firme. 
AJPES to že omogoča, in sicer je to možno preveriti preko zavihka ePRS – kontrola 
fantazijskega imena.  

 

Uporabniki so navedli tudi nekaj pripomb in predlogov glede uradnih objav, ki jih na 

spletnem portalu objavlja AJPES. 
 

 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, objave pa izvajajo stečajna sodišča na 
podlagi neposredne informacijske povezave. 
 

 AJPES naj v posebnem zavihku nudi seznam in podatke o javnih dražbah.  
Objave v postopkih zaradi insolventnosti so zasnovane skladno z ZFPPIPP. Do 
podatkov o javnih dražbah je mogoče dostopati na podlagi vnesenih ustreznih 
iskalnih kriterijev (druga procesna dejanja v glavnem postopku/razpis dražbe). AJPES 
je na svojih spletnih straneh objavil dodatna pojasnila o iskalnih kriterijih in pripravil 
hitro povezavo na zadnjih 1000 javnih dražb. 
 

 AJPES naj omogoči celoten vpogled zgodovine posameznega subjekta pri 
podatkih o insolventnosti. Podatki so omejeni na 1000 zadnjih objav, ki 
obsegajo vse subjekte. 
Iskanje različnih podatkov prek spletnega portala AJPES je namenjeno posamičnim 
vpogledom v podatke o določenem poslovnem subjektu. Omejitve so skladne s 
splošnimi pogoji uporabe spletnega portala. Če je pri enem poslovnem subjektu 
objavljenih več kot 1000 objav, je mogoče pridobiti vse objave tako, da se iskanje 
razmeji na določeno časovno obdobje. 
 

 AJPES naj seznam upraviteljev uredi tako, da bo sedež firme upravitelja 
vseboval tudi podatek o pošti. 
Seznam upraviteljev objavlja na spletnih straneh AJPES Ministrstvo za pravosodje, 
zato AJPES nima možnosti popravkov teh podatkov. 
 
 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
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 AJPES naj mogoči  izpis novoustanovljenih podjetij. 
AJPES bo v okviru novele Zakona o Poslovnem registru Slovenije zagotovil objave 
sklepov o vpisu samostojnih podjetnikov v Poslovni register Slovenije po datumu 
vpisa v okviru uradnih objav. 
 

 
V letošnji anketi so uporabniki navedli tudi nekaj pripomb glede izvajanja storitve 
točke VEM 
 

 

 AJPES naj kot točka VEM ponudi več informacij, strokovne podpore, predvsem 
za področje podjetništva. Podpora naj se ponudi predvsem v večjih središčih. 
AJPES opravlja naloge točk VEM v dvanajstih izpostavah. Naloge točke VEM je, da v 
imenu stranke vloži elektronsko vlogo za postopke, ki jih e-VEM sistem podpira in so 
v pristojnosti različnih institucij (AJPES, sodišč, DURS, ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, OZS). 
Naloga vsake institucije je, da vsebinsko pokriva postopke e-VEM in referentom VEM 
točk daje ustrezna navodila za delo, informacijske rešitve pa zagotavlja Ministrstvo za 
notranje zadeve zato mora stranka pripombe in predloge posredovati na pristojno 
institucijo. Točke VEM poleg izpolnjevanja elektronski vlog, strankam nudijo pomoč in 
jih informirajo v zvezi z vlaganjem vlog, niso pa pristojne in usposobljene za 
podjetniško in računovodsko svetovanje. 

 
 

AJPES od leta 2010 upravlja register transakcijskih računov. Uporabniki vsako leto z 

boljšo oceno ocenijo preglednost  in dostopnost  do podatkov o transakcijskih 

računih poslovnih subjektov, oziroma storitve posredovanja podatkov iz registra 

transakcijskih računov. Tudi predlogov za izboljšave uporabniki podajajo vsako leto 

manj. 

 

 V iskalnik eRTR naj se dodajo podatki o zgodovini blokad računov ter datum 
začetka in znesek blokade. 
AJPES na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih upravlja Register 
transakcijskih računov. Banka oziroma Uprava RS za javna plačila  posameznemu 
računu dodeli oznako R, kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za 
izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa in to oznako posreduje 
AJPES kot spremembo na transakcijskem računu. AJPES torej takšno oznako zgolj 
prevzame. Za evidentiranje podatkov o zgodovini blokad transakcijskih računov (in 
objavo tega podatka) pa ni ustrezne pravne podlage. 

 

 AJPES naj olajša dostop do podatkov transakcijskih računov fizičnih oseb. 
Dostop do podatkov transakcijskih računov fizičnih oseb je zakonsko določen. 
Podatek o transakcijskem računu fizične osebe je osebni podatek, zato zanj veljajo 
določila o varovanju osebnih podatkov. AJPES ne sme zagotavljati dostopa do 
osebnih podatkov, če za to prosilec za podatke nima ustrezne podlage.  

 

 AJPES naj pri posredovanju podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb od 
prosilca  podatkov ne zahteva preveč podatkov o fizični osebi. 
Posredovanje osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb je določeno z 
zakonom, ki natančno določa, katere podatke mora prosilec posredovati AJPES. 
Zakon določa, da je potrebno o fizični osebi posredovati davčno številko, ker iz 
podatka o EMŠO AJPES ne more pridobiti podatka o davčni številki. AJPES naloge 
izvaja tudi skladno z mnenjem Informacijske pooblaščenke, za katerega jo je zaprosil 
AJPES.  

http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
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 AJPES naj izboljša preglednost vseh računov poslovnih subjektov, objavi naj 
tudi račune, ki jih imajo poslovni subjekt odprte v tujini, saj je v registru 
poslovnih subjektov veliko število subjektov brez podatka o transakcijskem 
računu. 
Zakon določa, da se v registru transakcijskih računov obdelujejo podatki o računih 
odprtih v Republiki Sloveniji, zato AJPES nima pravne podlage za obdelovanje 
podatkov o računih, odprtih v tujini. Skladno z določili Zakona o davčni službi morajo 
poslovni subjekti podatke o računih, odprtih v tujini, sporočati DURS. AJPES je 
pristojnim institucijam že večkrat predlagal, da bi se na enem mestu vodili računi 
odprti v Republiki Sloveniji in v tujini, vendar ustreznih pravnih podlag, ki bi to 
omogočile, še ni. Poslovni subjekti, za katere v Poslovnem registru oziroma v registru 
transakcijskih računov ni podatka o računu, imajo bodisi račun  odprt v tujini, nekateri 
samostojni podjetniki pa imajo namesto poslovnega računa odprt osebni račun, ki pa 
po zakonu ni javen podatek.  
 
 

AJPES je v preteklosti 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 podano le nekaj  predlogov v zvezi s preglednostjo, in sicer: 

 

 AJPES naj preuči možnost večje preglednosti Registra neposestnih 
zastavljenih  pravic in zarubljenih premičnin. 
AJPES v letu 2014 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. 
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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 spletno aplikacijo za vnos podatkov iz letnih poročil objavi bolj 
zgodaj. 
Spletna aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil za leto 2013 je bila uporabnikom 
na voljo od 16. 1. 2014 dalje. Pred tem mora AJPES vsako leto ažurirati register 
zavezancev za predložitev letnih poročil po stanju na dan 31. 12. (med drugim tudi s 
podatki o podjetnikih, ki so obdavčeni od dohodka, ugotovljenega na podlagi 
normiranih stroškov, ki jih pridobi od DURS). Ažurirani register zavezancev za 
predložitev letnih poročil je sestavni del spletne aplikacije, nanj pa so vezane tudi 
nekatere logične kontrole.  
 

 AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 
izkazih. 
Uporabniki spletne aplikacije za vnos podatkov v letna poročila že vrsto let 
predlagajo, da se omogoči samodejno seštevanje posameznih postavk. V preteklem 
letu je AJPES sicer želel kljub temu, da v primeru avtomatskega seštevanja postavk 
ni mogoče programsko natančno identificirati mesta napake, aplikacijo dopolniti tako, 
da bi imel uporabnik na voljo dve možnosti, in sicer avtomatsko seštevanje ali brez 
avtomatskega seštevanja. Glede na izbor naj bi se izvajale tudi kontrole vnesenih 
podatkov. Po temeljiti preučitvi možnih rešitev je bilo ugotovljeno, da bi zagotovitev 
dvojnega načina vnosa podatkov (s samodejnimi seštevki ali brez njih) pomenila 
vzdrževanje dvojnih kontrol oz. dveh aplikacij za isti namen, s čimer bi se 
nesorazmerno povečali stroški obstoječe spletne aplikacije, česar pa AJPES ne more 
dopustiti. 

 

 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 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. 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. 
Uporabniki so že večkrat predlagali, da naj bi bil spletni vnos podatkov v letna 
poročila v poenoteni obliki za javno objavo omogočen tudi tistim uporabnikom, ki 
imajo poslovno leto različno od koledarskega. AJPES je vzpostavil spletno aplikacijo 
za vnos podatkov iz letnih poročil ne le za zajem podatkov za javno objavo, ampak 
tudi za zajem podatkov za statistične ter druge evidenčne, analitsko-informativne, 

http://www.ajpes.si/jolp/
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raziskovalne in davčne namene. Tak način zajemanja podatkov iz letnih poročil pa 
zahteva, da vsi zavezanci sporočajo podatke za isto časovno obdobje. Le na ta način 
je mogoče zagotoviti časovne vrste vedno in za vse enote v enakih časovnih 
intervalih. Zaradi navedenega lahko prek te spletne aplikacije predložijo podatke iz 
letnih poročil za javno objavo le majhni samostojni podjetniki in majhne družbe, ki 
niso zavezane za revizijo letnih poročil, in imajo poslovno leto enako koledarskemu. 
Ne glede na to pa imajo uporabniki na spletnem portalu AJPES ves čas na voljo 
Excel preglednice z vgrajenimi kontrolami za vnos podatkov za različna obdobja.  
 

 

  Aplikacija za vnos podatkov v letna poročila naj omogoči vnos podatkov tudi za 
podjetja, ki prenehajo s poslovanjem med letom. 
Spletna aplikacija za vnos podatkov v poenoteni obliki je uporabnikom na voljo le 
določen čas v letu, in sicer v času oddaje letnih poročil, imajo pa uporabniki kadarkoli 
na voljo Excel preglednico z vgrajenimi kontrolami, ki jo lahko uporabijo za izdelavo 
bilanc za različna obdobja. AJPES že več let opozarja ministrstvo, pristojno za Zakon 
o gospodarskih družbah (ZGD-1), na jasno ureditev predlaganja letnih poročil ob 
prenehanju poslovanja poslovnih subjektov. Tudi pri spremembah ZGD-1 v letu 2013 
je to pobudo ponovil. 

 

 AJPES naj objavi seznam poslovnih subjektov, ki niso oddali letnega poročila. 
Odgovor na to vprašanje je povezan s spremembo ureditve tega področja v ZGD-1, 
kot je navedeno pri prejšnjem odgovoru.  
 

 AJPES naj omogoči vpogled v letna poročila za več let. 
AJPES zagotavlja vpogled v podatke iz letnih poročil za zadnja tri leta, s čimer 
zadovolji 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 poveča omejitev števila dnevnih vpogledov v JOLP. 
AJPES je omejil število dnevnih vpogledov v JOLP predvsem zaradi zaščite pred 
nepooblaščenim prekomernim pridobivanjem podatkov iz aplikacije JOLP za 
komercialne namene. V kolikor pa kakšen uporabnik potrebuje večje število 
vpogledov v nekem krajšem časovnem obdobju, lahko pridobi pravico do večjega 
števila vpogledov na podlagi zahteve, ki jo posreduje v odobritev Sektorju za 
statistiko in informiranje. Nekatere uporabnike moti tudi to, da morajo obvezno 
prepisati kodo in potrditi, da se strinjajo s splošnimi pogoji. Vpis kode je namenjen 
predvsem zaščiti pred nepooblaščenim prenosom podatkov s pomočjo raznih 
računalniških programov. Aplikacija JOLP zahteva vpis kode in potrditev strinjanja s 
pogoji uporabe spletnega portala in aplikacij ob vsakokratnem vstopu v aplikacijo. 
AJPES namreč ne vodi nobene posebne evidence uporabnikov, ki so že kdaj v 
preteklosti potrdili, da se strinjajo s pogoji uporabe, zato je to nujno ob vsakokratnem 
vstopu v aplikacijo (ne pa za vsak vpogled posebej). 
 

 AJPES naj omogoči izvoz podatkov iz JOLP v Excel. 
Res je, da aplikacija JOLP ne vsebuje posebnega gumba »izvoz v Excel«, ne glede 
na to pa je mogoče podatke izvoziti v Excel s pomočjo funkcije »kopiraj – prilepi«, kjer 
se vsak podatek izvozi v svojo celico in je tako uporabniku na voljo za nadaljnje 
analize. 
 
 

http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Financni_podatki_FI-PO/FI-PO
http://www.ajpes.si/jolp/
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 AJPES naj omogoči, da bo iskalnik za JOLP bolj prijazen. 
AJPES bo iskalnik JOLP v letu 2014 posodobil tako, da bo tudi pri osnovnem iskanju 
vključeno iskanje po predponah, kar pomeni da bo iskalnik ponudil večje število 
zadetkov iz katerih bo uporabnik lahko izbral iskan poslovni subjekt. 

 

3.3  Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 
 

V zvezi s poročanjem statističnih podatkov smo pridobili zelo malo  pobud oziroma 

pripomb, večinoma se nanašajo na Statistiko finančnih računov (SFR) in Četrtletnega 

raziskovanja o poslovanju poslovnih subjektov (ČPPS): 

 

 Poročanje SFR bi bilo potrebno izboljšati. 
Oblika in vsebina obrazcev za poročanje statistike finančnih računov je predpisana s 
strani Banke Slovenije, podlaga za tak način poročanja je Standardna klasifikacija 
institucionalnih sektorjev in Evropski sistem računov 2010. AJPES je izkoristil vse 
znane možnosti za poenostavitev poročanja ter večjo preglednost obrazcev, tako 
obsežnost obrazcev, specifičnost opozoril, ki jih je za zagotovitev večje pravilnosti 
podatkov predvidela Banka Slovenije, kot tudi zahtevnost vsebinskih navodil Banke 
Slovenije. Za enkrat v AJPES ne poznamo rešitve, ki bi lahko poročanje še dodatno 
olajšala.  
 

 Aplikacija SFR bi morala dopuščati večja odstopanja pri poročanju podatkov. 
Kontrola odstopanj pri vrednostnih spremembah je v celoti predpisana s strani Banke 
Slovenije in je namenjena zagotovitvi večje pravilnosti podatkov SFR. Podrobno je 
obrazložena v dokumentu Računske in logične kontrole.  
 

 Roki za predložitev podatkov za SFR so nerealni.  
Rok oddaje poročila SFR je predpisan v Navodilu Banke Slovenije za izvajanje 
Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov. S predlogom 
glede podaljšanja roka za predložitev poročila statistike finančnih računov za zadnje 
četrtletje v letu smo v preteklosti že seznanili Banko Slovenije, vendar je tudi ta 
zavezana poročanju Evropski centralni banki v vnaprej določenih rokih in zaradi tega 
roka ne more podaljšati. 
 

 Poročanje za statistiko finančnih računov naj se ukine. 
Podatke četrtletnih poročil statistike finančnih računov uporabljajo Banka Slovenije, 
Evropska centralna banka in EUROSTAT, zato ukinitve poročanja ni pričakovati. 
 

 Rok za oddajo ČPPS je treba podaljšati. 
Roki za poročanje podatkov Četrtletnega raziskovanja o poslovanju poslovnih 
subjektov so predpisani z Navodilom o vsebini in načinu poročanja statističnih 
podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov, ki ga je sprejel 
Statistični urad RS ter s Sklepom o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju 
poslovnih subjektov, ki ga je sprejela Banka Slovenije. Ker AJPES raziskovanje izvaja 
skupaj s Statističnim uradom RS in Banko Slovenije, je bil na skupnem sestanku vseh 
treh institucij, na predlog AJPES, sprejet sklep, da aplikacija ČPPS omogoča po 
uradnem roku za oddajo podatkov četrtega četrtletja (tj. 31. 1.) še oddajo v 
podaljšanem roku do 14. 2., za preostala četrtletja pa je podaljšan rok za oddajo do 
12. v mesecu, ki sledi mesecu uradnega roka za oddajo podatkov. Kasnejši datum 
oddaje za Statistični urad RS ni sprejemljiv zaradi pravočasne zagotovitve podatkov 
za izračun četrtletnega BDP. 
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 AJPES naj omogoči izpis podatkov  ČPPS v angleškem jeziku. 
Z vidika AJPES predlog stroškovno ni upravičen.  
. 

 

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

plače, regres in aplikacija za oddajo podatkov ISPAP so:   
 

 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 mesečno prejme podatke o plačah za dobrih 33.000 poslovnih subjektov. 
Podatki se zbirajo za statistične namene (AJPES jih posreduje Statističnemu uradu 
Republike Slovenije) in za zagotavljanje javnosti podatkov o izplačanih plačah v 
javnem sektorju (javna objava na portalu AJPES). Zaradi zagotavljanja kvalitete 
podatkov (sprotnih pregledov, odprav napak in nadaljnje analize podatkov) in njihove 
javne objave skladno z dogovorjenimi roki AJPES izvaja obdelavo oz. kontrolo 
podatkov v več delih. Dokler podatki niso obdelani (obrazec je oddan, nima pa 
statusa »obdelan«), lahko poročevalci sami prekličejo oddajo. Ko so podatki že 
obdelani, jih poročevalci sami ne morejo več »odkleniti« in popravljati. Že obdelane 
podatke lahko odklenejo le pristojni uslužbenci AJPES, poročevalci pa jih nato lahko 
spremenijo oziroma popravijo.  
 

 AJPES naj omogoči vnos podatkov iz plač za mesece preteklega leta. 
V skladu z Navodilom o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri 
pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, ki je objavljeno v Uradnem listu 
Republike Slovenije in Navodilom za vpisovanje podatkov v obrazce, ki je objavljeno 
v sklopu aplikacije za poročanje podatkov o izplačanih plačah na portalu AJPES 
(aplikacija PLAČE) je treba poročati tudi zaostala izplačila plač za največ 12 
predhodnih mesecev glede na mesec, za katerega se sporočajo podatki o rednem 
izplačilu plač. V aplikaciji je treba izbrati sklop B - zaostala izplačila in nadomestila 
plač.  
 

 Pri oddaji obrazcev ZAP/M se ne vidi, kaj je napaka. Obrazložitev takoj izgine. 
Aplikacija za poročanje podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) ima vgrajene računske 
in logične kontrole, ki jih je v primeru napake v podatkih možno pregledati z izbiro 
gumba »PREVERI«. Na ta način je možno pregledovanje napak na ekranu, z izbiro 
gumba »TISKAJ« pa tudi natisniti. 
 

 Oddaja obrazcev za nazaj (plače) ni mogoča, aplikacija naj bo odprta vsaj še 
nekaj dni za tekoči mesec. 
Poročanje podatkov o izplačanih plačah je določeno z Navodilom o vsebini in načinu 
poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega 
raziskovanja, ki določa, da izplačevalci v tekočem mesecu poročajo o izplačanih 
plačah za pretekli mesec – torej o rednem izplačilu plač. Potrebno je torej poročati 
podatke takrat, ko je bila plača izplačana. Če bi omogočali poročanje podatkov o 
izplačanih plačah po zaključku meseca, ko poročevalci že poročajo nove podatke, bi 
to povzročilo zmedo, saj bi bilo v aplikaciji še vedno odprto obdobje predhodnega 
poročanja. AJPES predloga ne more upoštevati. 
 

 Vnos regresa je nerazumljiv in neprijazen, če se ga izplačuje večkrat letno. 
AJPES zbira podatke o izplačanem regresu za letni dopust za potrebe nadaljnjih 
statističnih raziskovanj s področja plač in stroškov dela, ki jih izvaja Statistični urad 
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Republike Slovenije. Pravne osebe izplačujejo regres za letni dopust v več delih, zato 
je potrebno zagotoviti podatke tako po posameznih mesecih kot tudi za celo leto. 
Možnost poenostavitve poročanja bo AJPES proučil skupaj s SURS 
 

 Podpisovanje oddanih datotek ISPAP je omogočeno samo direktorjem. 
Podpisovanje naj bo omogočeno tudi osebi, ki oddaja podatke. 
Podatki, ki jih posredujete v sistem ISPAP, morajo biti podpisani s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom (KDP). Če imate v vašem profilu na portalu AJPES svoje 
digitalno potrdilo, je potrebno pripraviti pooblastilo za vpogled/vnos/oddajo podatkov 
ISPAP (generalno pooblastilo za poročanje podatkov za ISPAP ne velja, prav tako ne 
velja za ostala poročanja, ki vsebujejo osebne podatke). 
 

 AJPES naj omogoči večjo dostopnost do podatkov o plačah v javni upravi. 
AJPES na svojem spletnem portalu mesečno objavlja podatke o izplačanih bruto 
plačah posebej za pravne osebe zasebnega sektorja in posebej za pravne osebe 
javnega sektorja. Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov o izplačanih bruto plačah v 
javnem sektorju AJPES vsak mesec objavi podatke po posamezni pravni osebi 
javnega sektorja, in sicer o skupnem znesku izplačanih plač, povprečni plači, najvišje 
izplačani plači in številu zaposlenih, katerih izplačana plača je na ravni z zakonom 
določene minimalne plače. Na portalu AJPES so objavljeni tudi podatki o številu 
zaposlenih pri pravnih osebah javnega sektorja na podlagi opravljenih ur. V okviru 
aplikacije ISPAP je omogočeno pregledovanje podatkov po posameznih kriterijih 
iskanja, kot jih določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 
 

 ISPAP poročanje je zamudno. 
Poročevalci posredujejo AJPES podatke v obliki XML datoteke, ki mora biti 
pripravljena v skladu z zahtevami, kot jih določa Pravilnik o metodologiji za 
posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju. Datoteko uvozijo v 
spletno aplikacijo ISPAP s klikom na aktivno povezavo »Pošiljanje paketov«. Po 
potrditvi uvoza podatkov je potrebno le-te še elektronsko podpisati. Uspešnost 
obdelave podatkov je razvidna iz poročila v stolpcu »status«. 
 
 

3.4 Tržne storitve 

 

Pripombe oziroma predlogi glede tržne dejavnosti AJPES se nanašajo na bonitetne 

storitve ter na obvezni pobot, ki ga je AJPES izvaja od aprila 2011, zato je v to storitev 

vključeno bistveno več uporabnikov kot v obdobju pred tem. 
 
 

 AJPES naj bonitetne podatke pripravi tudi za vpogled preko pametnih telefonov 

in tablic. 

AJPES je v letu 2013 z mobilno aplikacijo mFI.PO zagotovil brezplačne podatke o 
poslovnih subjektih (podjetja, samostojni podjetniki, zadruge) na mobilnih platformah 
iOS, Android in Windows Phone in objavil navodila za prenos na spletnem portalu. 

 

 AJPES naj zagotovi več podatkov o bonitetah poslovnih subjektov. 

Uporabnikom AJPES so na voljo različne bonitetne informacije za posamezne vrste 
poslovnih subjektov po vsebini in obsegu, kot dokument na papirju in on-line na 
spletnem portalu (eS.BON, mobilna aplikacija mFI-PO, zbirka podatkov in kazalnikov 
FI-PO AJPES s podatki od leta 1994 dalje). V bonitetne informacije vključujemo samo 
uradne vire podatkov in pri tem spoštujemo zakonodajo glede javnosti podatkov. 
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 AJPES bi moral imeti boljše bonitetne informacije kot drugi ponudniki, saj na 

spletnem portalu zagotavlja vse informacije na enem mestu. 

AJPES ima dolgoletno tradicijo priprave različnih bonitetnih storitev. Vse informacije 
in pojasnila so na voljo na spletni strani http://www.ajpes.si/bonitetne_storitve. Za 
gospodarske subjekte nudi bonitetne informacije z bonitetnimi ocenami, določenimi 
po modelu S.BON AJPES, ki temelji na strokovno-teoretičnih izhodiščih, določenih z 
mednarodno uveljavljenimi bančnimi standardi Basel II. Metodologija za določanje 
bonitetnih ocen, ki je javno objavljena,  je stroga, sistematična in ustaljena, 
ocenjevanje poteka po natančno, vnaprej določenih pravilih, ki veljajo za vse 
ocenjevane subjekte enako. Za večjo preglednost bonitetnih ocen omogoča 
primerjavo kreditnega tveganja oziroma plačilne sposobnosti med slovenskimi 
poslovnimi subjekti, ki so ocenjeni po modelu S.BON AJPES in tujimi poslovnimi 
subjekti, ki so ocenjeni s strani tujih mednarodno priznanih bonitetnih agencij. 

 

 AJPES naj pripravlja bonitetne informacije o poslovanju podjetij in samostojnih 

podjetnikov brezplačno.  

AJPES bonitetne storitve opravlja v okviru gospodarske dejavnosti, ločeno od javnih 
storitev. Bonitetne informacije ne sodijo med zbirke, ki jih je AJPES dolžan 
naročnikom posredovati brezplačno in jih javno objavljati. Ker gospodarska dejavnost 
ni financirana iz proračunskih sredstev, se storitve zaračunavajo v skladu s Cenikom 
bonitetnih in drugih tržnih storitev AJPES. 

 

 AJPES naj izdeluje bonitetne informacije z bolj ažurnimi podatki in z več 
informacijami.   
AJPES je primarni vir podatkov, v bonitetne informacije vključuje dnevno osvežene 
podatke in jih sproti preverja pri poročevalcih. Vsebino podatkov dobro pozna in skrbi 
za kvalitetne in ažurne podatke. Vključevanje podatkov iz letnih poročil  je odvisno od 
zakonskih rokov za predložitev in same predložitve. AJPES skrbi za kakovost in 
napredek  bonitetnih informacij v skladu z evropsko uredbo ter širi vsebine z 
novostmi, ki  uporabnikom pomagajo pri poslovnih odločitvah, hkrati pa spoštuje vse 
predpise, zato tistih podatkov, ki jih poslovni subjekti poročajo AJPES, vendar jih po 
zakonodaji ne sme objavljati, ne uporablja pri pripravi bonitetnih informacij (npr. 
podatkov o izplačanih plačah, podatkov o četrtletnem poslovanju poslovnih subjektov, 
o poslovnih povezavah med osebami in poslovnimi subjekti, podatkov o prijavljenih 
obveznostih v večstranski pobot….). 

 

 AJPES naj izdeluje bonitetne informacije z bonitetno oceno fizičnih oseb. 

Podatki o fizičnih osebah niso na voljo javnosti in AJPES zato bonitetnih informacij in 
bonitetnih ocen o le-teh ne more pripraviti.   
 

 AJPES naj omogoči večjo dostopnost in širši nabor podatkov za posamezno 
matično številko (blokade, plačilna disciplina, davčni neplačnik, povezana 
podjetja) kot drugi ponudniki.  
AJPES je primarni vir različnih informacij in pri pripravi bonitetnih informacij uporablja 
uradne vire podatkov, ki jih na podlagi poznavanja vsebin sproti preverja pri 
poročevalcih. Na takšen način skrbi za vključevanje  kakovostnih vsebin v bonitetne 
informacije, pod enakimi pogoji in v enakem obsegu za vse poslovne subjekte, za 
razliko od nekaterih drugih ponudnikov podobnih storitev. Pri pripravi bonitetnih 
informacij ne uporablja podatkov, ki po zakonu niso javni.  

 
 

http://www.ajpes.si/bonitetne_storitve
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 AJPES naj zagotovi več analitičnih orodij za podatke iz zbirke podatkov in 
kazalnikov FI-PO AJPES. 
Aplikacija FI-PO AJPES omogoča uporabo najbolj pogosto uporabnikom potrebnih 
analitičnih orodij (napredni iskalnik, iskalnik po kriterijih, kumulativni podatki). V 
pripravi so tudi dopolnitve FI-PO z dodatnimi analitičnimi orodji in vsebinami za 
vsakdanje preverjanje ekonomsko finančnega poslovanja poslovnih subjektov. 
 

 AJPES naj zniža cene S.BON in BON-2.  
S pripravo bonitetnih informacij nastajajo stroški (lastna metodologija, razvoj, 
prilagajanje izvajanja strogim zahtevam evropske uredbe glede kakovosti in 
neodvisnosti, preglednosti, rednega letnega pregleda bonitetnih ocen, nakupa 
vhodnih podatkov pod enakimi pogoji kot velja za vse druge bonitetne hiše in drugi), 
ki se krijejo izključno iz prihodkov, doseženih s prodajo bonitetnih informacij. Ker 
gospodarska dejavnost ni financirana iz proračunskih sredstev, se storitve 
zaračunavajo v skladu s Cenikom bonitetnih in drugih tržnih storitev AJPES. 
Uporabniki se lahko poslužujejo spletnih informacij eS.BON, ki so na voljo on-line, po 
nižjih cenah, zaradi nižjih stroškov priprave, in z dodatnimi popusti pri nakupu paketov 
z večjim številom informacij.  

 

 AJPES naj zagotovi takojšen dostop do podatkov – tržnih storitev – po plačilu s 
kreditno kartico.  
Bonitetne storitve so na portalu AJPES na voljo na podlagi e-plačil, ki omogočajo 
kartično plačevanje (Activa, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, American 
Express, Diners). Po uspešnem spletnem nakupu so informacije uporabnikom takoj 
dostopne (se  prikažejo na ekran). Plačevanje poteka prek državnega sistema e-plačil  
»ujp e-plačila«.  

 

 AJPES naj zagotovi register zgodovine bonitetnih ocen in s tem omogoči 
cenejši podatek o bonitetni oceni, saj s pripravo bonitetne ocene ne bi bilo 
dodatnega dela in z njim povezanih stroškov. 
V skladu s pravili AJPES sta v vsaki bonitetni informaciji navedeni bonitetna ocena na 
podlagi letnega poročila in trenutna (dinamična) bonitetna ocena na dan priprave 
informacije. Podatke in informacije o poslovanju poslovnih subjektov med letom 
AJPES redno osvežuje in jih pred določitvijo trenutne bonitetne ocene tudi sproti 
preverja pri zunanjih poročevalcih – virih podatkov. V informacije se navajajo tudi vsi 
morebitni dogodki, ki se zgodijo med letom in vplivajo na spremembo bonitetne 
ocene.  
 

 Pri podatkih o blokadi računov naj AJPES navede, kakšen je znesek blokade in 
koliko upnikov je v vrstnem redu.  
Podatki so na voljo v okviru bonitetne informacije o plačilni sposobnosti BON-2 v 
skupnem znesku za vse odprte/zaprte transakcijske račune. Skupni zneski dospelih 
neporavnanih obveznosti (»blokade« na podlagi pravnomočnih dokumentov) so 
navedeni po posameznih zakonsko določenih vrstnih redih (brez podatkov o upnikih 
in o številu upnikov, ki so na voljo samo v evidencah izvajalcev plačilnega prometa) in 
s številom dni v zadnjih 6 mesecih.  
 

 AJPES naj preuči možnost, da bi se obvezni pobot izvajal na zadnji petek v 
mesecu. 
Obstoječi urnik izvedbe pobota (predvidoma 3. petek v mesecu) je bil dogovorjen že 
leta 2011 z ZRS pri GZS z namenom, da bi termin čim bolj prilagodili ostalim 
obremenitvam računovodij. AJPES bo predlog proučil pri pripravi urnika za leto 2015.. 
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 Aplikacijo ePobot je treba spremeniti tako, da bo uporabniku bolj prijazna in ne 
bo potrebno vnašati nepotrebnih podatkov. 
Ročni vnos pri ePobotu je povsem prilagojen zahtevam ZPreZP-1, ki natančno določa 
potrebni nabor podatkov, ki jih mora dolžnik predložiti ob prijavi v pobot. Ostale 
omejitve vnosa (npr. premikanje z enter tipko) so pogojene s tehnologijo spletnih 
brskalnikov. Računovodski programi običajno omogočajo izvoz podatkov v datoteko, 
ki jo lahko dolžniki nato uvozijo v ePobot in si tako olajšajo ročni vnos podatkov. 
 

 V aplikaciji ePobot naj se omogoči bolj enostaven vnos datumov (brez vnašanja 
pik, ki naj bodo že samodejno vpisane). 
AJPES bo predlog realiziral do konca leta 2014.  
 

 V aplikaciji ePobot naj bodo pred-izpolnjeni podatki prejšnjih vnosov, pogosti 
vnosi naj se shranijo.  
AJPES je že pri izdelavi aplikacije ePobot predvidel možnost, da se v naslednjem 
krogu večstranskega pobota uporabijo podatki o obveznostih, ki so bile že vnesene v 
aplikacijo v prejšnjem krogu pobota. Za pripravo te možnosti vnosa se ni odločil 
zaradi dejstva, da bi tako vzpostavil visoko tveganje novih napak – v kolikor bi 
uporabniki potrdili pretekle vnose s premalo skrbnosti, ali so bile morebiti te 
obveznosti že poravnane, bi prišlo do dvojnega poravnanja obveznosti, kar pa je 
zaradi več dolžnikov v verigi in kompleksnosti njihovih odnosov izredno težko 
popraviti. 
 

 Pri oddajanju podatkov preko ePobot se večkrat pojavijo tehnične težave.  
Do večine težav uporabnikov prihaja zaradi zahteve po uporabi kvalificiranega 
digitalnega potrdila in ustreznih nastavitev računalnika pri uporabniku. V aplikaciji 
bomo preverili, ali so bile zaznane tudi ponavljajoče se napake, ki bi lahko izhajale iz 
sistema AJPES. 
 

 AJPES naj sankcionira dolžnike, ki svojih obveznosti ne prijavljajo v 
večstranski pobot. 
AJPES skladno z ZPreZP-1 nima pristojnosti izrekanja sankcij za nesodelovanje v 
pobotu. V preteklosti je AJPES redno opozarjal na potrebo po večji učinkovitosti 
nadzora nad izvajanjem določil ZPreZP-1, saj bi se z redno udeležbo vseh dolžnikov 
povečala tudi učinkovitost pobota (lažje iskanje pobotnih verig). Skladno z določili 
ZPreZP-1 rednim plačnikom, ki svoje obveznosti redno poravnavajo, v pobotu ni 
potrebno sodelovati. 
 
 
 
 
 

 



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014

Število odgovorov:5119
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:31
Zadnji odgovor: 14.02.2014   11:04

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

gospodarska družba 2270      46,9%

samostojni podjetnik 658      13,6%

računovodski servis 294     6,1%

pravna oseba zasebnega prava 134     2,8%

pravna oseba javnega prava 609     12,6%

društvo 70     1,4%

banka 241     5,0%

notariat 15     0,3%

sodišče 107     2,2%

odvetništvo 135     2,8%

državno pravobranilstvo 2     0,0%

državno tožilstvo 9     0,2%

drugo 298     6,2%

Število odgovorov 4842   

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):

finančnik 289     6,2%

računovodja 1841     39,3%

analitik 95     2,0%

tržnik 169     3,6%

pravnik 256     5,5%

revizor 39     0,8%

davčnik 48     1,0%

bančnik 151     3,2%

raziskovalec 30     0,6%

informatik 64     1,4%

poslovodja (direktor) 474     10,1%

notar 8     0,2%

odvetnik 112     2,4%

sodnik 31     0,7%

državni pravobranilec 3     0,1%

državni tožilec 2     0,0%

novinar 19     0,4%

proizvajalec proizvodov in storitev 80     1,7%

javni uslužbenec 395     8,4%

funkcionar 4     0,1%

študent 22     0,5%

izvršitelj 16     0,3%

sodni izvedenec 4     0,1%

zavarovalni svetovalec, agent 20     0,4%



drugo 512     10,9%

Število odgovorov 4684   

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?

Izpostava LJUBLJANA 1372     30,7%

Izpostava CELJE 335     7,5%

Izpostava KOPER 226     5,1%

Izpostava KRANJ 343     7,7%

Izpostava KRŠKO 84     1,9%

Izpostava MARIBOR 607     13,6%

Izpostava MURSKA SOBOTA 147     3,3%

Izpostava NOVA GORICA 184     4,1%

Izpostava NOVO MESTO 185     4,1%

Izpostava POSTOJNA 61     1,4%

Izpostava TRBOVLJE 53     1,2%

Izpostava VELENJE 183     4,1%

z nobeno 692     15,5%

Število odgovorov 4472   

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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 3.801     4,4

Dosegljivost uslužbencev 3.737     4,3

Hitrost reševanja zadev 3.778     4,4

Prijaznost uslužbencev 3.750     4,6

Urejenost prostorov in okolja 3.467     4,3

Ustreznost delovnega časa za stranke 3.599     4,2

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?



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

Redno Včasih Nikoli - ne
potrebujem

Nikoli - ne
poznam

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

4.312     

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 4.403     

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 4.209     

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 3.930     

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 4.043     

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi
insolventnosti 3.996     

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih držav
članic EBR - eEBR 3.143     

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 4.012     

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih
računih fizičnih oseb 3.319     

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 4.004     

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin – eRZPP 3.236     

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 2.962     

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, neporavnanih
obveznostih, prejemkih in izdatkih... 3.352     

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 3.153     

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 3.447     

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 3.505     

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih
računov, plače, pobot…) 3.853     

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 3.500     

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 3.655     

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po
ZGD-1 3.782     

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 3.091     

Vpogled v podatke večstranskega pobota 3.552     

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

Da. 3943     88,8%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 434     9,8%

Ne. 65     1,5%

Število odgovorov 4442   



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 4.094     4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 3.546     4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 3.144     4,1

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 3.348     4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 1.810     3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin -
eRZPP 1.807     3,8

Register protestiranih menic - eRPM 1.457     3,8

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 1.785     3,9

Javna objava letnih poročil - JOLP 3.251     4,3

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane
obveznosti, prejemki in izdatki…) 2.311     4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 2.201     4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 2.148     4,0

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih
družbah 2.968     4,1

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 1.567     3,9

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija,
sprememba podatkov, izbris) 2.442     4,2

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija,
sprememba podatkov, izbris) 2.176     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra za
druge poslovne subjekte 2.321     4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 1.517     4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih
računov fizičnih oseb 1.797     4,1

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

2.280     4,2

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 2.794     4,3

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 2.505     4,3

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 1.851     3,9

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju (ČPPS) 1.713     4,0

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 1.805     4,0

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 1.191     4,0



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 1.946     4,0

Druge bonitetne informacije 1.732     4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 1.757     4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 1.811     4,0

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih
obveznosti 2.033     4,1

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 1.127     3,9

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

5 4 3 2 1

Oblika 4.315     4,2

Vsebina 4.289     4,3

Preglednost 4.285     4,1

Prijaznost do uporabnika 4.213     4,1

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

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.

Število odgovorov 701  

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



14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.

Število odgovorov 162  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.

Število odgovorov 927  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava LJUBLJANA 

Število odgovorov:1372
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:34
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:48

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

gospodarska družba 743      54,4%

samostojni podjetnik 142      10,4%

računovodski servis 90      6,6%

pravna oseba zasebnega prava 46      3,4%

pravna oseba javnega prava 148      10,8%

društvo 16      1,2%

banka 48      3,5%

notariat 6      0,4%

sodišče 13      1,0%

odvetništvo 49      3,6%

državno tožilstvo 2      0,1%

drugo 62      4,5%

Število odgovorov 1365    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 90      6,6%

računovodja 537      39,4%

analitik 29      2,1%

tržnik 44      3,2%

pravnik 80      5,9%

revizor 15      1,1%

davčnik 17      1,2%

bančnik 27      2,0%

raziskovalec 11      0,8%

informatik 22      1,6%

poslovodja (direktor) 168      12,3%

notar 1      0,1%

odvetnik 44      3,2%

sodnik 2      0,1%

državni pravobranilec 1      0,1%

novinar 2      0,1%

proizvajalec proizvodov in storitev 22      1,6%

javni uslužbenec 85      6,2%

funkcionar 2      0,1%

študent 9      0,7%

izvršitelj 3      0,2%

zavarovalni svetovalec, agent 4      0,3%

drugo 149      10,9%

Število odgovorov 1364    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava LJUBLJANA 1372      100,0%

Število odgovorov 1372    



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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 1.287      4,3

Dosegljivost uslužbencev 1.273      4,1

Hitrost reševanja zadev 1.284      4,3

Prijaznost uslužbencev 1.272      4,4

Urejenost prostorov in okolja 1.178      4,2

Ustreznost delovnega časa za stranke 1.211      4,0

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

1.275      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 1.282      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 1.238      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 1.160      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 1.199      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 1.186      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 937      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 1.186      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 987      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 1.187      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 949      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 875      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 997      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 932      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 1.036      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 1.045      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 1.151      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 1.032      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 1.085      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 1.130      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 881      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 1.040      

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

Da. 1147      87,7%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 138      10,6%

Ne. 23      1,8%

Število odgovorov 1308    



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 1.189      4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 1.071      4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 941      4,0

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 994      4,2

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 579      3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 545      3,7

Register protestiranih menic - eRPM 446      3,7

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 543      3,8

Javna objava letnih poročil - JOLP 978      4,2

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 707      3,9

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 706      3,9

Spletna boniteta eS.BON AJPES 680      3,9

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 887      4,0

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 484      3,8

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 771      4,2

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 637      4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 696      4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 459      4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 547      4,1

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

665      4,1

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 847      4,2

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 759      4,2

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 576      3,8

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 517      4,0

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 549      3,9

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 373      4,0



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 615      4,0

Druge bonitetne informacije 555      3,9

Spletna boniteta eS.BON AJPES 566      4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 589      3,9

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 600      4,0

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 361      3,9

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

5 4 3 2 1

Oblika 1.253      4,1

Vsebina 1.248      4,3

Preglednost 1.253      4,0

Prijaznost do uporabnika 1.224      4,1

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 232  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 54  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 263  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava CELJE 

Število odgovorov:335
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:39
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:16

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

gospodarska družba 175      52,7%

samostojni podjetnik 58      17,5%

računovodski servis 29      8,7%

pravna oseba zasebnega prava 5      1,5%

pravna oseba javnega prava 27      8,1%

društvo 4      1,2%

banka 8      2,4%

notariat 2      0,6%

sodišče 2      0,6%

odvetništvo 7      2,1%

državno tožilstvo 1      0,3%

drugo 14      4,2%

Število odgovorov 332    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 23      6,9%

računovodja 170      51,2%

analitik 7      2,1%

tržnik 9      2,7%

pravnik 11      3,3%

revizor 3      0,9%

davčnik 2      0,6%

bančnik 6      1,8%

informatik 7      2,1%

poslovodja (direktor) 36      10,8%

notar 1      0,3%

odvetnik 6      1,8%

novinar 1      0,3%

proizvajalec proizvodov in storitev 5      1,5%

javni uslužbenec 14      4,2%

študent 1      0,3%

izvršitelj 2      0,6%

sodni izvedenec 1      0,3%

zavarovalni svetovalec, agent 1      0,3%

drugo 26      7,8%

Število odgovorov 332    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava CELJE 335      100,0%

Število odgovorov 335    

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

5 4 3 2 1



Strokovnost uslužbencev 325      4,5

Dosegljivost uslužbencev 321      4,4

Hitrost reševanja zadev 325      4,5

Prijaznost uslužbencev 322      4,6

Urejenost prostorov in okolja 293      4,5

Ustreznost delovnega časa za stranke 307      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

312      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 317      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 315      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 290      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 302      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 298      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 226      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 294      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 234      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 297      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 237      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 220      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 238      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 226      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 250      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 255      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 292      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 264      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 277      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 282      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 219      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 278      

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

Da. 278      89,4%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 31      10,0%

Ne. 2      0,6%

Število odgovorov 311    



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 292      4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 269      4,3

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 249      4,2

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 255      4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 153      4,1

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 156      3,9

Register protestiranih menic - eRPM 133      3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 158      4,0

Javna objava letnih poročil - JOLP 248      4,4

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 202      4,2

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 189      4,2

Spletna boniteta eS.BON AJPES 196      4,1

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 248      4,2

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 140      4,1

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 217      4,3

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 199      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 198      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 134      4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 149      4,2

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

199      4,3

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 248      4,3

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 232      4,3

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 178      3,8

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 168      4,1

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 175      4,1

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 104      4,1



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 185      4,2

Druge bonitetne informacije 172      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 170      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 163      4,1

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 194      4,2

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 99      4,1

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

5 4 3 2 1

Oblika 311      4,3

Vsebina 309      4,4

Preglednost 311      4,2

Prijaznost do uporabnika 306      4,2

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 42  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 11  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 77  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava KOPER 

Število odgovorov:226
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:42
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:40

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

gospodarska družba 106      47,1%

samostojni podjetnik 43      19,1%

računovodski servis 11      4,9%

pravna oseba zasebnega prava 6      2,7%

pravna oseba javnega prava 32      14,2%

društvo 6      2,7%

banka 3      1,3%

sodišče 2      0,9%

odvetništvo 6      2,7%

drugo 10      4,4%

Število odgovorov 225    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 9      4,0%

računovodja 102      45,1%

analitik 2      0,9%

tržnik 7      3,1%

pravnik 7      3,1%

revizor 1      0,4%

davčnik 1      0,4%

bančnik 4      1,8%

raziskovalec 1      0,4%

informatik 2      0,9%

poslovodja (direktor) 26      11,5%

notar 1      0,4%

odvetnik 5      2,2%

novinar 1      0,4%

proizvajalec proizvodov in storitev 10      4,4%

javni uslužbenec 22      9,7%

funkcionar 1      0,4%

študent 1      0,4%

izvršitelj 2      0,9%

zavarovalni svetovalec, agent 2      0,9%

drugo 19      8,4%

Število odgovorov 226    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava KOPER 226      100,0%

Število odgovorov 226    

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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 212      4,3



Dosegljivost uslužbencev 209      4,2

Hitrost reševanja zadev 211      4,3

Prijaznost uslužbencev 209      4,4

Urejenost prostorov in okolja 203      4,2

Ustreznost delovnega časa za stranke 203      4,1

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

197      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 211      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 202      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 191      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 195      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 186      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 149      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 189      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 155      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 188      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 156      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 140      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 170      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 157      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 171      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 171      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 184      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 171      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 177      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 178      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 150      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 173      

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

Da. 176      83,8%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 28      13,3%

Ne. 6      2,9%

Število odgovorov 210    



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 195      4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 159      4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 142      4,0

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 152      4,2

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 85      3,8

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 90      3,9

Register protestiranih menic - eRPM 73      3,8

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 92      3,9

Javna objava letnih poročil - JOLP 154      4,3

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 114      4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 103      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 113      3,9

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 134      4,0

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 83      3,9

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 125      4,2

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 112      4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 117      4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 85      4,1

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 92      4,0

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

109      4,2

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 150      4,2

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 127      4,3

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 91      3,8

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 93      4,0

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 94      4,0

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 64      4,0



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 106      4,0

Druge bonitetne informacije 92      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 100      4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 81      4,0

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 95      4,0

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 56      3,9

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

5 4 3 2 1

Oblika 201      4,1

Vsebina 199      4,2

Preglednost 198      3,9

Prijaznost do uporabnika 194      4,0

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 29  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 10  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 47  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava KRANJ 

Število odgovorov:343
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:39
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:40

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

gospodarska družba 166      48,4%

samostojni podjetnik 62      18,1%

računovodski servis 31      9,0%

pravna oseba zasebnega prava 14      4,1%

pravna oseba javnega prava 36      10,5%

društvo 8      2,3%

banka 10      2,9%

notariat 1      0,3%

sodišče 3      0,9%

odvetništvo 1      0,3%

državno tožilstvo 1      0,3%

drugo 10      2,9%

Število odgovorov 343    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 21      6,1%

računovodja 173      50,4%

analitik 2      0,6%

tržnik 13      3,8%

pravnik 10      2,9%

davčnik 2      0,6%

bančnik 6      1,7%

raziskovalec 1      0,3%

informatik 6      1,7%

poslovodja (direktor) 36      10,5%

odvetnik 1      0,3%

proizvajalec proizvodov in storitev 6      1,7%

javni uslužbenec 18      5,2%

izvršitelj 1      0,3%

drugo 47      13,7%

Število odgovorov 343    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava KRANJ 343      100,0%

Število odgovorov 343    

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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 329      4,4

Dosegljivost uslužbencev 321      4,4

Hitrost reševanja zadev 325      4,5

Prijaznost uslužbencev 325      4,6

Urejenost prostorov in okolja 295      4,3



Ustreznost delovnega časa za stranke 312      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

309      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 316      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 303      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 286      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 289      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 290      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 229      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 293      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 239      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 293      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 227      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 213      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 252      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 239      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 247      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 251      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 285      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 261      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 276      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 270      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 227      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 267      

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

Da. 296      91,1%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 28      8,6%

Ne. 1      0,3%

Število odgovorov 325    



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 294      4,5

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 257      4,3

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 224      4,2

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 254      4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 129      4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 121      4,0

Register protestiranih menic - eRPM 104      4,0

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 139      4,1

Javna objava letnih poročil - JOLP 260      4,4

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 188      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 154      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 153      4,2

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 224      4,2

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 107      4,0

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 190      4,3

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 180      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 188      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 120      4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 136      4,2

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

179      4,2

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 241      4,4

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 217      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 151      3,9

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 134      4,1

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 139      4,1

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 86      4,0



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 140      4,2

Druge bonitetne informacije 126      4,2

Spletna boniteta eS.BON AJPES 124      4,2

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 123      4,2

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 177      4,3

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 82      4,1

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

5 4 3 2 1

Oblika 316      4,2

Vsebina 315      4,3

Preglednost 313      4,1

Prijaznost do uporabnika 308      4,2

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 38  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 5  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 66  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava KRŠKO 

Število odgovorov:84
Prvi odgovor: 17.01.2014   11:11
Zadnji odgovor: 13.02.2014   14:45

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

gospodarska družba 34      40,5%

samostojni podjetnik 23      27,4%

računovodski servis 8      9,5%

pravna oseba javnega prava 13      15,5%

notariat 1      1,2%

sodišče 1      1,2%

odvetništvo 1      1,2%

drugo 3      3,6%

Število odgovorov 84    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 3      3,6%

računovodja 51      61,4%

tržnik 2      2,4%

pravnik 1      1,2%

davčnik 2      2,4%

poslovodja (direktor) 8      9,6%

notar 1      1,2%

odvetnik 1      1,2%

javni uslužbenec 6      7,2%

sodni izvedenec 1      1,2%

zavarovalni svetovalec, agent 1      1,2%

drugo 6      7,2%

Število odgovorov 83    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava KRŠKO 84      100,0%

Število odgovorov 84    

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

5 4 3 2

Strokovnost uslužbencev 83      4,6

Dosegljivost uslužbencev 83      4,7

Hitrost reševanja zadev 82      4,6

Prijaznost uslužbencev 83      4,7

Urejenost prostorov in okolja 80      4,5

Ustreznost delovnega časa za stranke 81      4,5

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 



  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

79      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 81      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 78      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 73      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 73      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 71      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 62      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 72      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 56      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 73      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 54      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 47      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 59      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 59      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 65      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 68      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 69      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 68      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 73      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 69      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 61      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 68      

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

Da. 67      82,7%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 13      16,0%

Ne. 1      1,2%

Število odgovorov 81    



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 78      4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 72      4,3

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 58      4,2

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 63      4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 34      4,1

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 34      3,8

Register protestiranih menic - eRPM 31      3,8

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 47      4,1

Javna objava letnih poročil - JOLP 62      4,4

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 52      4,2

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 47      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 50      4,2

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 58      4,1

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 30      4,0

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

5 4 3 2 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 54      4,5

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 44      4,5

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 46      4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 32      4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 39      4,2

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

49      4,2

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

5 4 3 2 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 65      4,3

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 60      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 40      4,1

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 41      4,1

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 44      4,1

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 30      4,0



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

5 4 3 2 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 43      4,2

Druge bonitetne informacije 39      4,2

Spletna boniteta eS.BON AJPES 40      4,3

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 34      4,4

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 50      4,3

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 26      4,0

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

5 4 3 2 1

Oblika 80      4,3

Vsebina 79      4,4

Preglednost 77      4,2

Prijaznost do uporabnika 78      4,4

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 8  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 0  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 18  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava MARIBOR 

Število odgovorov:607
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:37
Zadnji odgovor: 14.02.2014   11:04

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

gospodarska družba 299      49,3%

samostojni podjetnik 132      21,8%

računovodski servis 40      6,6%

pravna oseba zasebnega prava 14      2,3%

pravna oseba javnega prava 58      9,6%

društvo 5      0,8%

banka 9      1,5%

sodišče 9      1,5%

odvetništvo 17      2,8%

državno tožilstvo 1      0,2%

drugo 22      3,6%

Število odgovorov 606    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 48      7,9%

računovodja 286      47,4%

analitik 5      0,8%

tržnik 22      3,6%

pravnik 29      4,8%

revizor 2      0,3%

davčnik 4      0,7%

bančnik 6      1,0%

raziskovalec 2      0,3%

informatik 4      0,7%

poslovodja (direktor) 72      11,9%

odvetnik 9      1,5%

novinar 2      0,3%

proizvajalec proizvodov in storitev 14      2,3%

javni uslužbenec 24      4,0%

izvršitelj 2      0,3%

sodni izvedenec 1      0,2%

zavarovalni svetovalec, agent 2      0,3%

drugo 70      11,6%

Število odgovorov 604    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava MARIBOR 607      100,0%

Število odgovorov 607    

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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 590      4,6

Dosegljivost uslužbencev 583      4,4



Hitrost reševanja zadev 588      4,6

Prijaznost uslužbencev 588      4,7

Urejenost prostorov in okolja 541      4,3

Ustreznost delovnega časa za stranke 570      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

569      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 579      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 559      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 537      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 543      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 537      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 435      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 532      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 444      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 541      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 449      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 416      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 464      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 439      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 479      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 492      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 531      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 497      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 523      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 508      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 438      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 505      

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

Da. 488      85,3%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 74      12,9%

Ne. 10      1,7%

Število odgovorov 572    



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 537      4,4

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 487      4,3

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 435      4,1

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 464      4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 263      3,9

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 256      3,8

Register protestiranih menic - eRPM 216      3,8

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 260      3,8

Javna objava letnih poročil - JOLP 463      4,3

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 354      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 317      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 305      4,1

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 427      4,1

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 236      3,9

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 368      4,3

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 341      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 359      4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 236      4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 281      4,1

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

346      4,2

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 424      4,4

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 385      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 290      4,0

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 268      4,1

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 282      4,1

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 188      4,1



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 279      4,2

Druge bonitetne informacije 250      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 250      4,2

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 272      4,1

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 301      4,2

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 175      3,9

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

5 4 3 2 1

Oblika 569      4,2

Vsebina 566      4,4

Preglednost 564      4,1

Prijaznost do uporabnika 560      4,2

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 88  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 21  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 133  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava MURSKA SOBOTA 

Število odgovorov:147
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:38
Zadnji odgovor: 14.02.2014   09:47

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

gospodarska družba 64      43,5%

samostojni podjetnik 20      13,6%

računovodski servis 8      5,4%

pravna oseba zasebnega prava 2      1,4%

pravna oseba javnega prava 34      23,1%

društvo 5      3,4%

banka 3      2,0%

sodišče 1      0,7%

odvetništvo 2      1,4%

drugo 8      5,4%

Število odgovorov 147    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 8      5,4%

računovodja 79      53,7%

analitik 1      0,7%

tržnik 2      1,4%

pravnik 5      3,4%

davčnik 1      0,7%

bančnik 3      2,0%

informatik 1      0,7%

poslovodja (direktor) 16      10,9%

odvetnik 1      0,7%

proizvajalec proizvodov in storitev 2      1,4%

javni uslužbenec 15      10,2%

izvršitelj 1      0,7%

drugo 12      8,2%

Število odgovorov 147    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava MURSKA SOBOTA 147      100,0%

Število odgovorov 147    

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

5 4 3 2

Strokovnost uslužbencev 145      4,5

Dosegljivost uslužbencev 142      4,4

Hitrost reševanja zadev 144      4,4

Prijaznost uslužbencev 143      4,6

Urejenost prostorov in okolja 140      4,3

Ustreznost delovnega časa za stranke 142      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 



  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

137      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 141      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 136      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 132      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 135      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 132      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 113      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 134      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 123      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 131      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 117      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 109      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 119      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 113      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 114      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 119      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 134      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 127      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 128      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 126      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 116      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 124      

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

Da. 117      81,8%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 24      16,8%

Ne. 2      1,4%

Število odgovorov 143    



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 132      4,2

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 116      4,1

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 103      4,0

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 117      4,1

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 73      3,7

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 69      3,7

Register protestiranih menic - eRPM 61      3,7

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 74      3,9

Javna objava letnih poročil - JOLP 115      4,2

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 99      4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 86      3,9

Spletna boniteta eS.BON AJPES 87      3,9

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 100      4,0

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 64      3,9

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

5 4 3 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 78      4,2

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 70      4,0

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 80      4,0

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 52      3,9

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 66      4,0

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

88      4,0

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

5 4 3 2 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 108      4,4

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 90      4,3

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 72      3,8

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 57      3,9

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 65      3,9

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 40      4,0



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

5 4 3 2 0

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

Druge bonitetne informacije 70      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 68      3,9

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 61      3,9

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 85      4,1

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 40      3,5

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

5 4 3 2

Oblika 142      4,2

Vsebina 140      4,4

Preglednost 141      4,1

Prijaznost do uporabnika 138      4,2

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 18  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 6  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 26  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava NOVA GORICA 

Število odgovorov:184
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:37
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:58

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

gospodarska družba 89      48,6%

samostojni podjetnik 32      17,5%

računovodski servis 17      9,3%

pravna oseba zasebnega prava 3      1,6%

pravna oseba javnega prava 22      12,0%

društvo 1      0,5%

banka 5      2,7%

notariat 1      0,5%

sodišče 2      1,1%

odvetništvo 4      2,2%

drugo 7      3,8%

Število odgovorov 183    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 10      5,5%

računovodja 105      57,7%

tržnik 7      3,8%

pravnik 5      2,7%

bančnik 3      1,6%

raziskovalec 2      1,1%

informatik 1      0,5%

poslovodja (direktor) 19      10,4%

notar 1      0,5%

odvetnik 3      1,6%

sodnik 1      0,5%

proizvajalec proizvodov in storitev 3      1,6%

javni uslužbenec 3      1,6%

sodni izvedenec 1      0,5%

zavarovalni svetovalec, agent 1      0,5%

drugo 17      9,3%

Število odgovorov 182    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava NOVA GORICA 184      100,0%

Število 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 uslužbencev 181      4,4

Dosegljivost uslužbencev 177      4,4

Hitrost reševanja zadev 179      4,5

Prijaznost uslužbencev 178      4,6

Urejenost prostorov in okolja 166      4,2



Ustreznost delovnega časa za stranke 173      4,1

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

169      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 173      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 163      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 160      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 163      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 158      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 124      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 163      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 133      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 161      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 134      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 114      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 136      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 131      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 142      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 142      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 160      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 149      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 149      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 155      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 125      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 153      

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

Da. 151      86,3%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 21      12,0%

Ne. 3      1,7%

Število 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 162      4,3

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 141      4,1

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 132      3,9

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 134      4,2

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 74      3,7

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 72      3,6

Register protestiranih menic - eRPM 61      3,6

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 82      3,7

Javna objava letnih poročil - JOLP 142      4,1

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 104      4,0

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 91      3,8

Spletna boniteta eS.BON AJPES 95      3,9

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 125      4,0

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 65      3,7

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 100      4,0

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 91      4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 100      4,1

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 70      4,0

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 78      3,9

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

108      4,0

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

5 4 3 2 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 142      4,3

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 133      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 90      3,9

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 86      4,0

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 88      4,0

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 59      4,1



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 96      3,8

Druge bonitetne informacije 79      3,7

Spletna boniteta eS.BON AJPES 84      3,9

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 86      3,7

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 110      3,9

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 52      3,7

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

5 4 3 2

Oblika 176      4,2

Vsebina 176      4,3

Preglednost 174      4,0

Prijaznost do uporabnika 172      4,1

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 31  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 9  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 39  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava NOVO MESTO 

Število odgovorov:185
Prvi odgovor: 17.01.2014   11:00
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:32

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

gospodarska družba 85      45,9%

samostojni podjetnik 22      11,9%

računovodski servis 21      11,4%

pravna oseba zasebnega prava 5      2,7%

pravna oseba javnega prava 27      14,6%

društvo 2      1,1%

banka 5      2,7%

sodišče 5      2,7%

odvetništvo 2      1,1%

državno tožilstvo 1      0,5%

drugo 10      5,4%

Število odgovorov 185    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 10      5,4%

računovodja 91      49,2%

analitik 2      1,1%

tržnik 10      5,4%

pravnik 5      2,7%

revizor 3      1,6%

davčnik 2      1,1%

bančnik 4      2,2%

raziskovalec 2      1,1%

informatik 3      1,6%

poslovodja (direktor) 16      8,6%

odvetnik 2      1,1%

sodnik 2      1,1%

proizvajalec proizvodov in storitev 3      1,6%

javni uslužbenec 18      9,7%

drugo 12      6,5%

Število odgovorov 185    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava NOVO MESTO 185      100,0%

Število odgovorov 185    

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

5 4 3 2 1

Strokovnost uslužbencev 175      4,5

Dosegljivost uslužbencev 176      4,5

Hitrost reševanja zadev 175      4,5

Prijaznost uslužbencev 176      4,7

Urejenost prostorov in okolja 158      4,4



Ustreznost delovnega časa za stranke 166      4,4

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

176      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 174      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 167      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 161      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 166      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 164      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 130      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 164      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 137      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 162      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 137      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 122      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 139      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 133      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 146      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 142      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 157      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 149      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 152      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 157      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 137      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 149      

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

Da. 161      89,4%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 16      8,9%

Ne. 3      1,7%

Število odgovorov 180    



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 164      4,3

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 138      4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 137      4,1

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 140      4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 75      4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 79      3,8

Register protestiranih menic - eRPM 61      3,9

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 77      4,1

Javna objava letnih poročil - JOLP 137      4,3

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 109      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 100      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 98      4,1

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 129      4,2

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 74      4,0

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 113      4,3

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 102      4,3

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 104      4,2

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 69      4,2

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 80      4,2

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

101      4,1

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 137      4,3

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 127      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 92      4,0

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 85      4,1

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 90      4,1

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 52      4,1



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 94      4,1

Druge bonitetne informacije 81      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 79      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 80      3,9

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 101      4,0

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 49      3,8

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

5 4 3 2 1

Oblika 175      4,2

Vsebina 175      4,3

Preglednost 173      4,1

Prijaznost do uporabnika 168      4,3

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 24  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 7  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 56  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava POSTOJNA 

Število odgovorov:61
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:49
Zadnji odgovor: 13.02.2014   07:35

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

gospodarska družba 31      50,8%

samostojni podjetnik 9      14,8%

računovodski servis 2      3,3%

pravna oseba zasebnega prava 3      4,9%

pravna oseba javnega prava 10      16,4%

društvo 1      1,6%

banka 3      4,9%

odvetništvo 1      1,6%

drugo 1      1,6%

Število odgovorov 61    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 3      4,9%

računovodja 34      55,7%

analitik 1      1,6%

bančnik 3      4,9%

raziskovalec 2      3,3%

informatik 1      1,6%

poslovodja (direktor) 5      8,2%

odvetnik 1      1,6%

proizvajalec proizvodov in storitev 2      3,3%

javni uslužbenec 2      3,3%

drugo 7      11,5%

Število odgovorov 61    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava POSTOJNA 61      100,0%

Število odgovorov 61    

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

5 4 3 2

Strokovnost uslužbencev 61      4,5

Dosegljivost uslužbencev 58      4,6

Hitrost reševanja zadev 59      4,6

Prijaznost uslužbencev 60      4,7

Urejenost prostorov in okolja 55      4,2

Ustreznost delovnega časa za stranke 58      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 



  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

56      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 55      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 55      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 52      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 51      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 48      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 42      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 54      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 48      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 55      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 42      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 40      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 45      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 42      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 44      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 47      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 57      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 51      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 50      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 46      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 44      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 53      

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

Da. 48      84,2%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 9      15,8%

Število odgovorov 57    



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

5 4 3 0

Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 51      4,3

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 44      4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 37      4,0

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 44      4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 23      4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 23      3,9

Register protestiranih menic - eRPM 20      4,0

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 29      3,7

Javna objava letnih poročil - JOLP 46      4,2

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 39      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 33      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 34      4,1

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 36      4,1

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 25      4,0

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

5 4 3 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 29      4,4

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 29      4,5

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 29      4,4

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

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 22      4,3

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

32      4,3

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

5 4 3 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 46      4,2

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 49      4,2

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 24      4,0

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 23      4,3

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 26      3,9

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 13      4,4



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

5 4 3 2 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 26      4,1

Druge bonitetne informacije 19      4,4

Spletna boniteta eS.BON AJPES 23      4,3

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 21      4,1

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 35      4,2

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 10      4,5

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

5 4 3

Oblika 55      4,2

Vsebina 54      4,2

Preglednost 55      4,1

Prijaznost do uporabnika 52      4,1

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 7  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 0  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 10  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava TRBOVLJE 

Število odgovorov:53
Prvi odgovor: 17.01.2014   11:20
Zadnji odgovor: 13.02.2014   08:46

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

gospodarska družba 19      35,8%

samostojni podjetnik 9      17,0%

računovodski servis 1      1,9%

pravna oseba zasebnega prava 2      3,8%

pravna oseba javnega prava 20      37,7%

društvo 1      1,9%

drugo 1      1,9%

Število odgovorov 53    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 4      7,5%

računovodja 28      52,8%

analitik 1      1,9%

pravnik 4      7,5%

davčnik 1      1,9%

informatik 1      1,9%

poslovodja (direktor) 3      5,7%

sodnik 1      1,9%

javni uslužbenec 5      9,4%

študent 1      1,9%

drugo 4      7,5%

Število odgovorov 53    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava TRBOVLJE 53      100,0%

Število odgovorov 53    

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

5 4 3

Strokovnost uslužbencev 52      4,6

Dosegljivost uslužbencev 52      4,5

Hitrost reševanja zadev 52      4,6

Prijaznost uslužbencev 52      4,7

Urejenost prostorov in okolja 50      4,5

Ustreznost delovnega časa za stranke 51      4,3

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 



  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

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

50      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 51      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 49      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 48      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 49      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 49      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 43      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 50      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 45      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 48      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 42      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 40      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 46      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 44      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 46      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 45      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 51      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 47      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 46      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 49      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 42      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 46      

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

Da. 47      90,4%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 5      9,6%

Število odgovorov 52    



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

5 4 3 0

Podatki o poslovnih subjektih - ePRS 45      4,5

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 40      4,2

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 36      4,2

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 40      4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 24      4,2

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 26      4,2

Register protestiranih menic - eRPM 24      4,1

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 32      4,1

Javna objava letnih poročil - JOLP 45      4,4

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 33      4,3

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 37      4,3

Spletna boniteta eS.BON AJPES 36      4,3

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 33      4,2

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 27      4,1

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

5 4 3 2 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 27      4,3

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 25      4,5

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 28      4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 23      4,3

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 26      4,3

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

32      4,3

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

5 4 3 2 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 40      4,5

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 36      4,4

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 26      4,3

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 24      4,4

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 29      4,2

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 17      4,3



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

5 4 3 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 30      4,1

Druge bonitetne informacije 25      4,0

Spletna boniteta eS.BON AJPES 24      4,1

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 23      4,2

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 34      4,3

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 15      4,0

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

5 4 3 2

Oblika 50      4,3

Vsebina 49      4,4

Preglednost 49      4,3

Prijaznost do uporabnika 48      4,4

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 4  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 1  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 9  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - Izpostava VELENJE 

Število odgovorov:183
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:38
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:24

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

gospodarska družba 87      47,5%

samostojni podjetnik 34      18,6%

računovodski servis 23      12,6%

pravna oseba zasebnega prava 3      1,6%

pravna oseba javnega prava 16      8,7%

društvo 2      1,1%

banka 1      0,5%

sodišče 5      2,7%

odvetništvo 2      1,1%

drugo 10      5,5%

Število odgovorov 183    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 11      6,0%

računovodja 100      54,6%

analitik 1      0,5%

tržnik 2      1,1%

pravnik 9      4,9%

revizor 2      1,1%

davčnik 2      1,1%

informatik 3      1,6%

poslovodja (direktor) 22      12,0%

odvetnik 2      1,1%

sodnik 3      1,6%

proizvajalec proizvodov in storitev 3      1,6%

javni uslužbenec 8      4,4%

izvršitelj 2      1,1%

drugo 13      7,1%

Število odgovorov 183    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

Izpostava VELENJE 183      100,0%

Število odgovorov 183    

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

5 4 3

Strokovnost uslužbencev 180      4,6

Dosegljivost uslužbencev 176      4,5

Hitrost reševanja zadev 176      4,6

Prijaznost uslužbencev 174      4,7

Urejenost prostorov in okolja 157      4,5

Ustreznost delovnega časa za stranke 173      4,4



5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

172      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 173      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 164      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 163      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 164      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 160      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 134      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 160      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 143      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 166      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 140      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 127      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 154      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 140      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 147      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 149      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 164      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 154      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 164      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 158      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 140      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 155      

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

Da. 151      85,3%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 26      14,7%

Število odgovorov 177    



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 162      4,5

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 142      4,4

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 123      4,4

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 139      4,4

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 87      4,0

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 78      4,0

Register protestiranih menic - eRPM 65      4,2

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 90      4,2

Javna objava letnih poročil - JOLP 135      4,5

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 109      4,3

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 102      4,2

Spletna boniteta eS.BON AJPES 98      4,2

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 119      4,3

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 67      4,2

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

5 4 3 2 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 110      4,5

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 103      4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 104      4,4

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 71      4,4

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 76      4,4

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

100      4,4

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

5 4 3 2 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 140      4,5

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 131      4,5

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 90      4,3

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 95      4,3

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 92      4,2

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 61      4,3



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

5 4 3 2 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 90      4,2

Druge bonitetne informacije 83      4,1

Spletna boniteta eS.BON AJPES 83      4,2

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 93      4,2

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 109      4,4

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 58      4,1

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

5 4 3 1

Oblika 172      4,3

Vsebina 169      4,4

Preglednost 168      4,2

Prijaznost do uporabnika 170      4,4

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 20  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 2  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 44  



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES 2014 - z nobeno 

Število odgovorov:692
Prvi odgovor: 17.01.2014   10:31
Zadnji odgovor: 14.02.2014   10:49

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

gospodarska družba 210      30,4%

samostojni podjetnik 34      4,9%

računovodski servis 2      0,3%

pravna oseba zasebnega prava 21      3,0%

pravna oseba javnega prava 120      17,4%

društvo 2      0,3%

banka 124      18,0%

notariat 2      0,3%

sodišče 50      7,2%

odvetništvo 29      4,2%

državno pravobranilstvo 1      0,1%

državno tožilstvo 3      0,4%

drugo 92      13,3%

Število odgovorov 690    

2. Navedite svoje področje dela (delovno mesto):  
 

finančnik 31      4,5%

računovodja 26      3,8%

analitik 33      4,8%

tržnik 41      5,9%

pravnik 76      11,0%

revizor 11      1,6%

davčnik 12      1,7%

bančnik 78      11,3%

raziskovalec 7      1,0%

informatik 11      1,6%

poslovodja (direktor) 27      3,9%

notar 2      0,3%

odvetnik 29      4,2%

sodnik 18      2,6%

državni pravobranilec 1      0,1%

državni tožilec 2      0,3%

novinar 11      1,6%

proizvajalec proizvodov in storitev 7      1,0%

javni uslužbenec 145      21,0%

študent 9      1,3%

izvršitelj 3      0,4%

zavarovalni svetovalec, agent 7      1,0%

drugo 105      15,2%

Število odgovorov 692    

3. S katero izpostavo AJPES poslujete?  
 

z nobeno 692      100,0%

Število odgovorov 692    



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

5 4 3 1

Strokovnost uslužbencev 33      3,9

Dosegljivost uslužbencev 23      3,7

Hitrost reševanja zadev 32      3,9

Prijaznost uslužbencev 25      3,9

Urejenost prostorov in okolja 18      3,7

Ustreznost delovnega časa za stranke 17      3,6

5. Ali ste mnenja, da v izpostavah AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?  
 

  



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

Redno Včasih Nikoli - ne 
potrebujem

Nikoli - ne 
poznam

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

627      

Iskanje podatkov o poslovnih subjektih – ePRS 658      

Tiskanje izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra 609      

Pridobitev poročil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS 532      

Vpogled v uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 557      

Iskanje podatkov v rubriki uradne objave v postopkih zaradi 
insolventnosti 559      

Iskanje podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih 
držav članic EBR - eEBR 403      

Iskanje podatkov o transakcijskih računih – eRTR 558      

Vlaganje zahtev oziroma iskanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb 451      

Vpogled v javno objavo letnih poročil – JOLP 550      

Vpogled v podatke Registra neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – eRZPP 432      

Vpogled v podatke Registra protestiranih menic 385      

Iskanje statističnih podatkov o izplačanih plačah, 
neporavnanih obveznostih, prejemkih in izdatkih... 407      

Vpogled v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil – eEDP 380      

Vpogled v zbirko finančnih podatkov FI-PO Ajpes 440      

Vpogled v spletno boniteto eS.BON AJPES 448      

Predložitev podatkov (letna poročila, statistika finančnih 
računov, plače, pobot…) 476      

Spremljanje predpisov in metodoloških pojasnil 405      

Spremljanje aktualnih obvestil in koledarja AJPES 425      

Vpogled v uradne objave – v podatke in sporočila družb po 
ZGD-1 515      

Vpogled v javno objavo poročil o prostovoljstvu – JOPOP 394      

Vpogled v podatke večstranskega pobota 407      

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

Da. 649      98,0%

Da, s pomočjo uslužbencev AJPES. 3      0,5%

Ne. 10      1,5%

Število odgovorov 662    



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 622      4,5

Uradne objave v postopkih vpisov v sodni register 471      4,1

Uradne objave v postopkih zaradi insolventnosti 398      3,9

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov - eRTR 419      4,3

Podatki o tujih poslovnih subjektih - eEBR 144      3,4

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin - eRZPP 183      3,5

Register protestiranih menic - eRPM 103      3,5

Evidenca digitalnih potrdil - eEDP 96      3,4

Javna objava letnih poročil - JOLP 353      4,1

Statistična raziskovanja (izplačane plače, neporavnane 
obveznosti, prejemki in izdatki…) 124      3,5

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 156      3,7

Spletna boniteta eS.BON AJPES 131      3,5

Uradne objave gospodarskih družb po Zakonu o 
gospodarskih družbah 334      3,9

Javna objava poročil o prostovoljstvu - JOPOP 99      3,7

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

5 4 3 2 1 0

Storitve točk VEM za gospodarske družbe (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 169      4,0

Storitve točk VEM za samostojne podjetnike (registracija, 
sprememba podatkov, izbris) 157      4,0

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa v/iz poslovnega registra 
za druge poslovne subjekte 183      4,0

Storitve vpisa, spremembe, izbrisa prostovoljskih organizacij 93      3,8

Storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijskih 
računov fizičnih oseb 135      4,0

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

188      3,9

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

5 4 3 2 1 0

Vnos podatkov letnih poročil (LP) 112      3,9

Vnos podatkov o izplačanih plačah (PLAČE) 74      4,0

Vnos podatkov za statistiko finančnih računov (SFR) 61      3,8

Vnos podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju 
(ČPPS) 62      3,9

Vnos podatkov za druga statistična raziskovanja 65      3,8

Vnos podatkov poročil o prostovoljstvu (POP) 57      3,8



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

5 4 3 2 1 0

Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES 102      3,6

Druge bonitetne informacije 84      3,6

Spletna boniteta eS.BON AJPES 84      3,7

Zbirka finančnih podatkov FI-PO Ajpes 119      3,8

Obvezni in prostovoljni večstranski pobot medsebojnih 
obveznosti 74      3,9

Mobilna aplikacija m.Fi=Po (na voljo za mobilne operacijske 
sisteme iOS, Android in Windows Phone) 63      3,7

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

5 4 3 2 1

Oblika 636      4,1

Vsebina 633      4,2

Preglednost 631      3,9

Prijaznost do uporabnika 624      4,0

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

  

13.a Če je odgovor DA, vas prosimo, da navedete katero in kako.  
 

Število odgovorov 131  

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

  



 
 
 
 
 
 

14.a V koliko je odgovor na vprašanje DA, vas prosimo, da to navedete.  
 

Število odgovorov 28  

15. Prosimo, da navedete, če ste morda pri sodelovanju z AJPES s čim posebej zadovoljni.  
 

Število odgovorov 100  
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