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UVOD 

 

AJPES 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. 

V času od 11. 1. 2010 do 15. 2. 2010 je bila na spletnem portalu AJPES na voljo 

anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES v letu 2009. Z anketo je 

AJPES želel pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev javne službe in 

tržne dejavnosti AJPES, ki so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj 

spremeni, dopolni oziroma še bolj približa storitve uporabnikom, da bodo čim bolj 

koristne in prijazne za uporabo. 

Z namenom, da bi anketo izpolnilo čim več uporabnikov, je AJPES povabilo k 

izpolnitvi ankete poslal večjemu številu poslovnih subjektov, s katerim jih je hkrati 

informiral tudi o svojih najpomembnejših storitvah. Posebno povabilo k izpolnitvi 

ankete je poslal tudi Združenju računovodskih servisov, saj le-ti sodijo med pogoste 

uporabnike storitev AJPES. 

 

Na vprašalnik (Priloga 1) je odgovorilo 1.937 anonimnih uporabnikov. Obsegal je 13 

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

AJPES na naslednje vsebine: 

 
- namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 
- ocena spletnega portala AJPES, 
- ocena zadovoljstva s kakovostjo posameznih stopritev, 
- ocena poslovanja izpostav AJPES. 

 

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

štiri odprta vprašanja, in sicer ali AJPES izpolnjuje pričakovanja uporabnikov, ali 

uporabniki želijo, da se kaj izboljša, ali so s čim posebni zadovoljni in ali jih kaj 

posebno moti. 

 

Odgovori anketirancev na vprašalnik o kakovosti storitev AJPES so v Prilogi 2, 

odgovori anketirancev po posameznih izpostavah AJPES pa v Prilogi 3.  

 

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

AJPES v letu 2009. 
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1. SESTAVA SODELUJOČIH V ANKETI 

 

V anketi smo zbrali informacije o strukturi sodelujočih, in sicer glede na vrsto 

organizacije, v kateri delajo, poklic, ki ga opravljajo, in glede na geografsko področje 

oz. izpostavo AJPES, s katero sodelujejo. 

1.1 Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije 

 

Največji delež odgovorov so prispevali anketiranci iz gospodarskih družb in 

samostojni podjetniki. Na to vprašanje ni odgovorilo 99 anketirancev.  

 

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 50,60 

Samostojni podjetnik 13,22 

Računovodski servis 6,04 

Pravna oseba zasebnega prava 2,18 

Pravna oseba javnega prava 10,23 

Društvo 1,14 

Banka 5,71 

Notariat 0,33 

Sodišče 0,98 

Odvetništvo 1,90 

Drugo 7,67 
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1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 

 

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

finančnika, poslovodje ter javni uslužbenci. 274 oseb opravlja v anketi ne-

specificirane poklice (»drugo«), 107 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.  

 

Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 5,90 

Računovodja 46,28 

Analitik 1,97 

Tržnik 2,68 

Pravnik 4,04 

Revizor 0,55 

Davčnik 0,16 

Bančnik 4,32 

Raziskovalec 0,66 

Informatik 1,09 

Poslovodja 5,68 

Notar 0,11 

Odvetnik  1,04 

Sodnik 0,11 

Novinar 0,22 

Proizvajalec proizvodov in storitev 1,97 

Javni uslužbenec 6,28 

Funkcionar 0,49 

Študent 1,48 

Drugo  14,97 
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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 

anketirancev sodeluje z Izpostavo Ljubljana, 308 oseb pa na to vprašanje niso 

odgovorile: 

 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na dan 
31.12.2009 v % 

Ljubljana 31,80 33,14 

Celje 6,88 8,59 

Koper 7,12 6,96 

Kranj 7,86 9,83 

Krško 2,46 2,82 

Maribor 15,41 14,53 

Murska Sobota 3,99 4,34 

Nova Gorica 4,05 6,42 

Novo mesto 4,73 5,35 

Postojna 1,84 2,31 

Trbovlje 1,41 1,44 

Velenje 3,81 4,26 

Nobena 8,66 - 

2. ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA 

 

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

 namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 

 ocena spletnega portala AJPES, 

 ocena zadovoljstva s kakovostjo posameznih storitev, 

 ocena poslovanja izpostav AJPES. 
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2.1 Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 

 

Na anketno vprašanje (1. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto 

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

od možnosti, in sicer »pogosto«, »včasih«, »nikoli«, »ne vem«. Največ anketirancev 

(55,9 %) je odgovorilo, da najpogosteje dostopa do spleta zaradi iskanja podatkov o 

poslovnih subjektih prek spletne aplikacije iPRS. Uporabniki pogosto (51,9 %) 

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 pogosto dostopa nekaj manj kot 40 %, občasno pa 45,9% 

anketirancev. Skoraj tretjina anketiranih uporabnikov pogosto obišče spletni portal 

zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra, nekaj manj kot 20 % 

anketirancev pa portal pogosto obišče zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES. 

Najmanj pogosto so spletne strani obiskane zaradi vpogledov v podatke registra 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ima določene specifične 

uporabnike. Relativno malo je tudi vpogledov v Evidenco digitalnih potrdil.  

 

Na anketno vprašanje (2. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu 

AJPES običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 79 % 

anketirancev odgovorilo, da vedno, 16 % jih je odgovorilo, da s pomočjo uslužbencev 

AJPES, 5 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli, in menilo, da so dostopi do 

njih zapleteni. 

 

Pri tretjem anketnem vprašanju so uporabniki s stopnjo strinjanja oziroma 

nestrinjanja izrazili svoj odnos do podatkov in informacij AJPES, pri čemer je ocena 1 

pomenila najnižjo, ocena 5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. Najvišjo povprečno stopnjo 

strinjanja (4,3) so anketiranci izrazili pri trditvi, da potrebujejo AJPES, ko iščejo 

informacije o vpisu oziroma registraciji samostojnega podjetnika, ali če potrebujejo 

informacije o ustanovitvi oziroma registraciji gospodarske družbe. Najmanj številni so 

bili tisti anketiranci, ki obisk spletnega portala AJPES priporočajo sodelavcem in 

prijateljem ter tisti, ki jih zanimajo novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom. 

 

Trditev   Ocena 

5 4 3 2 1 

Če bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. 997 396 242 83 44 

Če bi potrebovali informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske družbe, bi se obrnil na AJPES. 1006 407 238 77 46 

Programi za predložitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. 613 622 353 102 38 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom. 

507 480 449 216 79 

Obisk spletnega portala AJPES večkrat priporočam 
sodelavcem in prijateljem. 536 488 404 182 151 
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2.2 Ocena spletnega portala AJPES 

 

Pri  anketnih vprašanjih (4. in 5. točka vprašalnika) o dostopnosti in preglednosti 

iskanih podatkov oz. informacij na spletnem portalu AJPES so anketiranci ocenjevali 

informacije po skupinah storitev AJPES. Najbolje so anketiranci ocenili dostopnost 

(4,3), prav tako tudi preglednost (4,3) podatkov iz Poslovnega registra Slovenije 

(aplikacija iPRS). Z oceno 4,1 so ocenili dostopnost in preglednost podatkov javne 

objave letnih poročil (aplikacija JOLP) ter preglednost podatkov eObjave v postopkih 

vpisov v sodni register. Z najnižjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij 

na spletnem portalu (3,5) so anketiranci ocenili evidenco digitalnih potrdil in vpogled v 

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin RZPP, prav tako je 

bila  z najnižjo oceno (3,7) ocenjena preglednost podatkov pri vpogledih v Register 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) ter vpogledih v 

evidenco digitalnih potrdil (EDP). 

 

Na anketno vprašanje (8. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s prenovljenim 

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

prejšnjih letih so tudi v letu 2009 anketiranci najbolje ocenili vsebino spletnega 

portala AJPES, najnižje preglednost, pa vendar z oceno 3,9. Prijaznost do 

uporabnika in oblika pa sta bili ocenjeni s 4,0. Vse ocene so za desetinko nižje kot 

ocene preteklega leta. To gre pripisati dejstvu, da je bil spletni portal prenovljen tik 

preden se je anketa izvajala in so se v tem času uporabniki na spletni portal še 

privajali. Realno oceno zadovoljstva uporabnikov spletnega portala bo moč pridobiti 

pri naslednjem izvajanju ankete. Ocene spletnega portala od leta 2004 do leta 2009 

so razvidne iz spodnje preglednice. 

 

Splošno zadovoljstvo s spletnim portalom Leto 

2005 2006 2007 2008 2009 

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

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

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

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

Povprečna ocena 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 

2.3 Ocena zadovoljstva s kakovostjo posameznih storitev 

 

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

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

AJPES predlagajo oz. posredujejo podatke (6. točka vprašalnika). Vse storitve 

oziroma računalniški programi so dobili oceno najmanj 3,9. Najbolje so anketiranci 

ocenili spletni program za posredovanje podatkov o plačah, in sicer z oceno 4,3. Z 

oceno 4,2 je bil ocenjen spletni program za oddajanje letnih poročil. Z oceno 4,1 so 

bili ocenjeni registracija, sprememba podatkov in izbris samostojnih podjetnikov 

(aplikacija e-VEM), registracija, sprememba podatkov in izbris gospodarskih družb 
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(aplikacija e-VEM) in program za vnos podatkov letnih poročil na izpostavah (LP – 

Excel). 

 

Vse tržne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketiranci (7. točka 

vprašalnika), so bile ocenjene s povprečno oceno 3,9, bonitetne informacije po 

modelu AJPES.S BON  so ocenili višje, in sicer s 4,0. 

 

2.4 Ocena poslovanja izpostav AJPES 

 

Delo izpostav (10. točka vprašalnika) so anketiranci lahko ocenili z ocenami od 1 do 

5, anketiranci, ki ne poslujejo z nobeno izpostavo, pa so vpisali podatek 0. Z najvišjo 

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

najnižjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke. Urejenost 

prostorov in okolja so anketiranci ocenili s povprečno oceno 4,3, strokovnost 

uslužbencev in hitrost reševanja zadev pa s 4,4. Posamezne izpostave so dobile 

povprečno oceno od 4,1 do 4,5. 

 

Ocena kakovosti poslovanja v izpostavah Leto 

2005 2006 2007 2008 2009 

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

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

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

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

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

Povprečna ocena 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3* 

* povprečna ocena 2009 se, kljub enakim ocenam, zaradi zaokroževanja razlikuje od povprečne ocene 2008 
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3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI STORITEV 

 

Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanja, ali AJPES izpolnjuje 

pričakovanja uporabnikov, ali uporabniki želijo, da se kaj izboljša, ali so s čim 

posebno zadovoljni in ali jih kaj posebno moti (11. točka vprašalnika). Večina 

anketirancev, 287 od 330, ki so odgovorili na vprašanje, ali AJPES izpolnjuje njihova 

pričakovanja, je odgovorila, da AJPES v celoti izpolnjuje njihova pričakovanja. Na 

vprašanje, ali so s čim posebno zadovoljni, je odgovorilo 233 uporabnikov. Največ 

anketirancev je odgovorilo, da so s storitvami AJPES zelo  zadovoljni, večina 

uporabnikov je predvsem zelo zadovoljna s prijaznostjo in strokovnostjo uslužbencev, 

pohvalili pa so tudi prenovljen spletni portal, spletno aplikacijo za vnos podatkov za 

plače, spletno aplikacijo za vnos podatkov iz letnih poročil. Pohvale uporabnikov se 

nanašajo tudi na to, da AJPES obvešča uporabnike o tem, da od njih ni prejel 

podatkov, ki bi jih morali predložiti. Nekateri uporabniki so na vprašanje odgovorili s 

sporočilom, da je institucija AJPES lahko v več primerih zgled drugim primerljivim 

institucijam. Večina anketirancev, ki je odgovorila na vprašanje »Ali vas kaj posebno 

moti« (176 od 280), je odgovorila, da jih nič ne moti. 

 

Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev, ki so jih anketiranci navedli, so 

v nadaljevanju obravnavni po področjih storitev AJPES in po posameznih skupinah 

pripomb in predlogov. 

3.1 Vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov 

 

Z najvišjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 

AJPES je bila, kot v preteklem letu, ocenjena dostopnost do podatkov Poslovnega 

registra Slovenije (PRS). Kljub visoki oceni pa so anketiranci navedli nekaj predlogov 

oziroma pripomb.  

 Pri iskanju podatkov iz iPRS naj se omogoči, da bi pri iskanju poslovnih 

subjektov lahko iskali tudi aktivne in izbrisane subjekte hkrati, ne pa le 

ločeno aktivne in izbrisane enote. Izbrisane naj sistem le označi ali opozori 

(npr. jih obarva z rdečo). Iskanje preko iPRS je potrebno poenostaviti. 

Sedanje računalniške rešitve ne omogočajo hkrati iskanja po aktivni in 

zgodovinski bazi podatkov. Pripombo bomo upoštevali pri nadaljnjem razvoju 

aplikacije iPRS. 

 AJPES naj omogoči on-line dnevno dostavo podatkov o spremembah v 

poslovnem registru, o postopkih zaradi insolventnosti z namenom 

vgrajevanja v notranje poslovne procese uporabnikov. AJPES omogoča 

prevzem podatkov o enotah Poslovnega registra Slovenije, ki vsebuje tudi 

podatke o začetih postopkih zaradi insolventnosti. Da bi uporabniki lahko izbrali 

obseg podatkov, ki jih želijo prejemati glede na njihove potrebe, AJPES v okviru 

ponovne uporabe podatkov omogoča prevzem podatkov preko spletnega servisa 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_-_iPRS
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v treh različnih obsegih: minimalnem, ožjem ali širšem naboru podatkov. 

Podrobnejše informacije so uporabnikom na voljo na spletnem portalu AJPES. 

 AJPES naj z boljšim marketinškim pristopom osvešča javnost, da je 

primarni registrski organ za samostojne podjetnike. AJPES nudi osnovne 

informacije v zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov na svojem spletnem 

portalu, na voljo so tudi zloženke, ki so dostopne na vseh izpostavah AJPES in 

drugih točkah VEM. Obveščanje o tem, da AJPES ni le točka VEM, temveč 

primarni registrski organ za samostojne podjetnike, je načrtovano v letu 2010 v 

okviru finančnih možnosti za oglaševanje javnih storitev. Z namenom izboljšanja 

informiranja javnosti bo AJPES v aprilu 2010 izdal Priročnik za samostojne 

podjetnike, v katerem bo predstavljena tudi vloga AJPES pri registraciji 

samostojnih podjetnikov. Priročnik bo posredovan vsem institucijam, ki pridejo v 

stik s samostojnimi podjetniki.  

 AJPES naj na spletnem portalu objavi povezave do spletnih naslovov 

organizacij v tujini, ki vodijo registre podjetij. AJPES na svojih spletnih 

straneh te povezave sicer zagotavlja, vendar pa povezave ne omogočajo 

slovenskim poslovnim subjektom brezplačnega dostopa do poslovnih registrov 

oziroma podatkov o poslovnih subjektih v posameznih državah. Dostop do 

podatkov o poslovnih subjektih v posameznih državah omogoča mreža 

Evropskega poslovnega registra (European Business Register – EBR). Tej mreži 

podatke o subjektih vpisa v sodni/poslovni register AJPES posreduje od marca 

2009, od januarja 2010 pa na svojem spletnem portalu nudi dostop do podatkov o 

poslovnih subjektih vseh ostalih članic mreže EBR.  

 AJPES naj na spletnem portalu omogoči dostop do lastniških struktur 

podjetij. Vpogled v podatke o družbenikih in njihovih deležih je mogoč prek 

javnega vpogleda v podatke poslovnega registra (iPRS). 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, podatke o delničarjih zagotavlja skladno s predpisi Klirinško-

depotna družba d.d.. 

 AJPES naj poenostavi filtre pri iskanju postopkov zaradi insolventnosti, npr. 

filter na datum začetka postopka, datum zaključka postopka. 

Iskalnik eObjav v postopkih zaradi insolventnosti je izdelan na podlagi določil 

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju in Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti. Skladno s 

predpisi se podatki in dokumenti v postopkih zaradi insolventnosti zagotavljajo v 

Centru za informatiko Vrhovnega sodišča RS, ki upravlja zbirke podatkov. Spletne 

strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti pa upravlja AJPES, ki mora 

zagotoviti, da se objavijo pisanja, ki mu jih zaradi objave posredujejo sodišča, in 

da so te spletne strani zasnovane v skladu z zakonom. AJPES bo pobude 

uporabnikov poskušal uresničiti v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS. 

http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_-_iPRS
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 Objavi naj se ažuren seznam (imenik) davčnih zavezancev, ki bo zadoščal 

potrebam uporabnikov po Zakonu o davku na dodano vrednost. V 

Poslovnem registru Slovenije se vodijo podatki o davčni številki poslovnega 

subjekta (podatki se ažurirajo dnevno na podlagi neposredne povezave z DURS) 

in podatki o zavezanosti za davek na dodano vrednost (podatki se ažurirajo na isti 

način kot davčne številke, vendar tedensko). Sezname davčnih zavezancev vodi 

DURS in jih objavlja na svojih spletnih straneh.  

 Na spletnem portalu je objavljeno vedno manj listin iz sodnega registra. 

Glede na to, da iskalnik obstaja, bi želeli, da se objavi vsaj povzetek 

neobjavljene listine. Spremeni naj se format izpisa listin iz sodnega registra 

(TIFF). Bolj primeren je format PDF, ki je za uporabnika bolj prijazen. V 

skladu s 1. točko tretjega odstavka 7. člena Zakona o sodnem registru je  preko 

spletnih strani AJPES omogočen javni dostop do naslednjih listin sodnega 

registra kot javne knjige: 

 Prvi akt o ustanovitvi/družbena pogodba/statut  

 Čistopis spremenjenega akta o ustanovitvi/družbene pogodbe/statuta 

 Zapisnik skupščine 

 Pogodba o združitvi/delitveni načrt 

 Prevod podatkov o subjektu 

Drugih listin AJPES zaradi varovanja osebnih podatkov ne sme objaviti. Taka 

ureditev je bila vzpostavljena s spremembo Zakona o sodnem registru (ZSReg-E, 

ki velja od 2. 7. 2009). Predlog za navajanje imen oziroma vrst listin bo AJPES 

posredoval v obravnavo Vrhovnemu sodišču RS. 

 

Vhodne listine sodnega registra so večinoma v obliki TIFF datotek, izhodne 

listine, ki jih generira informacijski sistem sodnega registra (od 1. 2. 2008 v 

upravljanju AJPES) pa v obliki PDF datotek. Trenutno namreč večina optičnih 

bralnikov (skenerjev) zagotavlja pretvorbo v format TIFF, le manjšina pa tudi že 

neposredno v format PDF. Pri tem je potrebno upoštevati, da Zakon o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva opredeljuje za dolgotrajno hrambo 

dokumentov formata TIFF in PDF/A (različica PDF), zato sta obe obliki primerni. 

Ker pa je oblika PDF prijaznejša, je pričakovati, da bo v prihodnje čedalje bolj 

nadomeščala obliko TIFF.  

 Uporabniki na  prenovljenem portalu pogrešajo podatke o SKIS klasifikaciji. 

Vsi podatki v zvezi s SKIS (šifrant, uredba, podatki) so dostopni na spletnih 

straneh AJPES. Poiskati jih je mogoče tudi s pomočjo iskalnika spletnega portala 

AJPES. 

 AJPES naj v podatkih iz iPRS pri poslovnem subjektu doda podatke o 

insolventnosti in podatke o plačanih prispevkih. V zvezi s predlogom o 

povezavi podatkov Poslovnega registra Slovenije in podatkov o postopkih zaradi 

insolventnosti bo AJPES proučil zakonske in tehnične možnosti, medtem ko je za 

podatke o plačanih prispevkih pristojen DURS.  

http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_zavezancev/
http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKIS
http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKIS
http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKIS
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3.2 Zbiranje, obdelava in objavljanje 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 zagotovi Excel preglednice tudi za izdelavo računovodskih 

izkazov za poslovne potrebe uporabnikov. AJPES zagotavlja Excel 

preglednice za predložitev letnih poročil za državno statistiko, ki se izdelujejo za 

koledarsko leto. Za poslovne potrebe (tudi v primeru stečaja, likvidacije ali 

prenehanja) pa se ta izdelujejo praviloma za krajša obdobja. AJPES bo v letu 

2010 na željo uporabnikov na svojem spletnem portalu objavil Excelove 

preglednice, v katere bodo lahko uporabniki sami vpisovali obdobje, na katerega 

se računovodski izkazi nanašajo. 

 AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 

izkazih. S tehničnega vidika bi v spletne aplikacije za vnos podatkov iz letnih 

poročil AJPES lahko vgradil avtomatsko seštevanje postavk, vendar pa v tem 

primeru ne bi bilo mogoče programsko natančno identificirati mesta napake. 

Upoštevati je treba, da so seštevki postavk računovodskih izkazov izvirni 

knjigovodski podatki, zato je pravilno, da jih izpolnjujejo poslovni subjekti sami.  

 Društva kot zavezance za predložitev letnih poročil moti, da morajo 

predlagati pojasnila k izkazom in poslovno poročilo ne glede na obseg 

poslovanja (gre za zanemarljivo majhne številke). Zakon o društvih določa, da 

morajo društva voditi poslovne knjige in za poslovno leto, ki je enako 

koledarskemu, izdelati letno poročilo. V skladu s petim odstavkom 26. člena 

Zakona o društvih mora letno poročilo društva vsebovati bilanco stanja, izkaz 

poslovnega izida s pojasnili k izkazu ter poslovno poročilo. Zakon določa obvezne 

sestavine letnega poročila za vsa društva enako ne glede na velikost oziroma 

obseg poslovanja v posameznem poslovnem letu. AJPES bo ob prvi naslednji 

spremembi Zakona o društvih predlog posredoval Ministrstvu za notranje zadeve 

kot resorno pristojnemu ministrstvu za ta zakon.  

 AJPES naj tudi za proračunske uporabnike vzpostavi možnost predlaganja 

letnih poročil v obliki Excel preglednic. Letna poročila, ki jih morajo predložiti 

proračunski uporabniki, so zelo obsežna in zahtevajo vgraditev številnih kontrol 

podatkov. Glede na to, da je prek spletnih aplikacij mogoče zagotoviti 

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

razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, je uporaba spletnih aplikacij najbolj 

racionalen način predlaganja letnih poročil. Stroški za vzpostavitev možnosti 

predlaganja letnih poročil v obliki Excel preglednic bi bistveno presegli koristi za te 

rešitve.  

 AJPES naj omogoči pooblaščanje za uporabo kvalificiranega digitalnega 

potrdila le na enem obrazcu za vse namene poročanja hkrati. AJPES je že 

začel z aktivnostmi za poenotenje sporočanja podatkov o uporabi kvalificiranega 



Poročilo o mnenju uporabnikov o delu AJPES v letu 2009 

Stran 14 od 16 

digitalnega potrdila na enem obrazcu za vse namene poročanja hkrati. Izdelana je 

idejna zasnova poenostavitve, izvedba pa je predvidena pri naslednji predložitvi 

letnih poročil. 

 

V zvezi z uporabo aplikacije, ki omogoča vpogled v javno objavljena letna poročila 

(JOLP), so uporabniki navedli naslednje: 

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

za zadnje poslovno leto. AJPES bo v letu 2010 zagotovil vpogled v podatke 

dveh zadnjih predloženih letnih poročil in s tem zadovoljil potrebe večine 

uporabnikov. Za pretekla leta lahko uporabniki pridobijo podatke iz letnih poročil 

na podlagi zahtevka za ponovno uporabo informacij javnega značaja. 

 AJPES naj javno objavi tudi letna poročila društev. Zakon o društvih določa 

obveznost vodenja poslovnih knjig, obveznost sestavitve in predložitve letnih 

poročil AJPES. Zakon določa tudi, da mora AJPES s podatki iz letnih poročil 

ravnati v skladu s predpisi o računovodstvu, to je z Zakonom o računovodstvu. Na 

podlagi določil tega zakona mora AJPES podatke iz letnih poročil društev dati na 

razpolago vsakomur, ki to zahteva, ter mu proti nadomestilu dejanskih stroškov 

izdelati tudi prepis zahtevanih podatkov, ne določa pa, da bi smel AJPES prejeta 

letna poročila društev tudi javno objaviti na svojih spletnih straneh. AJPES bo ob 

prvi naslednji spremembi Zakona o društvih predlog posredoval Ministrstvu za 

notranje zadeve kot resorno pristojnemu ministrstvu za ta zakon.  

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

ocenjuje, da je zaščita brezplačno dostopnih javnih podatkov letnih poročil na 

portalu AJPES potrebna in služi kontroli nad nepooblaščenim programskim 

črpanjem podatkov, hkrati pa ne predstavlja nesorazmerne omejitve za 

uporabnike. Črpanje oz. prepisovanje večjega obsega podatkov je v nasprotju s 

Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala AJPES in tudi v nasprotju s 141. d 

členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. AJPES je upošteval predlog 

uporabnikov tako, da je povečal dnevno omejitev vpogledov na eno uporabniško 

ime na 20 poslovnih subjektov. V primeru potrebe jim omogoča tudi večje dnevno 

število vpogledov. O tem je uporabnike obvestil prek svojih spletnih strani. 

3.3 Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 

Z anketo smo v zvezi s poročanjem statističnih podatkov pridobili bistveno manj 

pobud oziroma pripomb kot pretekla leta, in sicer: 

 

Statistika finančnih računov  

 

V anketi so poslovni subjekti v zvezi s statistiko finančnih računov oddali 11 pisnih 

predlogov oziroma ocen. Predlogi oz. ocene, ki so jih dali na vsebino poročanja, 

kažejo na njihovo premajhno poznavanje navodil Banke Slovenije, zato jih bodo 

uslužbenci AJPES na to še opozarjali. Predlog, na katerega AJPES lahko vpliva in ga 

bo proučil, pa je: 

http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Druzbe_in_zadruge/Javna_objava
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 Pri preglednicah za vnos podatkov za statistiko finančnih računov je veliko 

nejasnosti in nerazumljivosti pri izpisanih napakah. Glede na to, da je tabela 

zelo obsežna, je napake težko najti. Uporabnik predlaga, da se napačni 

vnosi takoj obarvajo rdeče in se v oklepaju izpiše pravilen znesek. AJPES bo 

z vidika vsebine in finančnih posledic skupaj z Banko Slovenije preučil predlog 

uporabnika in ga deloma uresničil tako, da bi zneske, na katere se nanašajo 

opozorila, obarvali. V zvezi z drugim delom predloga pa je potrebno opozoriti, da 

mora za pravilnost vpisanih zneskov poskrbeti (jih vpisati) poročevalec sam s 

pomočjo podatkov iz svojih evidenc.  

 

Med predlogi so bili tudi taki, ki se nanašajo na različna področja statističnih 

raziskovanj, in sicer: 

 Uporabniki želijo boljšo informiranost glede njihovih obveznosti 

posredovanja podatkov. AJPES na svojem portalu v rubriki »koledar« objavlja 

raziskovanja, ki so v teku in število dni do izteka poročanja. Poleg tega je 

uporabnikom na voljo tudi celoten koledar, ki prikazuje obveznosti uporabnikov za 

celo leto. Vse spremembe spletnih strani AJPES so razvidne tudi iz RSS novic.  

3.4 Bonitetna in druge tržne dejavnosti 

 

Bonitetna dejavnost 

Uporabniki so v zvezi z informacijami o boniteti poslovanja posameznih poslovnih 

subjektov predlagali: 

 AJPES naj ponudi storitev, ki bo nudila le podatek o bonitetni oceni 

(razvrstitveni razred podjetja). Uporabnik vnese identifikacijski znak 

(matična številka, davčna številka), izpiše naj se le bonitetna ocena. Pobudo 

uporabnikov bo AJPES proučil. 

 AJPES naj omogoči nakup neomejenega števila (mesečno, letno) bonitenih 

ocen za poslovne subjekte. AJPES že nudi možnost nakupa poljubnega števila 

bonitetnih informacij, pri čemer priznava popuste glede na število kupljenih 

informacij. Za naročila večjega števila enot bonitetnih informacij eS.BON naročniki 

sklenejo pogodbo, v kateri se lahko dogovorijo dodatni popusti, skladno s pogoji, 

ki so enaki za posamezne vrste naročnikov. 

 V FI-PO Ajpes naj se vključijo podatki o društvih in osebah javnega prava. 

Za pravne osebe javnega prava – posredne proračunske uporabnike je AJPES  

letna poročila začel objavljati v letu 2009, objavo bo v letu 2010 nadgradil z javno 

objavo neposrednih proračunskih uporabnikov. Javno objavo letnih poročil 

društev bo AJPES zagotovil, ko bo za to imel pravno podlago. Pobudo za 

vključitev podatkov o društvih in osebah javnega prava bo AJPES upošteval pri 

nadaljnjem razvoju svojih storitev. 

 AJPES naj omogoči brezplačen dostop do bonitetnih podatkov poslovnih 

subjektov, povezanosti družb, podatkov o gospodarskih sporih, o tožečih in 
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toženih strankah ter zneskih gospodarskih sporov. Bonitetne storitve AJPES 

opravlja kot tržne (konkurenčne) storitve, ki jih na trgu zagotavljajo tudi druge 

bonitetne agencije (družbe), zato te dejavnosti (skladno s predpisi, ki urejajo 

konkurenco na trgu) ni mogoče financirati z javnimi sredstvi. Podatkov o 

gospodarskih sporih, o tožečih in toženih strankah ter zneskih gospodarskih 

sporov AJPES ne more zagotavljati, ker to niso javni podatki, z njimi pa 

razpolagajo le sodišča, ki te postopke vodijo. 

 

Večstransko pobotanje terjatev in obveznosti 

Uporabniki storitve pobotanja terjatev in obveznosti so podali predvsem naslednje 

predloge: 

 

 AJPES naj stori korak več pri promociji večstranskega pobota, saj so 
rezultati odvisni predvsem od števila vključenih poslovnih subjektov. 
AJPES je v letu 2010 dal več pobud za večjo vključitev poslovnih subjektov v 
večstranski pobot tako Gospodarski zbornici Slovenije kot tudi Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije. V okviru svojih finančnih zmožnosti načrtuje tudi dodatne tržne 
aktivnosti za večjo promocijo te tržne storitve.  

3.5 Splošno 

 

Uporabniki so v anketi predlagali tudi: 

 

 AJPES naj organizira brezplačne delavnice na katerih naj predstavi katere 
podatke in informacije je mogoče dobiti na spletnem portalu. AJPES si bo v 
okviru področnih organizacij Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in drugih združenj prizadeval 
organizirati delavnice, na katerih bo vsem zainteresiranim predstavil svoje storitve 
in njihovo uporabo prek spletnega portala.  

 AJPES naj obvešča uporabnike o svojih novih storitvah in o tem, kdaj je bila 

opravljena zadnja posodobitev podatkov na spletnih straneh. AJPES na svoji 

vstopni strani v rubriki "Aktualno" uporabnike obvešča o novih storitvah, o rednih 

obveznostih poročanja pa v rubriki "Koledar". V marcu 2010 je na svoji spletni 

strani AJPES uredil tudi RSS novice, ki zagotavljajo obveščanje uporabnikov o 

aktualnih objavah (novicah) in spremembah podatkov, objavljenih na spletnih 

straneh.  

 AJPES naj spremeni delovni čas tako, da se ta uskladi z drugimi 

institucijami oziroma se spremeni tako, da bo uradnih ur več v 

popoldanskem času. Sedaj so na izpostavah AJPES uradne ure za stranke od 

ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure. AJPES 

bo v aprilu 2010 pripravil vse potrebno za spremembo uradnih ur tako, da bo teh 

več v popoldanskem času. Velja pa opozoriti, da AJPES na svojem spletnem 

portalu uporabnikom preko spletnih aplikacij omogoča predložitev podatkov in 

nudi svoje storitve 24 ur na dan. 



VPRAĠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV AJPES

Spoġtovani uporabniki spletnega portala AJPES!

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

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

Najlepġa hvala za vaġe sodelovanje!

mag. Romana Logar,
direktorica AJPES

_ 

     

Vpraġalnik

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

PogostoVļasihNikoli Ne vem

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

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih ï iPRS

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru podatkov iz PRS

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

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v postopkih zaradi insolventnosti

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil ï JOLP

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

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

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP 

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov FI-PO Ajpes

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.BON

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

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih pojasnil

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in koledarja AJPES

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

Da, vedno.

Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES.



Ne, dostopi so zapleteni.

3. S stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja izrazite svoj odnos do podatkov in 
informacij AJPES: 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo strinjanja.
Ļe je vaġ odgovor ène vemç, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

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

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

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, navodila pa jasna.  

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

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom.  

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat priporoļam sodelavcem in prijateljem.  

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES: 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo dostopa do podatkov. 
Ļe podatkov oziroma informacij ne uporabljate, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP  

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP  

Javna objava letnih poroļil ï JOLP  

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

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Spletna boniteta AJPES eS.BON  

Predpisi in metodoloġka pojasnila  

Naroļilnice in vloge  

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij na spletnem 
portalu AJPES: 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo dostopa do podatkov.
Ļe podatkov oziroma informacij ne uporabljate, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS  

eObjave v postopkih vpisov v sodni register  

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti  

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiļnin ï RZPP  



Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP  

Javna objava letnih poroļil ï JOLP  

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

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Spletna boniteta AJPES eS.BON  

Predpisi in metodoloġka pojasnila  

Naroļilnice in vloge  

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma z 
uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES predlagate podatke? 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva. 
Ļe storitev oziroma uporabniġkih programov ne uporabljate, oznaļite 0. 

0     1 2 3 4 5

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

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

Registracija, sprememba podatkov in izbris sobodajalcev  

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

Program za vnos podatkov letnih poroļil:

- na spletnem portalu  

- lokalni vnos (Excel preglednica)  

Program za vnos podatkov za statistiko finanļnih raļunov:

- na spletnem portalu  

- lokalni vnos (Excel preglednica)  

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaļanih plaļah  

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

0     1 2 3 4 5

Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON  

Druge bonitetne informacije  

Spletna boniteta AJPES eS.BON  

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes  

Veļstransko pobotanje obveznosti in terjatev  

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim portalom 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva. 

 1 2 3 4 5

Oblika  

Vsebina  



Preglednost  

Prijaznost do uporabnika  

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 

 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete: 
Ocena 1 pomeni najniģjo, ocena 5 pa najviġjo stopnjo zadovoljstva.
Ļe ne poslujete z nobeno izpostavo AJPES, oznaļite 0. 

0  1 2 3 4 5

Strokovnost usluģbencev  

Hitrost reġevanja zadev  

Prijaznost usluģbencev  

Ustreznost delovnega ļasa za stranke  

Urejenost prostorov in okolja  

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ali izpolnjujemo vaġa priļakovanja?

Ali bi kaj izboljġali?

Ali ste s ļim posebno zadovoljni?

Ali vas kaj posebno moti?



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

 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 

 

 



Rezultati za vse izpostave_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 1937 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (1.840)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih 
subjektih ï iPRS (1.867)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (1.833)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (1.803)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (1.801)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (1.810)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih 
poroļil ï JOLP (1.822)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (1.779)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih 
obveznostih, prejemkih in izdatkih... (1.794)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov 
Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (1.778)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih 
podatkov FI-PO Ajpes (1.783)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES 
eS.BON (1.779)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (1.830)

 

Zaradi spremljanja predpisov in 
metodoloġkih pojasnil (1.799)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (1.802)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 1.872)
Da, vedno 1.477 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 301 
Ne, dostopi so zapleteni 94 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (1.762)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se 
obrnil na AJPES. (1.774)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so 
prijazni, navodila pa jasna. (1.728) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (1.799)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (1.731) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in 
prijateljem. (1.761)

3,6 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (1.708) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (1.378) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (1.192) 3,8 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (819) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (790) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.360) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (1.106)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.065) 3,8 

Spletna boniteta AJPES eS.BON (961) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (1.207) 3,7 
Naroļilnice in vloge (1.032) 3,7 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (1.657) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (1.316) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (1.106) 3,9 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (771) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (755) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (1.287) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (1.053)

3,9 



Zbirka finanļnih podatkov FI-PO 
Ajpes (1.017) 3,8 

Spletna boniteta AJPES eS.BON (920) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (1.141) 3,8 
Naroļilnice in vloge (984) 3,9 

3,9 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (925)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-
VEM (905)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (611) 3,9 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (932) 4,0 

LP - splet (1.228) 4,2 
LP - excel (924) 4,1 
SFR - splet (1.012) 4,0 
SFR - excel (792) 4,0 
PLAĻE - splet (1.118) 4,3 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (858) 4,0 

Druge bonitetne informacije (817) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (779) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (866) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (681) 3,9 

3,9 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (1.831) 4,0 
Vsebina (1.827) 4,1 
Preglednost (1.826) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (1.823) 4,0 

4,0 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 1.629)
Ljubljana 518 
Celje 112 
Koper 116 
Kranj 128 
Krġko 40 



Maribor 251 
Murska Sobota 65 
Nova Gorica 66 
Novo Mesto 77 
Postojna 30 
Trbovlje 23 
Velenje 62 
Nobeno 141 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (1.421) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (1.428) 4,4 
Prijaznost usluģbencev (1.441) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za 
stranke (1.382) 4,2 

Urejenost prostorov in okolja (1.085) 4,3 
4,3 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 338. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 287. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 257. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 280. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 1.838)
gospodarska druģba 930 
samostojni podjetnik 243 
raļunovodski servis 111 
pravna oseba zasebnega prava 40 
pravna oseba javnega prava 188 
druġtvo 21 
banka 105 
notariat 6 
sodiġļe 18 
odvetniġtvo 35 
drugo 141 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 1.830)
finanļnik 108 
raļunovodja 847 
analitik 36 
trģnik 49 



pravnik 74 
revizor 10 
davļnik 3 
banļnik 79 
raziskovalec 12 
informatik 20 
poslovodja 104 
notar 2 
odvetnik 19 
sodnik 2 
novinar 4 
proizvajalec proizvodov in storitev 36 
javni usluģbenec 115 
funkcionar 9 
ġtudent 27 
drugo 274 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:10.



Rezultati za izpostavo Ljubljana_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 518 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (501)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (505)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (499)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (491)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (489)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (494)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (496)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (490)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (493)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (490)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (488)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (490)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (504)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (490)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (491)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 505)
Da, vedno 410 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 77 
Ne, dostopi so zapleteni 18 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (484)

4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (495)

4,2 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (478) 3,9 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (490)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (479) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (483) 3,5 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (473) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (384) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (336) 3,7 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (215) 3,3 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (212) 3,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (385) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (316)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (302) 3,7 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (275) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (343) 3,6 
Naroļilnice in vloge (289) 3,6 

3,7 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (457) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (362) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (310) 3,8 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (204) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (207) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (369) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (290)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (292) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (255) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (317) 3,6 



Naroļilnice in vloge (274) 3,7 
3,8 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (246)

4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (252) 4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (165) 3,8 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (241) 4,0 

LP - splet (352) 4,1 
LP - excel (266) 4,1 
SFR - splet (296) 3,9 
SFR - excel (229) 3,8 
PLAĻE - splet (318) 4,2 

4,0 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (238) 4,0 

Druge bonitetne informacije (226) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (209) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (232) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (181) 3,8 

3,9 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (512) 4,0 
Vsebina (510) 4,1 
Preglednost (509) 3,8 
Prijaznost do uporabnika (510) 3,9 

4,0 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 518)
Ljubljana 518 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 



Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (412) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (409) 4,2 
Prijaznost usluģbencev (415) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (390) 4,0 
Urejenost prostorov in okolja (275) 4,2 

4,2 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 89. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 77. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 65. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 77. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 516)
gospodarska druģba 284 
samostojni podjetnik 57 
raļunovodski servis 44 
pravna oseba zasebnega prava 12 
pravna oseba javnega prava 42 
druġtvo 2 
banka 25 
notariat 0 
sodiġļe 3 
odvetniġtvo 11 
drugo 36 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 515)
finanļnik 35 
raļunovodja 248 
analitik 10 
trģnik 10 
pravnik 22 
revizor 4 
davļnik 1 
banļnik 15 
raziskovalec 3 
informatik 4 



poslovodja 32 
notar 0 
odvetnik 7 
sodnik 0 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 10 
javni usluģbenec 20 
funkcionar 2 
ġtudent 6 
drugo 85 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:10.



Rezultati za izpostavo Celje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 112 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (109)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (110)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (109)  

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

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (108)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (108)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (108)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (107)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (107)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (107)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (108)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (105)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (110)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (108)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (106)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 111)
Da, vedno 82 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 22 
Ne, dostopi so zapleteni 7 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (101)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (102)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (107) 4,2 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (107)

4,1 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (102) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (103) 3,7 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (98) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (79) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (79) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (52) 3,9 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (56) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (92) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (72)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (71) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (63) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (76) 3,9 
Naroļilnice in vloge (74) 4,2 

4,1 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (96) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (75) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (71) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (44) 4,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (52) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (88) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (70)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (68) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (60) 4,1 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (76) 4,0 
Naroļilnice in vloge (70) 4,2 

4,1 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (53)

4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (51) 4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (38) 4,3 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (55) 4,3 

LP - splet (87) 4,4 
LP - excel (56) 4,1 
SFR - splet (72) 4,1 
SFR - excel (48) 4,1 
PLAĻE - splet (71) 4,4 

4,3 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (48) 4,2 

Druge bonitetne informacije (46) 4,2 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (49) 4,1 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (57) 4,2 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (50) 4,2 

4,2 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (110) 4,2 
Vsebina (110) 4,2 
Preglednost (109) 4,1 
Prijaznost do uporabnika (110) 4,2 

4,2 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 112)
Ljubljana 0 
Celje 112 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (102) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (104) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (104) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (102) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (84) 4,5 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 22. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 22. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 19. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 20. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 110)
gospodarska druģba 52 
samostojni podjetnik 18 
raļunovodski servis 7 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 12 
druġtvo 3 
banka 4 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 3 
drugo 9 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 109)
finanļnik 2 
raļunovodja 55 
analitik 2 
trģnik 4 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 4 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 8 
notar 0 



odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 1 
ġtudent 3 
drugo 22 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:11.



Rezultati za izpostavo Koper_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 116 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (112)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (113)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (112)  

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

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (110)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (109)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (112)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (110)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (110)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (108)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (106)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (108)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (110)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (109)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (110)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 116)
Da, vedno 81 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 23 
Ne, dostopi so zapleteni 12 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (107)

4,2 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (108)

4,2 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (109) 3,7 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (104)

3,7 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (106) 3,3 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (106) 3,3 

3,7 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (102) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (90) 3,8 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (74) 3,5 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (60) 3,3 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (63) 3,4 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (89) 3,9 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (77)

3,4 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (72) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (70) 3,6 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (85) 3,6 
Naroļilnice in vloge (73) 3,6 

3,6 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (102) 4,0 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (81) 3,8 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (66) 3,6 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (60) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (60) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (88) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (77)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (70) 3,7 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (68) 3,6 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (79) 3,7 
Naroļilnice in vloge (74) 3,7 

3,7 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (66)

3,9 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (66) 3,8 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (44) 3,5 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (70) 3,8 

LP - splet (83) 3,9 
LP - excel (67) 3,8 
SFR - splet (73) 3,8 
SFR - excel (58) 3,6 
PLAĻE - splet (89) 4,1 

3,8 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (64) 3,7 

Druge bonitetne informacije (60) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (56) 3,6 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (59) 3,7 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (47) 3,6 

3,6 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (111) 3,9 
Vsebina (110) 4,0 
Preglednost (111) 3,7 
Prijaznost do uporabnika (110) 3,9 

3,9 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 116)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 116 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (101) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (105) 4,2 
Prijaznost usluģbencev (104) 4,3 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (105) 3,9 
Urejenost prostorov in okolja (85) 4,0 

4,1 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 20. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 17. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 17. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 18. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 116)
gospodarska druģba 60 
samostojni podjetnik 22 
raļunovodski servis 8 
pravna oseba zasebnega prava 4 
pravna oseba javnega prava 13 
druġtvo 1 
banka 3 
notariat 1 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 4 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 114)
finanļnik 4 
raļunovodja 67 
analitik 3 
trģnik 1 
pravnik 3 
revizor 1 
davļnik 0 
banļnik 3 
raziskovalec 1 
informatik 1 
poslovodja 9 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 3 
javni usluģbenec 2 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 15 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:11.



Rezultati za izpostavo Kranj_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 128 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (126)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (128)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (126)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (124)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (125)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (124)  

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

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (123)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (124)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (122)  

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

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (125)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (125)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (123)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (123)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 127)
Da, vedno 98 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 20 
Ne, dostopi so zapleteni 9 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (124)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (122)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (120) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (122)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (120) 3,8 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (118) 3,7 

4,0 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (119) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (98) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (80) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (51) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (50) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (95) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (80)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (74) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (66) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (90) 3,9 
Naroļilnice in vloge (73) 3,8 

4,0 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (117) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (96) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (75) 4,0 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (46) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (46) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (89) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (78)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (74) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (67) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (84) 3,8 
Naroļilnice in vloge (73) 3,9 

4,0 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (71)

4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (66) 4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (43) 3,7 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (65) 4,0 

LP - splet (96) 4,2 
LP - excel (69) 4,2 
SFR - splet (72) 4,1 
SFR - excel (55) 4,2 
PLAĻE - splet (86) 4,4 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (64) 4,0 

Druge bonitetne informacije (65) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (61) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (62) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (54) 4,2 

4,0 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (127) 4,0 
Vsebina (127) 4,1 
Preglednost (127) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (125) 4,0 

4,0 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 128)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 128 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (113) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (113) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (115) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (109) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (85) 4,2 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 24. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 19. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 127)
gospodarska druģba 64 
samostojni podjetnik 22 
raļunovodski servis 7 
pravna oseba zasebnega prava 3 
pravna oseba javnega prava 14 
druġtvo 2 
banka 4 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 1 
drugo 9 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 127)
finanļnik 6 
raļunovodja 72 
analitik 5 
trģnik 4 
pravnik 5 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 5 
raziskovalec 1 
informatik 2 
poslovodja 9 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 10 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:11.



Rezultati za izpostavo Krġko_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 40 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (40)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (39)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (38)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (39)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (39)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (40)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (40)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (38)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (40)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (39)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (39)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (38)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (40)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (39)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (38)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 40)
Da, vedno 24 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne, dostopi so zapleteni 2 

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



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

3,9 

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

4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (38) 3,8 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (39)

3,6 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (38) 3,5 

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

3,7 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (36) 4,0 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (29) 3,9 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (25) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (17) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (22) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (31) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (27)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (27) 3,5 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (26) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (28) 3,7 
Naroļilnice in vloge (27) 3,9 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (33) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (27) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (21) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (15) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (18) 3,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (28) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (25)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (24) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (23) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (27) 3,9 
Naroļilnice in vloge (26) 4,0 

4,0 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (19)

4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (16) 4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (12) 3,9 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (20) 4,0 

LP - splet (30) 4,4 
LP - excel (19) 4,2 
SFR - splet (24) 4,1 
SFR - excel (16) 4,1 
PLAĻE - splet (27) 4,3 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (21) 3,9 

Druge bonitetne informacije (21) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (20) 3,9 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (21) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (19) 3,7 

3,9 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (39) 3,8 
Vsebina (39) 4,1 
Preglednost (39) 3,7 
Prijaznost do uporabnika (39) 3,8 

3,9 

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



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (38) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (38) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (38) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (38) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (27) 4,3 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 8. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 39)
gospodarska druģba 22 
samostojni podjetnik 4 
raļunovodski servis 5 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 5 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 1 
odvetniġtvo 0 
drugo 0 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 39)
finanļnik 2 
raļunovodja 27 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 1 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 1 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 5 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:11.



Rezultati za izpostavo Maribor_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 251 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (242)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (244)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (241)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (238)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (236)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (238)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (241)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (231)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (235)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (231)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (233)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (234)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (242)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (237)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (237)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 247)
Da, vedno 192 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 43 
Ne, dostopi so zapleteni 12 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (233)

4,5 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (235)

4,5 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (237) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (241)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (229) 3,8 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (237) 3,7 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (228) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (199) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (171) 3,9 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (127) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (125) 3,5 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (198) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (160)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (159) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (141) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (181) 3,8 
Naroļilnice in vloge (156) 3,8 

3,9 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (228) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (193) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi 
insolventnosti (163) 3,9 

Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (126) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (122) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (194) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (157)

4,0 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (155) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (145) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (180) 3,8 



Naroļilnice in vloge (147) 3,9 
4,0 

6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (146)

4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (141) 4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (91) 3,9 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (138) 4,0 

LP - splet (186) 4,4 
LP - excel (148) 4,2 
SFR - splet (154) 4,1 
SFR - excel (124) 4,1 
PLAĻE - splet (165) 4,4 

4,2 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (132) 4,2 

Druge bonitetne informacije (122) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (118) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (133) 4,0 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (101) 3,9 

4,0 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (247) 4,2 
Vsebina (247) 4,3 
Preglednost (248) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (247) 4,2 

4,2 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 251)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 251 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 



Trbovlje 0 
Velenje 0 
Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (233) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (235) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (236) 4,6 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (225) 4,2 
Urejenost prostorov in okolja (190) 4,3 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 54. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 49. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 50. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 42. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 250)
gospodarska druģba 133 
samostojni podjetnik 48 
raļunovodski servis 13 
pravna oseba zasebnega prava 11 
pravna oseba javnega prava 22 
druġtvo 5 
banka 5 
notariat 2 
sodiġļe 2 
odvetniġtvo 1 
drugo 8 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 248)
finanļnik 12 
raļunovodja 137 
analitik 2 
trģnik 5 
pravnik 12 
revizor 1 
davļnik 0 
banļnik 3 
raziskovalec 3 
informatik 4 



poslovodja 14 
notar 1 
odvetnik 1 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 3 
javni usluģbenec 10 
funkcionar 3 
ġtudent 1 
drugo 36 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:11.



Rezultati za izpostavo Murska Sobota_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 65 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (61)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (61)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (60)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (59)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (60)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (61)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (61)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (60)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (59)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (59)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (60)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (58)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (61)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (60)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (60)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 63)
Da, vedno 48 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 14 
Ne, dostopi so zapleteni 1 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (60)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (62)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (59) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (63)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (60) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (60) 3,8 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (55) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (48) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (45) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (32) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (34) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (51) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (46)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (40) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (36) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (48) 3,8 
Naroļilnice in vloge (42) 3,9 

4,0 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (55) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (45) 4,3 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (42) 4,1 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (32) 4,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (26) 4,1 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (47) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (47)

4,2 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (36) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (34) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (44) 4,0 
Naroļilnice in vloge (40) 4,1 

4,1 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (34)

4,3 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (34) 4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (25) 4,2 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (37) 4,3 

LP - splet (48) 4,4 
LP - excel (34) 4,4 
SFR - splet (40) 4,3 
SFR - excel (29) 4,4 
PLAĻE - splet (44) 4,5 

4,4 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (32) 4,2 

Druge bonitetne informacije (32) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (28) 4,3 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (31) 4,2 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (27) 4,1 

4,2 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (64) 4,3 
Vsebina (63) 4,3 
Preglednost (65) 4,2 
Prijaznost do uporabnika (64) 4,3 

4,3 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 65)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 65 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (61) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (61) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (61) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (57) 4,2 
Urejenost prostorov in okolja (49) 4,5 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 12. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 9. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 8. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 12. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 64)
gospodarska druģba 32 
samostojni podjetnik 7 
raļunovodski servis 2 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 10 
druġtvo 2 
banka 3 
notariat 1 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 7 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 64)
finanļnik 4 
raļunovodja 34 
analitik 0 
trģnik 2 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 1 
banļnik 3 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 3 
notar 1 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 5 
funkcionar 0 
ġtudent 1 
drugo 9 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:12.



Rezultati za izpostavo Nova Gorica_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 66 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (64)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (65)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (64)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (61)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (63)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (64)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (65)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (63)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (63)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (63)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (64)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (63)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (65)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (64)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (64)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 66)
Da, vedno 49 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 13 
Ne, dostopi so zapleteni 4 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (57)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (57)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (61) 3,7 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (63)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (61) 3,7 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (62) 3,5 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (58) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (49) 3,8 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (39) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (26) 3,2 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (24) 3,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (51) 4,0 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (39)

3,5 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (42) 3,7 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (37) 3,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (42) 3,3 
Naroļilnice in vloge (40) 3,8 

3,6 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (57) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (48) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (39) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (26) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (27) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (47) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (39)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (39) 3,7 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (34) 3,6 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (41) 3,4 
Naroļilnice in vloge (38) 3,7 

3,8 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (28)

3,9 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (28) 3,7 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (16) 3,7 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (31) 3,8 

LP - splet (47) 3,9 
LP - excel (32) 4,1 
SFR - splet (39) 3,7 
SFR - excel (29) 3,9 
PLAĻE - splet (47) 4,1 

3,9 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (31) 3,6 

Druge bonitetne informacije (28) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (28) 3,6 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (36) 3,8 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (27) 3,6 

3,7 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (66) 3,7 
Vsebina (66) 3,9 
Preglednost (66) 3,6 
Prijaznost do uporabnika (65) 3,7 

3,8 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 66)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 66 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (60) 4,2 
Hitrost reġevanja zadev (62) 4,3 
Prijaznost usluģbencev (61) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (57) 4,1 
Urejenost prostorov in okolja (50) 4,1 

4,2 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 10. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 66)
gospodarska druģba 38 
samostojni podjetnik 11 
raļunovodski servis 4 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 5 
druġtvo 1 
banka 3 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 1 
drugo 3 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 66)
finanļnik 3 
raļunovodja 40 
analitik 1 
trģnik 1 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 1 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 2 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 3 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 10 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:12.



Rezultati za izpostavo Novo Mesto_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 77 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

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

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (75)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (73)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (71)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (72)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (71)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (73)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (67)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (71)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (69)  

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

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (67)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (74)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (68)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (71)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 76)
Da, vedno 58 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 16 
Ne, dostopi so zapleteni 2 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (75)

4,1 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (74)

4,1 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (75) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (73)

3,8 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (73) 3,6 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (73) 3,7 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (67) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (59) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (51) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (34) 3,6 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (31) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (55) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (54)

3,7 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (48) 3,7 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (43) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (58) 3,7 
Naroļilnice in vloge (47) 3,9 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (66) 4,3 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (56) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (49) 3,6 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (34) 3,8 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (32) 3,7 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (57) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (55)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (48) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (41) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (57) 3,9 
Naroļilnice in vloge (44) 4,1 

3,9 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (36)

4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (38) 4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (28) 4,1 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (41) 4,2 

LP - splet (66) 4,3 
LP - excel (49) 4,3 
SFR - splet (49) 4,2 
SFR - excel (41) 4,1 
PLAĻE - splet (60) 4,5 

4,2 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (40) 3,9 

Druge bonitetne informacije (42) 3,8 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (38) 3,8 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (41) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (36) 3,8 

3,9 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (77) 3,9 
Vsebina (77) 4,1 
Preglednost (76) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (76) 4,0 

4,0 

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



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (72) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (72) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (73) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (69) 4,5 
Urejenost prostorov in okolja (58) 4,5 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 19. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 12. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 14. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 75)
gospodarska druģba 44 
samostojni podjetnik 9 
raļunovodski servis 7 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 9 
druġtvo 1 
banka 0 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 4 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 74)
finanļnik 8 
raļunovodja 45 
analitik 0 
trģnik 0 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 3 
poslovodja 2 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 4 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 7 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:12.



Rezultati za izpostavo Postojna_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 30 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (29)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (28)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (28)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (27)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (25)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (28)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (28)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (27)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (27)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (27)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (27)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (28)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (30)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (29)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (28)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 29)
Da, vedno 20 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 5 
Ne, dostopi so zapleteni 4 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (26)

4,4 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (26)

4,4 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (28) 4,0 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (29)

3,5 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (26) 3,2 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (28) 3,0 

3,7 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (27) 4,0 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (19) 3,9 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (15) 3,5 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (10) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (9) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (21) 4,2 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (20)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (18) 3,5 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (15) 3,8 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (18) 3,8 
Naroļilnice in vloge (19) 3,8 

3,8 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (27) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (19) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (16) 3,6 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (11) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (10) 3,8 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (20) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (19)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (19) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (15) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (18) 3,8 
Naroļilnice in vloge (18) 3,7 

3,9 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (14)

4,2 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (13) 4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (9) 3,8 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (18) 3,9 

LP - splet (24) 4,2 
LP - excel (17) 4,0 
SFR - splet (19) 4,1 
SFR - excel (14) 3,9 
PLAĻE - splet (21) 4,1 

4,0 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (15) 3,9 

Druge bonitetne informacije (13) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (13) 3,8 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (16) 3,6 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (9) 4,0 

3,8 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (28) 4,1 
Vsebina (28) 4,1 
Preglednost (28) 3,8 
Prijaznost do uporabnika (28) 4,0 

4,0 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 30)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 30 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (26) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (25) 4,6 
Prijaznost usluģbencev (27) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (26) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (20) 4,0 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 5. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 29)
gospodarska druģba 18 
samostojni podjetnik 3 
raļunovodski servis 0 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 4 
druġtvo 0 
banka 1 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 1 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 28)
finanļnik 4 
raļunovodja 10 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 0 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 5 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 2 
javni usluģbenec 4 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 2 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:12.



Rezultati za izpostavo Trbovlje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 23 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (22)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (21)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (21)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (20)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (20)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (20)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (21)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (20)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (20)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (20)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (20)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (20)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (21)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (21)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (21)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 22)
Da, vedno 16 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 5 
Ne, dostopi so zapleteni 1 

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



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

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (22)

4,0 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (20) 4,5 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (21)

3,9 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (21) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (19) 3,7 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (17) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (11) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (8) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (7) 3,7 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (9) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (16) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (11)

4,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (8) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (7) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (16) 4,2 
Naroļilnice in vloge (14) 4,2 

4,0 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (18) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (11) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (7) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (5) 4,2 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (7) 4,0 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (16) 4,4 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (14)

4,4 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (8) 4,1 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (7) 4,0 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (16) 4,4 
Naroļilnice in vloge (14) 4,5 

4,2 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (10)

4,4 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (11) 4,5 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (6) 4,0 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (12) 4,3 

LP - splet (18) 4,5 
LP - excel (12) 4,3 
SFR - splet (11) 4,5 
SFR - excel (9) 4,3 
PLAĻE - splet (16) 4,7 

4,4 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (7) 4,0 

Druge bonitetne informacije (6) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (6) 4,0 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (8) 4,3 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (5) 4,4 

4,1 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (22) 4,0 
Vsebina (22) 4,0 
Preglednost (22) 3,7 
Prijaznost do uporabnika (22) 3,9 

3,9 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 23)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 23 
Velenje 0 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (22) 4,4 
Hitrost reġevanja zadev (22) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (23) 4,5 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (22) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (15) 4,3 

4,4 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 4. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 3. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 22)
gospodarska druģba 14 
samostojni podjetnik 2 
raļunovodski servis 3 
pravna oseba zasebnega prava 0 
pravna oseba javnega prava 3 
druġtvo 0 
banka 0 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 0 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 23)
finanļnik 2 
raļunovodja 15 
analitik 1 
trģnik 0 
pravnik 1 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 0 
raziskovalec 1 
informatik 0 
poslovodja 0 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 0 
javni usluģbenec 2 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 1 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:12.



Rezultati za izpostavo Velenje_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 62 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (58)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (59)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (58)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (56)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (57)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (56)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (56)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (55)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (55)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (55)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (55)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (55)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (61)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (57)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (58)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 61)
Da, vedno 50 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 9 
Ne, dostopi so zapleteni 2 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (57)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (58)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (60) 4,1 

Podatki in informacije na spletnem portalu 
AJPES mi sluģijo kot pomoļ pri delu oziroma 
so pomembni za laģje odloļanje. (58)

4,0 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. (57) 3,9 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (58) 3,8 

4,1 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (54) 4,1 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (43) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (36) 3,7 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (30) 3,0 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (30) 3,6 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (48) 4,1 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (41)

3,8 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (32) 3,6 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (29) 3,7 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (46) 3,8 
Naroļilnice in vloge (36) 3,7 

3,7 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (53) 4,2 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (39) 4,0 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (34) 3,8 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (25) 3,5 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (30) 3,8 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (43) 4,3 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (36)

3,9 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (32) 3,9 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (30) 3,9 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (44) 4,0 
Naroļilnice in vloge (33) 3,9 

3,9 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (40)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (40) 4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (24) 3,6 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (37) 4,0 

LP - splet (52) 4,3 
LP - excel (34) 4,2 
SFR - splet (41) 4,3 
SFR - excel (31) 4,2 
PLAĻE - splet (45) 4,4 

4,1 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (32) 4,0 

Druge bonitetne informacije (30) 4,0 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (26) 3,8 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (29) 3,9 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (27) 3,9 

3,9 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (62) 4,0 
Vsebina (62) 4,1 
Preglednost (60) 3,9 
Prijaznost do uporabnika (62) 4,1 

4,0 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 62)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 62 



Nobeno 0 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (59) 4,5 
Hitrost reġevanja zadev (60) 4,5 
Prijaznost usluģbencev (60) 4,7 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (59) 4,4 
Urejenost prostorov in okolja (38) 4,5 

4,5 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 14. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 8. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 9. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 7. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 61)
gospodarska druģba 24 
samostojni podjetnik 13 
raļunovodski servis 5 
pravna oseba zasebnega prava 2 
pravna oseba javnega prava 10 
druġtvo 1 
banka 2 
notariat 0 
sodiġļe 0 
odvetniġtvo 0 
drugo 4 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 61)
finanļnik 10 
raļunovodja 28 
analitik 0 
trģnik 1 
pravnik 3 
revizor 0 
davļnik 0 
banļnik 2 
raziskovalec 0 
informatik 0 
poslovodja 3 
notar 0 



odvetnik 0 
sodnik 0 
novinar 0 
proizvajalec proizvodov in storitev 1 
javni usluģbenec 6 
funkcionar 0 
ġtudent 0 
drugo 7 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:13.



Rezultati za izpostavo Nobeno_____________ 

Na vpraġalnik je odgovorilo 141 anonimnih uporabnikov storitev AJPES. 

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

 Pogosto Vļasih Nikoli Ne vem
Zaradi informacij o ustanovitvi (registraciji) 
poslovnih subjektov (e-VEM, vpis v Poslovni 
register Slovenije ï PRS) (133)

 

Zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih 
ï iPRS (139)  

Zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma 
sodnega registra (135)  

Zaradi poroļil oziroma informacij o zbiru 
podatkov iz PRS (134)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih vpisov v sodni register (133)  

Zaradi iskanja podatkov v rubriki eObjave v 
postopkih zaradi insolventnosti (133)  

Zaradi vpogledov v javno objavo letnih poroļil 
ï JOLP (134)  

Zaradi vpogledov v podatke Registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiļnin ï RZPP (132)

 

Zaradi iskanja statistiļnih podatkov o 
izplaļanih plaļah, neporavnanih obveznostih, 
prejemkih in izdatkih... (132)

 

Zaradi vpogledov v zbirko podatkov Evidenca 
digitalnih potrdil ï eEDP (131)  

Zaradi vpogledov v zbirko finanļnih podatkov 
FI-PO Ajpes (134)  

Zaradi vpogledov v spletno boniteto AJPES eS.
BON (133)  

Zaradi predloģitve podatkov (podatki letnih 
poroļil, podatki za statistiko finanļnih 
raļunov, podatki o plaļahé) (131)

 

Zaradi spremljanja predpisov in metodoloġkih 
pojasnil (134)  

Zaradi spremljanja aktualnih obvestil in 
koledarja AJPES (134)  

2. Ali vam na spletnem portalu AJPES obiļajno uspe najti 
podatke oziroma informacije, ki jih iġļete? 
 (odgovor: 140)
Da, vedno 129 
Da, s pomoļjo usluģbencev AJPES 5 
Ne, dostopi so zapleteni 6 

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



Ļe bi potreboval informacije o vpisu 
(registraciji) samostojnega podjetnika, bi se 
obrnil na AJPES. (131)

4,3 

Ļe bi potreboval informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druģbe, bi se obrnil 
na AJPES. (127)

4,3 

Programi za predloģitev podatkov so prijazni, 
navodila pa jasna. (101) 3,9 

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

4,2 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi 
svojim uporabnikom. (121) 3,3 

Obisk spletnega portala AJPES veļkrat 
priporoļam sodelavcem in prijateljem. (131) 3,7 

3,9 

4. Ocenite dostopnost do podatkov oziroma informacij na 
spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (131) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (78) 4,1 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (55) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (35) 3,1 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (19) 2,9 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (62) 3,7 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (26)

3,1 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (43) 3,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (29) 3,3 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (37) 3,3 
Naroļilnice in vloge (25) 3,2 

3,5 

5. Ocenite preglednost iskanih podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES: 
Podatki o poslovnih subjektih ï iPRS (125) 4,4 
eObjave v postopkih vpisov v sodni 
register (79) 4,2 

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti (56) 3,9 
Register neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premiļnin ï RZPP (34) 3,4 

Evidenca digitalnih potrdil ï eEDP (19) 3,2 
Javna objava letnih poroļil ï JOLP (57) 3,8 
Statistiļna raziskovanja (izplaļane plaļe, 
neporavnane obveznosti, prejemki in 
izdatkié) (23)

3,3 

Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (40) 3,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (28) 3,4 
Predpisi in metodoloġka pojasnila (36) 3,4 
Naroļilnice in vloge (23) 3,3 

3,6 



6. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih opravlja AJPES, 
oziroma z uporabniġkimi programi, prek katerih AJPES 
predlagate podatke? 
Registracija, sprememba podatkov in izbris 
samostojnega podjetnika ï aplikacija e-
VEM (40)

4,1 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
gospodarske druģbe ï aplikacija e-VEM (34) 4,0 

Registracija, sprememba podatkov in izbris 
sobodajalcev (15) 3,7 

Vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni 
register Slovenije - PRS (42) 3,9 

LP - splet (24) 3,5 
LP - excel (16) 3,9 
SFR - splet (13) 3,7 
SFR - excel (11) 3,7 
PLAĻE - splet (16) 3,9 

3,8 

7. Ocenite kakovost trģnih storitev AJPES: 
Bonitetne informacije po modelu AJPES S.
BON (25) 3,5 

Druge bonitetne informacije (22) 3,3 
Spletna boniteta AJPES eS.BON (22) 3,4 
Zbirka finanļnih podatkov FI-PO Ajpes (36) 3,6 
Veļstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev (12) 3,3 

3,4 

8. Ocenite kako ste zadovoljni s prenovljenim spletnim 
portalom? 
Oblika (137) 4,1 
Vsebina (137) 4,2 
Preglednost (137) 4,0 
Prijaznost do uporabnika (136) 4,1 

4,1 

9. S katero izpostavo AJPES poslujete? 
 (odgovor: 141)
Ljubljana 0 
Celje 0 
Koper 0 
Kranj 0 
Krġko 0 
Maribor 0 
Murska Sobota 0 
Nova Gorica 0 
Novo Mesto 0 
Postojna 0 
Trbovlje 0 
Velenje 0 



Nobeno 141 

10. Ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero 
poslujete: 
Strokovnost usluģbencev (7) 4,3 
Hitrost reġevanja zadev (7) 4,0 
Prijaznost usluģbencev (7) 4,4 
Ustreznost delovnega ļasa za stranke (7) 4,3 
Urejenost prostorov in okolja (6) 4,5 

4,3 

11. Vaġi predlogi za izboljġanje kakovosti storitev AJPES: 

Ġtevilo odgovorov: 22. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 20. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

Ġtevilo odgovorov: 16. [izpis posameznih odgovorov]

12. Kakġna je oblika organizacije, v kateri ste zaposleni? 
 (odgovor: 138)
gospodarska druģba 46 
samostojni podjetnik 9 
raļunovodski servis 0 
pravna oseba zasebnega prava 1 
pravna oseba javnega prava 15 
druġtvo 2 
banka 25 
notariat 1 
sodiġļe 6 
odvetniġtvo 10 
drugo 23 

13. Navedite svoje podroļje dela (delovno mesto): 
 (odgovor: 134)
finanļnik 6 
raļunovodja 9 
analitik 5 
trģnik 10 
pravnik 8 
revizor 3 
davļnik 1 
banļnik 19 
raziskovalec 1 
informatik 3 
poslovodja 4 
notar 0 



odvetnik 6 
sodnik 1 
novinar 1 
proizvajalec proizvodov in storitev 3 
javni usluģbenec 22 
funkcionar 2 
ġtudent 5 
drugo 25 

Poroļilo je bilo generirano 16.02.2010  18:13.
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