
S PRAVIMI INFORMACIJAMI
NA POT VARNEGA PODJETNIŠTVA 

Kako se zavarujem pred 
tveganji pri poslovanju? 

ZAUPAJTE URADNEMU VIRU PODATKOV
IN SI ZAGOTOVITE

 REALNE IN DNEVNO OSVEŽENE INFORMACIJE!

Zanima me poslovanje 
konkurenčnih podjetij – 

kje lahko preverim in 
primerjam podatke? 

Ali lahko aktualne 
finančne podatke 

spremljam prek lastnih 
sistemov?

Kako sem lahko o 
spremembah pri 

poslovnih partnerjih 
obveščen? 

Kako lahko poravnam 
svoje obveznosti brez 

denarja? 

Kje lahko dobim 
informacije o poslovnih 

partnerjih v Evropi? 

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: 01 / 477 41 00

e-pošta: bonitete@ajpes.si
splet: www.ajpes.si

Želimo vam uspešno in varno poslovno pot!



Zavarujte se pred tveganji v poslovanju 
– preverite boniteto vaših poslovnih 

partnerjev z bonitetno oceno po modelu 
S.BON AJPES!

Več o bonitetnih informacijah AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Splosno

Preverjanje poslovnih partnerjev je v sodobnem svetu nujno. 
Imejte vse najpomembnejše podatke o vaših poslovnih 
partnerjih na dlani! S.BON je bonitetna ocena, ki ji lahko 
povsem zaupate.

Dobra boniteta podjetja je pomembna konkurenčna 
prednost pri sklepanju poslov, pri udeležbi na javnih razpisih 
in za druge namene.

Vrsta
informacije

Opis

S.BON-1
in eS.BON

osnovna in spletna bonitetna 
informacija (v slovenskem in 
angleškem jeziku)

S.BON-1/IN osnovna bonitetna informacija 
v angleškem, nemškem, 
italijanskem, hrvaškem ali 
madžarskem jeziku

S.BON-1/P
in S.BON-1/K

podrobnejša bonitetna 
informacija in bonitetna 
informacija za skupino podjetij

Kaj z bonitetno informacijo S.BON AJPES prejmete?
• Letno bonitetno oceno, ki napoveduje verjetnost za nastop dogodka 

neplačila (začetka stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali 
prisilne likvidacije) v obdobju 12 mesecev po sestavitvi računovodskih 
izkazov.

• Trenutno bonitetno oceno, ki upošteva tekoče podatke o plačilni 
sposobnosti, objave sodišč o insolventnih postopkih podjetja in njegovih 
odvisnih družb ter podatke in informacije iz revidiranih letnih poročil.

• Podatke iz javnih registrov.
• Podatke in kazalnike poslovanja za zadnjih pet let.
• Dejavnike tveganja (dobičkonosnost in denarni tok, zadolženost, 

likvidnost, aktivnost, produktivnost).
• Podatke in kazalnike za dejavnost, v katero poslovni subjekt sodi, in 

njegovo mesto v dejavnosti.
• Prejemke in izdatke v tekočem letu ter podatke o neporavnanih 

obveznostih (t.i. blokade).

Potrebujete druge informacije? AJPES izdeluje tudi druge vrste bonitet:

Vrsta informacije Vsebina

BON-2 informacija o tekoči plačilni sposobnosti

BON-1/Z boniteta poslovanja pravne osebe zasebnega ali javnega prava 
(zavod, javni zavod, inštitut ipd.)

Analiza bonitete poslovanja podrobnejša analiza uspešnosti poslovanja posameznega 
poslovnega subjekta

BON-HR boniteta poslovanja pravne osebe iz Hrvaške

BON-MK boniteta poslovanja pravne osebe iz Makedonije



Analizirajte poslovanje vaših 
poslovnih partnerjev sami 

– uporabljajte zbirko Fi=Po 
AJPES!

Več o zbirki Fi=Po AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Financni_podatki/FI-PO

»Kaj bi dal, da bi za njihovo stanje vedel že prej?« Ste 
se tudi vi kdaj ujeli v past informacije, ki je niste prejeli 
pravočasno? Za vas imamo zbirko Fi=Po AJPES, z izvornimi 
podatki o poslovanju več kot 140.000 gospodarskih subjektov 
po vsej Sloveniji.

Preverite poslovanje vašega partnerja, primerjajte s 
konkurenco, z dejavnostjo ali geografskim okoljem. Podatke 
iz letnih poročil dopolnjujejo dnevno osveženi registrski 
podatki, podatki o neporavnanih obveznostih in drugi 
podatki.

Kaj lahko spremljate v Fi=Po AJPES?
• Podatke iz letnih poročil in kazalnike poslovanja za daljše 

časovno obdobje.
• Dnevno osvežene podatke o neporavnanih obveznostih.
• Dnevno osvežene podatke o transakcijskih računih.
• Podatke in besedila iz Sodnega registra in eObjav.
• Letna poročila, revidirana in konsolidirana poročila.
• Slovar izrazov z opisi in pojasnili vseh bilančnih in finančnih 

podatkov ter kazalnikov.

Kako lahko s Fi=Po AJPES analizirate partnerje?
• S primerjavo z istovrstnimi podatki in kazalniki poljubno 

izbranih gospodarskih subjektov.
• S primerjavo z dejavnostjo, v katero subjekt sodi.
• Pregledujete lahko poslovanje subjektov na nivoju 

posamezih dejavnosti, občin, regij in celotnega 
gospodarstva.

• Za naprednejše analize lahko podatke izvozite v Excel ali 
PDF dokument.



Bodite redno in pravočasno obveščeni 
- prejemajte obvestila o spremembah 

podatkov pri izbranih poslovnih 
subjektih na e-naslov ali SMS!

Ste spregledali spremembo podatkov ali pa v oblici vseh 
informacij ni časa, da bi jih redno spremljali? Odločite se biti 
obveščeni o vseh tistih, ki so za vas pomembni.

eOpomnik vam na enostaven način (preko e-pošte in/ali SMS 
sporočila) omogoča sledenje spremembam iz:
• Poslovnega registra Slovenije (sprememba imena, 

naslova, glavne dejavnosti, vpis in/ali izbris zastopnika ali 
nadzornika, prenehanje, preoblikovanje …),

• Registra transakcijskih računov (odprti in zaprti računi, 
začetek in konec blokad),

• Registra protestiranih menic (vpis ali izbris protesta),
• podatkov zaradi insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, 

likvidacija),
• razpisov dražb / vabil k dajanju ponudb,
• objav sodišč, družb in samostojnih podjetnikov (v zvezi 

s skupščino, statusnim preoblikovanjem, prenehanjem 
dejavnosti),

• drugih virov podatkov.

Na spletnem mestu AJPES si lahko z le nekaj kliki:
• nastavite način obveščanja,
• izberete najbolj ustrezen paket (glede na število poslovnih 

subjektov, ki jih želite spremljati),
• oblikujete in spreminjate seznam poslovnih partnerjev, o 

katerih želite biti obveščeni,
• preverite vse pretekle spremembe v podatkih partnerjev,
• pregledujete spremembe po dnevih za zadnjih 14 dni.

Več o storitvi eOpomnik AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/eOpomnik



Potrebujete podatke v lastnih sistemih, na primer v vašem 
CRM ali ERP sistemu? Spletni servis proFi=Po omogoča 
prevzemanje in vnos podatkov ter informacij o poslovanju 
posameznih gospodarskih subjektov v uporabnikov 
informacijski sistem.

S servisom proFi=Po ste vedno priskrbljeni s točnimi in 
ažurnimi podatki o: 
• poslovnem subjektu (ime, naslov, matična in davčna 

številka, datum vpisa v register,  glavna dejavnost itd.),
• zastopnikih, družbenikih in članih nadzornih organov,
• transakcijskih računih s podatki o neporavnanih 

obveznostih (t.i. blokade),
• insolventnih postopkih,
• eObjavah (podatkih in sporočilih sodišč in družb),
• informacijah iz letnih poročil (tudi revidiranih in 

konsolidiranih),
• pomembnejših finančnih kazalnikih.

Izberite različico, ki ustreza vašim potrebam in željam:
• ožji nabor (Mini), ki zajema podatke iz Poslovnega registra 

Slovenije (ePRS), Registra transakcijskih računov (eRTR), 
Registra protestiranih menic (eRPM), informacije iz e-objav 
sodnih zadev in družb (eObjav), vpisnika zadev v postopkih 
zaradi insolventnosti Vrhovnega sodišča RS (eInsolv) ter 
izbrane podatke in finančne kazalnike iz letnih poročil; ali

• širši nabor (Mega), ki dodatno vključuje tudi podrobnejše 
podatke in finančne kazalnike iz letnih poročil.

S spletnim servisom do 
avtomatiziranega in tekočega 

prevzemanja podatkov pri vas!

Odslej tudi zbirka revidiranih, konsolidiranih in drugih letnih poročil (RKLP) v 
strukturirani obliki

Več o spletnem servisu proFi=Po:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/
Financni_podatki/proFi-Po

AJPES zagotavlja sprotno informatiziranje revidiranih, 
konsolidiranih in drugih letnih poročil v enotno strukturo. 
Omogoča neposreden uvoz v vaše informacijske sisteme in 
zagotavlja avtomatizirano tedensko osveževanje podatkov, s 
pravico do nadaljnje in lastne uporabe.

Kaj prejmete z nakupom?
• Podatke iz revidiranih letnih poročil najpomembnejših 

slovenskih poslovnih subjektov in vseh drugih javno 
objavljenih letnih poročil na spletnem mestu AJPES v PDF 
obliki.

• Podatke iz konsolidiranih letnih poročil.
• Podatke o reviziji (mnenje revizorja, revizijska družba).

Zakaj izbrati zbirko RKLP?
• Ker prejmete podatke v strukturirani obliki (XML struktura).
• Ker vse spremembe dostavimo hitro in ažurno (sprotno 

dopolnjevanje in tedensko osveževanje).
• Dostop in uvoz podatkov sta enostavnejša (prevzem prek 

FTP protokola).

Več o zbirki RKLP:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Financni_podatki/Zbirka_revidiranih_in_konsolidiranih_LP



Za večjo preglednost poslovnega okolja – 
BREZPLAČNA MOBILNA APLIKACIJA 

mFi=Po AJPES

Poravnavanje obveznosti je lahko 
tudi enostavno – vključite se v 
VEČSTRANSKI ePobot AJPES!

Še lažje – kar na vaši mobilni napravi!

Tudi ko ste na poti ali na sestanku brez računalnika, lahko z 
mobilno aplikacijo mFi=Po preverite podatke o gospodarskem 
subjektu.

Kaj vse ponuja mFi=Po?
• Osnovne podatke (ime, naslov, matično in davčno številko, 

datum vpisa v register, transakcijske račune in glavno 
dejavnost).

• Zastopnike, družbenike in člane nadzornih organov.
• Finančne kazalnike (prihodke, EBITDA, čisti dobiček ali 

izgubo, sredstva, kapital, število zaposlenih) in grafični 
prikaz sprememb v zadnjih petih letih. 

• Prikaz lokacije subjekta na zemljevidu (z možnostjo pogleda 
satelitskega posnetka).

Več o mobilni aplikaciji mFi=Po:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/
Financni_podatki/mFI-PO

Vam vaši partnerji dolgujejo plačilo, zato tudi vi ne morete 
pravočasno poravnati zapadlih obveznosti do drugih? 
Neprijetno, a enostavno rešljivo! Prijavite vaše obveznosti v 
ePobot AJPES. V ta sistem je vključenih že veliko zadovoljnih 
uporabnikov.

Kdo lahko sodeluje v ePobot-u?
• Vsi poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije.

Vrste pobota:
• obvezni pobot
• prostovoljni pobot

Kakšni so pogoji za vključitev v ePobot?
• Za sodelovanje se registrirajte oziroma prijavite na 

spletnem mestu AJPES, kar lahko opravite brezplačno v 
manj kot minuti.

• Identificirajte se s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
• Izpolnite pooblastilo za uporabo storitve ePobot (v kolikor 

bo za vas urejala druga oseba).
• V primeru, da ste izbrali prostovoljni pobot, sklenite tudi 

pogodbo za sodelovanje.

Kdaj se izvede ePobot?
• Pobot se izvede, če ima udeleženec pobota posredne ali 

neposredne obveznosti do drugih udeležencev pobota, ki 
jih ti prijavijo.

• ePobot se izvaja enkrat mesečno po urniku, ki je objavljen 
na spletnem mestu www.ajpes.si.

Več o storitvi ePobot AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vrste



Do podatkov tujih poslovnih 
partnerjev preko storitev Evropskega 

poslovnega registra

Več o Evropskem poslovnem registru:
www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno

Poslujete ali načrtujete poslovanje s tujimi podjetji? 
Tudi preko meja lahko kadarkoli preverite poslovanje 
vaših partnerjev. Evropski poslovni register (EBR) je mreža 
predstavnikov držav članic, povezanih v enoten sistem, prek 
katerega zagotavljajo podatke in dokumente nacionalnih 
registrskih organov.

Informacije o poslovnih subjektih držav članic EBR
Članice EBR zagotavljajo večino podatkov iz standardiziranih 
naborov. Pri tem obstajajo tudi izjeme, saj nekatere članice 
vodijo podatke v nacionalnih registrih na nepoenoten način. 
Poleg osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
večina članic zagotavlja tudi podatke o odgovornih osebah in 
različne dokumente poslovnih subjektov, na primer bonitetne 
ocene in letna poročila.

Kaj vam omogoča iskalnik eEBR na spletnem mestu AJPES?
• Iskanje po imenih poslovnih subjektov iz držav članic EBR.
• Predstavitev oz. osebno izkaznico poslovnega subjekta iz tujine.
• Dostop do seznama odgovornih oseb subjekta.
• Iskanje po posameznih odgovornih osebah pri različnih subjektih.
• Dostop po imenu subjekta.
• Spletno naročilo dokumentov o subjektu.
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