
V začetku letošnjega leta je AJPES 
prenovil spletni portal s sodobnimi 
standardi oblikovanja spletnih strani, z 
vsebino in obliko prilagojeno različnim 
mobilnim napravam. Portal je zasnovan 
z vidika vloge uporabnika (IŠČEM, 
ODDAJAM, REGISTRIRAM), omogoča 
prilagoditev prikazanih vsebin lastnim 
potrebam (lastna spletna stran) in 
omogoča hitre dostope do aplikacij. 
Ponuja prijazno iskanje informacij, ki so 
ključne pri obvladovanju tveganj, pri 
strateških odločitvah in iskanju 
poslovnih možnosti. 

DOSTOP TUDI DO PODATKOV  
O RAČUNIH V TUJINI 
Poleg možnosti vpogledov v letna poro-
čila gospodarskih subjektov so tudi 
podatki številnih registrov prek www.
ajpes.si lahko dostopni, ažurni in 
večinoma brezplačni. V Poslovnem 
registru Slovenije po novem lahko 
najdete tudi podatke o računih odprtih 
v tujini. Omogočeno je tudi iskanje po 
osebah, tako lahko vsakdo ugotovi, ali 
je določena pravna ali fizična oseba 
ustanovitelj ali družbenik oziroma 
zastopnik ali član organa nadzora v 
poslovnem subjektu in pri katerem 
poslovnem subjektu nastopa v tej vlogi. 
AJPES na svoji spletni strani nudi še 
brezplačne vpoglede v Register 
transakcijskih računov, kjer lahko 
uporabniki najdejo tako podatke o 
transakcijskih računih svojih partnerjev 
kot tudi podatke, da sredstva na 
računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa 
o izvršbi ali zavarovanju imetnika 

računa, kar je lahko zelo dragocena 
informacija. Brezplačen je tudi vpogled 
v Register zastavnih pravic na 
premičninah, kjer so dostopni 
podatki o zastavah in rubežih premi
čnin. Pri tem je najbolj pogosta 
poizvedba, ko kupec na podlagi številke 
šasije vozila, pred nakupom vozila 
preveri, ali je vozilo zastavljeno ali 
zarubljeno. Od junija 2016 pa je iskanje 
možno tudi po poslovnih subjektih, ki 
imajo v register vpisane neposestne 
zastavne pravice na premičnini.
Ažurnost podatkov se odraža tudi v 
strokovnih in nepotvorjenih bonitetnih 
ocenah, ki jih uporabniki naročajo, 
predvsem ko želijo preveriti svoje 
poslovne partnerje ali potrditi verodo-
stojnost svojih podatkov ob prijavi na 
različne razpise. Letos bo uporabnikom 
na voljo tudi popolnoma posodobljeno 
analitično orodje Fi=Po za samostojno 
analiziranje poslovnih partnerjev. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
AJPES aktivno sodeluje z drugimi 
registrskimi organi in institucijami v EU 
prostoru. Trenutno je ključni projekt 
vzpostavitev sistema povezovanja 
poslovnih registrov (Business 
Registers Interconnection System 
– BRIS), ki bo izboljšal čezmejni dostop 
do informacij o družbah in njihovih 
podružnicah v drugih državah članicah 
EU. BRIS bo prek portala epravosodje 
omogočal državljanom in podjetjem, da 
poiščejo informacije, ki so jih družbe 
predložile v nacionalne registre.
Glede načrtov AJPES za leto 2017 je 

treba izpostaviti vzpostavitev novih 
registrov, saj bo s 1. 12. 2017 vzpostavil 
Register nastanitvenih obratov, v 
katerem bodo vpisani vsi obrati, ki 
gostom nudijo nastanitev in bodo 
zavezani za poročanje podatkov. Vpis v 
register bo mogoče opraviti prek 
portala AJPES. Register bo javen in 
brezplačno dostopen na spletni strani 
AJPES. Obrati, ki bodo vpisani v register, 
bodo po vzpostavitvi sistema eporoča-
nje v turizmu, sporočali podatke prek 
portala AJPES, AJPES pa bo podatke 
posredoval upravičenim institucijam. 
Nov način eporočanja v turizmu bo 
izrednega pomena tako z administra-
tivnega kot stroškovnega vidika, saj bo 
razbremenil poročevalce, ki gostom 
nudijo nastanitve in tudi prejemnike 
podatkov.
AJPES bo na podlagi Zakona o prepre-
čevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (ZPPDFT) z namenom 
zagotavljanja transparentnosti lastni-
ških struktur poslovnih subjektov, v letu 
2017, vzpostavil Register dejanskih 
lastnikov, v katerega bodo zavezani 
subjekti vpisovali podatke o svojih 
dejanskih lastnikih prek spletne 
aplikacije, v začetku leta 2018 pa bodo 
podatki o dejanskih lastnikih dostopni 
prek portala AJPES.

Kako lahko ažurni podatki 
pomagajo pri uspešnem 
poslovanju
AJPES letos beleži 15. obletnico delovanja. Od njegove ustanovitve, leta 2002, vse do 
danes, je AJPES vzpostavil že paleto registrov, iz katerih je moč pridobiti informacije za 
varnejše in bolj pregledno poslovno okolje. Na portalu AJPES so tako na voljo vse ključne 
informacije, ki podjetniku lajšajo poslovanje. Ažurni in točni podatki so predpogoj za 
uspešno poslovno pot. 
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