
S PODATKI AJPES DO
BOLJSIH POSLOVNIH
ODLO€lTEV

¢eprav je zbiranje letnih poro€it, njihova obdelava in objava ena izmed najstarejsih
aktivnosti AJPES, pa osrednje stieno tocko danes, ob 15. Ietnici obstoja A.JPES, predstavija
vodenje Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki je osrednja javna baza podatkov o v§eh
poslovnih subjektih s sedezem na obmo€ju Republike Stovenije, podruznicah in fizi€nih
osebah, ki opravljajo registrirano dejavnost na obmoeju Repub`ike Slovenije.

Na podrctju registrske dejavnosti na svojih 12 izpostavah
- to6lrah VEM v okvini sistema VIM v drzavi AJP£S iz`re-
de preko 72 % registracij gospodarskih druzb in preko 54 %
registracij samostojnih podjetriikov. Pcteg poslovnega re-
gistra (PHS) pa AJPES uprav`ja tudi vrsto dmgth registrov,
ned lcaterimi z vidika obvhdovanja tveganj ve\ja izpostaviti
Registernepesestrihzastanmihpravicinzarubtjenihpre-
michin (RZPP), ki zajema evidenco premichin, na katerih je
ustanovl].ena prostovo`jna au prisilna (rube2) zastavna pra-
vica au g\ede katerih je bha odrejena prepoved odtujitve in
obremerutve oziroma prepoved razpotaganja ter Register
transakcijshih radinov (RTR), do podatkov katerega imajo
dostop `e osebe, ki imajo z zakonom dotoeeno podfago za
pridobitev teh podatkov, vsalca fiziena oseba pa ima pravi-
co do vpogteda v svoje podatke. AJPES pa vodi tudi Regi-
ster zarrezancev za inforr[`acije javnega znataja (RZIJZ)
zajema  gospodarske  druzbe  pod  prevLadujofim  vplivom
oseb javnega prava, Seznaltt pceameznikov, ki opravijajo
osebno dopolnitno de`o (SODD), Register fizichih oseb,
hi oprawljajo dejavnost proizvodnje eLektriche energtje
(REZ) in Vpisnik prostovo`jsldh organizacij in organizacij
s prostovatjskim programom. Posamieni vpog`edi v regi-
stre so breapladi, najve€ vpog\edov pa beLe2imo v javne u-
stine sodnega registra in druge eobjave, sledijo pa vpog\edi
v PRS, letna poroei`a in RTR.

Z   namenom   zmanj§evanja   administrativluh   bremen
bo konec \eta vzpostav\jen register nastanitvenih enot
(RNO),  kamor  se  bodo  vpisau  vsi  stanodajalci,  ki  bodo
prek move sp`etne ap`ikacije podatke o gostu porocau Le
enkrat in sicer v aplilcacijo AJPES, ostau organi (poticija,
statistiem urad in obeine) pa bodo te podatke tu zajemali
in uporabhi za svoje obraeunske in statistiene namene. Z
vidika zagotavljanja veeje pravne varr\osti pa register de-
janskih `astnilrov (RI)I.), kamor bodo `astriki po direktivi
o prepreeevanju pranja denarja, sporo€aLi podatke o osebi,
ki igra klju€no viogo pri obvfadovanju detovanja postov-
nega subjekta.
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AJPES je tudi clan zdruzenja evropskil` poslo\mih re-
gistrov (EBR), katerega mreza omogoea dostop do po-
datkov ve€ kot 22 mhijonov postovnih subjektov EU. Z
vkljueitvijo v Sistem povezovanja poslo`mih regigivov
(Business Registers lnterconnection System - CRIS),
ki je zazive` v poletnih mesecih pa je zagotovijen dostop
do informacij prek porta`a e-pravosodje o tujih podru-
Znicah in eezmejnih zdr`izitvah dru2b, registnranih v
drzavah €`aricah.

Strateski citj AJPES je tudi pospe§evanje e`ctctronske iz-
menjave podatkov, kar spodbuja tako s tehno`o§ko na-
prednim in modemiziranim portatom kot tudi z dostopi
preko  sp`etnih  servisov  in  s  kvalificiranim  digitalnim
potrdilom. Talro je bi`o za `eto 2016 Ze vee kot 93 % `etnih
poro6il oddanih popo`noma brezpapimo. K uporabni-
lou prijazrim ap`ikacijam pa s`edi tudi pri izvajanju sta-
tistienih raziskovanj, k) jih AJPES izvaja za vrsto drugih
drzaunih institucij.

Na pod`agi izvimih in afurnih podatkov ter primerljive
metodo`ogije  bomtetnih  his  Standards8Poor  ter  Mo-
ody's je AJPES prepoznan tudi po  zanes`jivih bonite-
tnih ocenah,  izvajanje obveznega in prostovotjnega
pobota, pa je bilo tudi v tujihi prepoznano kot primer
dobre prakse uravnavanja likvidnosti matih in srednjih
podjetjih. V `etu 2017 pa bo posodob`jeno tudi analitie-
no orodje Fi=Po AJPES, ki je namenjeno samostojnemu
analiziranju pos`ovnih partner].ev.

AJPES pa niso `e Steviure in podatki. AJPES je predvsem
preko 220 strokovnih, hitro odzivnih in vesthih zaposle -
nih v 12 statistienih regijah, ki Ze`ijo preseei birokratski
stoves javnih ustuzbencev ter de`ovati uporabnmi prija-
zno, strokovno in ce\ovito. ZadovoLjstvo uporabnikov
pa potl]ujejo tudi vec kot prav dobri rezultati vsakoletno
izvedene ankete ter nagTada HORUS za najbo\j drtizbe-
no odgovorno agencijo v letu 2016 v drzavi.
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