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AJPES – partner Mozaika podjetnih

Sodelovanje AJPES v projektu Moza-
ik podjetnih temelji na poslanstvu 

agencije, ki je soustvarjanje preglednega 
poslovnega okolja s podatki in informa-
cijami, ki olajšajo obvladovanje poslovnih 
tveganj, ter uporabo teh podatkov pribli-
žati podjetnikom.

V ta namen so na AJPES razvili tudi 
spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, 
ki z redno dnevno uporabo podjetnikom 
omogoča varnejše poslovanje in hiter od-
ziv na nove priložnosti. Na enem mestu 
združuje vse podatke in informacije o po-
slovanju slovenskih poslovnih subjektov, 
ki jih AJPES pridobiva iz svojih in drugih 
uradnih virov.

Fi=Po Finančni pomočnik v različnih 
modulih ponuja dostop do registrskih 
podatkov, ocene tveganja poslovanja, fi-
nančnih podatkov in kazalnikov iz letnih 
poročil za daljše časovno obdobje in po-
datkov o kratkoročni plačilni sposobnosti 
(prejemki na račune, blokade). Omogoča 
pregled in primerjavo poslovanja s konku-
renčnimi podjetji, pripravo seznamov po 
različnih kriterijih in dnevno obveščanje 
o spremembah v poslovanju pri izbranih 
poslovnih subjektih. Uporabniki pa lahko 
dostopajo tudi do zbirnih podatkov po 
dejavnostih, občinah, regijah in do podat-
kov celotnega slovenskega gospodarstva.

Podatki v Fi=Po so na voljo vsem upo-
rabnikom portala AJPES, in sicer:

• neregistrirani uporabniki lahko 
iščejo in pregledujejo osnovne podatke o 
poslovnih subjektih (ime, naslov, sedež, 
matična in davčna številka),

• registriranim uporabnikom je omo-

Podjetniki morajo v trenutnih razmerah bolj kot kdaj koli prej obvladovati tveganja tako s 
spremljanjem poslovnega okolja kot tudi s spremljanjem stabilnosti poslovnih partnerjev in 
tekmecev. Temelj obvladovanja in sprejemanja pravočasnih in pravih poslovnih odločitev pa so 
podatki, ki so zanesljivi, ažurni in vpeti v redni poslovni proces. Podatki kažejo, da podjetja, ki 
uporabljajo kakovostne podatke, dosegajo višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost.

Kakovostni podatki  
za varno poslovanje

gočeno iskanje in dostop do podatkov v 
vseh javnih registrih (Poslovni/sodni re-
gister Slovenije, Register transakcijskih 
računov, Register zastavnih pravic na pre-
mičninah …), dostop do podatkov iz javne 
objave letnih poročil in eObjav sodišč ter 
družb,

• naročniki letnega dostopa lahko 
Fi=Po uporabljajo v polnem obsegu in ne-
omejeno v vseh modulih.

Ob tem velja poudariti, da imetniki 
kartice Mozaik podjetnih dostop do ne-
omejene letne uporabe Fi=Po Finančni 
pomočnik pridobijo s 15-odstotnim po-
pustom. To storijo z izpolnitvijo naročil-
nice na spletni strani www.ajpes.si, kjer v 
komentar napišejo, da so imetniki kartice 
Mozaik podjetnih. Poleg tega imajo na 
voljo brezplačno pomoč z videovodičem, 
pojasnili in navodili za uporabo ter sveto-
vanje, tako telefonsko kot tudi elektron-
sko, saj odgovorijo na vsako vprašanje.

Najbolj zanesljivo oceno 
tveganja ponuja bonitetna 
ocena

Raziskave kažejo, da je kar 96 % steča-
jev posledica plačilne nediscipline. Pri ukre-
pih za povečanje produktivnosti Evropska 
komisija spodbuja članice k večji digitali-

zaciji poslovanja podjetij ter uvajanju po-
slovnih politik, ki spodbujajo reorganizaci-
jo poslovanja že pred nastopom finančnih 
težav. Nedvomno bi bilo posledic plačilne 
nediscipline manj, če bi podjetja bolj celo-
vito obvladovala tveganja in preverjala po-
slovne partnerje. Za prvi vtis bi bili dovolj 
že podatki iz temeljnih registrov – registra 
transakcijskih računov, poslovnega regi-
stra, podatki iz letnih poročil, najbolj zane-
sljivo oceno tveganja plačilne sposobnosti 
pa podaja bonitetna ocena.

Ker je preverjanje posamičnih podat-
kov po poslovnih partnerjih v številnih evi-
dencah in registrih lahko zamudno opra-
vilo, AJPES priporoča uporabo spletnega 
orodja Fi=Po Finančni pomočnik. »Fi=Po 
omogoča prijazen, celovit in hiter vpogled 
v ažurne podatke na enem mestu, vključ-
no z dnevnim obveščanjem o spremem-
bah,« pojasnjujejo na AJPES in dodajajo, da 
so tudi uporabniki zadovoljni, predvsem s 
količino podatkov, kazalnikov in informa-
cij, ki jim jih daje orodje. Ti so tudi dobro 
strukturirani po posameznih področjih in 
jih je možno izvoziti v Excel za nadaljnjo 
analizo.

Po podatkih AJPES ga podjetniki veči-
noma uporabljajo za hitri analitični pre-
gled poslovanja posameznega podjetja, 
ki ga potrebujejo za nadaljnje poslovne 
odločitve, za primerjave z drugimi pod-
jetji in za izdelavo seznamov za trženje. 
Prav jim pride tudi, da je spletno orodje 
na voljo tudi v angleškem jeziku, kar ve-
lja tako za iskalnike kot tudi za prikazane 
podatke.
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