
PRAVE INFORMACIJE ZA  
OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ

Kako 
se zavarujem 

pred tveganji pri 
poslovanju?

Kje lahko  
preverim in primerjam 
podatke o poslovanju 

konkurenčnih podjetij?

Kako lahko 
poravnam svoje 
obveznosti brez 

denarja?

Ali lahko  
aktualne finančne 
podatke spremljam 

prek lastnih sistemov?

Kako lahko 
pridobim ali 

obnovim mednarodni 
identifikator?

Kje lahko  
dobim informacije  

o poslovnih  
partnerjih v Evropi?



»Kaj bi dal, da bi za njihove težave vedel že prej?« Ste 
se tudi vi že ujeli v past, ker informacij niste dobili 
pravočasno?
S spletnim orodjem Fi=Po Finančni pomočnik se izognete 
tveganju, saj na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti 
o poslovanju poslovnih partnerjev.

Iščete nove poslovne priložnosti?
S Fi=Po pripravite sezname potencialnih partnerjev in 
pred začetkom poslovnega sodelovanja preverite lastniške 
povezave, zgodovino in povezave zastopnikov, družbenikov in 
nadzornikov podjetij.

Kako poslujejo vaši poslovni partnerji in 
konkurenti?
Z uporabo spletnega orodja Fi=Po preverite:
• ali imajo težave s tekočo plačilno sposobnostjo,
• kako so poslovali v daljšem časovnem obdobju,
• kako AJPES ocenjuje tveganje sodelovanja z njimi.

Nastavite si avtomatsko obveščanje, da boste na elektronski 
naslov in/ali sms takoj obveščeni o vseh spremembah pri 
izbranih poslovnih subjektih.

Imejte vse najpomembnejše podatke o 
poslovnih partnerjih na dlani!

Več o Fi=Po Finančni pomočnik:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/FI-PO

Hitri pregled

Najpomembnejše 
informacije o podjetju

Plačilna sposobnost

Blokade, obseg 
prejemkov na 
računih, podatki o 
davčnih neplačnikih in 
insolvenčnih postopkih

Pregled oseb in 
povezav

Zastopniki, nadzorniki, 
družbeniki in podjetja 
v katerih delujejo

Primerjave 
poslovnega subjekta

Z največjimi konkurenti 
ali subjekti po izbiri

Letna poročila

Podroben pregled od 
leta 2006 dalje

Obveščanje o 
spremembah

Dnevno, za izbrane 
poslovne subjekte

Izvoz seznamov in 
podatkov

Za pripravo lastnih 
pregledov in analiz

Kadarkoli in kjerkoli

Dostopnost prek 
mobilnih naprav

Preverite poslovne partnerje!



Potrebujete podatke v lastnih sistemih (CRM ali ERP)? 
Spletni servis proFi=Po omogoča prevzem podatkov in 
informacij o poslovanju gospodarskih subjektov v vaš 
informacijski sistem.

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

številka, datum vpisa v register, glavna dejavnost ipd.),
• oceni tveganja poslovanja,
• družbenikih in njihovih deležih, zastopnikih in članih 

nadzornih organov,
• transakcijskih računih s podatki o blokadah, zgodovini 

blokad v zadnjem letu,

• insolventnih postopkih,
• eObjavah (podatki in sporočila sodišč in družb),
• podatkih, kazalnikih in informacijah iz letnih poročil (tudi 

revidiranih in konsolidiranih).

Izberite različico, ki ustreza vašim potrebam:
• ožji nabor (Mini) - podatki iz Poslovnega registra 

Slovenije (ePRS), Registra transakcijskih računov (eRTR), 
Registra protestiranih menic (eRPM), informacije iz 
e-objav sodnih zadev in družb (eObjave), vpisnika zadev 
v postopkih zaradi insolventnosti Vrhovnega sodišča RS 
(eInsolv), podatki in finančni kazalniki iz letnih poročil, 

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

Več o spletnem servisu proFi-Po:
www.ajpes.si/proFipo

Več o zbirki RKLP:
www.ajpes.si/rklp

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.

Kaj prejmete?
• Informatizirane podatke iz revidiranih letnih poročil 

največjih slovenskih podjetij, ki so na spletnem portalu 
AJPES objavljeni 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 (tedensko 

osveževanje).
• Enostaven dostop in uvoz podatkov (prevzem prek FTP 

protokola).

Prevzemajte podatke avtomatizirano  
in redno s spletnim servisom!

Zbirka revidiranih, konsolidiranih in drugih letnih  
poročil (RKLP) v strukturirani obliki!



Več o bonitetnih informacijah AJPES:
www.ajpes.si/SBON

Izognite se sodelovanju s podjetji, pri katerih je zaznana 
povečana verjetnost za nastanek insolvenčnega dogodka 
in pridobite njihovo bonitetno oceno pravočasno. S.BON je 
bonitetna ocena, ki ji lahko zaupate.

Uporabite bonitetno oceno za izkazovanje svoje odličnosti 
pri sklepanju poslov doma in v tujini, na javnih razpisih, 
pridobivanju sredstev, kreditov in drugih virov financiranja.

Kaj bonitetna informacija S.BON vključuje?
• Letno bonitetno oceno, ki napoveduje verjetnost za 

nastop začetka stečaja, prisilne poravnave, likvidacije v  
12 mesecih po sestavitvi računovodskih izkazov.

• Trenutno bonitetno oceno, ki upošteva tudi tekoče 
podatke o poslovanju podjetja.

• 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 obdobju ter podatke o 

neporavnanih obveznostih (blokade).

S.BON je bonitetna ocena na osnovi uradnih 
virov podatkov, kar zagotavlja visoko raven 
verodostojnosti.

Bonitetne ocene SB so neposredno vzporejene z ocenami 
referenčnih bonitetnih hiš Moody’s, Standard & Poor’s in 
Fitch.

Bonitete 
S.BON AJPES

Vsebina

eS.BON
spletna bonitetna informacija  
(v slovenskem in angleškem jeziku)

S.BON-1 splošna bonitetna informacija

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

S.BON-1/P podrobnejša bonitetna informacija

S.BON-1/K
bonitetna informacija nadrejene družbe 
skupine podjetij

Učinkovito upravljajte tveganja -  
preverjajte bonitetno oceno S.BON AJPES! 



Sposobnost poravnave zapadlih obveznosti je za podjetje 
ključna. Preverite tekoče poslovanje in morebitne blokade 
podjetij, pravnih oseb zasebnega in javnega prava.

Načrtujete širitev dejavnosti na tuje trge? Pri nas lahko 
pridobite bonitetne informacije o poslovanju tudi za podjetja 
na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. 

Najhitrejša pot do spletne bonitetne ocene -  eS.BON AJPES:
www.ajpes.si/eBON  

Bonitetna  
informacija 

Vsebina

BON-2
informacija o tekoči plačilni sposobnosti 
v slovenskem, angleškem ali hrvaškem 
jeziku

BON-1/Z
boniteta pravne osebe zasebnega ali 
javnega prava 

Podrobnejša 
analiza 
poslovanja

podrobnejša analiza poslovanja subjekta 
s pojasnilom pripisane bonitetne ocene

BON-HR boniteta pravne osebe iz Hrvaške

BON-MK
boniteta pravne osebe iz Severne 
Makedonije

Tudi druge bonitetne informacije so pomembne!



Poslujete ali načrtujete poslovanje s tujimi podjetji?  
Evropski poslovni register (EBR) prek mreže predstavnikov 
držav članic zagotavlja podatke in dokumente številnih 
nacionalnih registrskih organov.
Članice EBR zagotavljajo podatke iz standardiziranih naborov. 
Poleg osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
nekatere države zagotavljajo tudi podatke o odgovornih 
osebah in različne dokumente poslovnih subjektov, bonitetne 
informacije in letna poročila.

Kaj vam omogoča iskalnik eEBR?
• Iskanje po imenih poslovnih subjektov iz držav članic EBR.
• Predstavitev oz. osebno izkaznico poslovnega subjekta.
• Prikaz seznama odgovornih oseb subjekta.
• Iskanje po posameznih odgovornih osebah pri različnih 

subjektih.
• Spletno naročilo razpoložljivih dokumentov.

Več o Evropskem poslovnem registru:
www.ajpes.si/eEBR

Več o identifikatorju pravnih oseb LEI:
www.ajpes.si/LEI 

LEI (Legal Entity Identifier) je uveljavljeni mednarodni 
identifikator, ki zagotavlja večjo preglednost na tujih trgih. 
Edinstvena 20-mestna koda, ki so ji dodani tudi referenčni 
podatki o poslovnem subjektu, omogoča enolično 
mednarodno identifikacijo, olajšuje poslovanje in zagotavlja 
preglednost. Poglavitna prednost kode je v zanesljivih in 
primerljivih podatkih, preverjenih v uradnih evidencah. 
AJPES je akreditirani izdajatelj identifikatorja pravnih 
subjektov LEI za subjekte na območju JV Evrope. Z uporabo 
enostavne spletne aplikacije je omogočena hitra pridobitev in 
upravljanje LEI kod.

Za koga je LEI obvezen?
• Za pravne osebe, ki trgujejo na organiziranem finančnem 

trgu.
• Za izdajatelje finančnih instrumentov in 

borzno posredniške hiše.
• Za zavezance po posebnih predpisih 

(banke, zavarovalnice) in vse subjekte, 
ki želijo pridobiti prepoznavno in 
verodostojno mednarodno identifikacijo.

Do podatkov o tujih poslovnih partnerjih  
prek storitev Evropskega poslovnega registra.

Pridobite ali obnovite  
identifikator poslovnih subjektov LEI!



Imate težave z likvidnostjo? Vam poslovni partnerji 
dolgujejo plačilo, vi pa ne morete pravočasno poravnati 
zapadlih obveznosti do drugih? Neprijetno, a enostavno 
rešljivo! Prijavite vaše obveznosti v ePobot AJPES. 

Kdo lahko sodeluje v pobotu?
• Vsi poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije.

Zakaj sodelovati?
ePobot omogoča poravnavo obveznosti, poenostavlja 
poslovanje, nadomešča delo službe za izterjavo, znižuje 
stroške plačilnih storitev in likvidnostne težave poslovnih 
subjektov.

Vrste pobota:
• Obvezni pobot.
• Prostovoljni pobot.

Kakšni so pogoji za vključitev v ePOBOT?
• Registracija na spletnem portalu AJPES. 
• Identifikacija s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
• Izpolnitev pooblastila za uporabo storitve ePOBOT (v 

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

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 portalu www.ajpes.si.

Več o storitvi ePOBOT AJPES:
www.ajpes.si/ePobot

Poravnavajte obveznosti brez denarja 
– vključite se v ePOBOT AJPES! 



ZAUPAJTE URADNEMU VIRU PODATKOV  
IN SI ZAGOTOVITE REALNE IN  

DNEVNO OSVEŽENE INFORMACIJE!

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana

Tel.: 01/477 42 19

E-pošta: bonitete@ajpes.si
Splet: www.ajpes.si

Želimo vam uspešno in varno poslovno pot!


