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UVOD
AJPES, kot javna agencija v skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah, enkrat letno
ugotavlja mnenje uporabnikov o njenem delu ter na ta način zbira predloge glede storitev in
izboljšav. Na spletnem portalu je bila zato v času od 22. 1. 2015 do 26. 2. 2015 uporabnikom
na voljo anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z anketo, ki je anonimna, je
AJPES želel pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev, ki so izjemno
pomembni, saj so v pomoč pri ponudbi, podajanju in posredovanju informacij ter storitev in
so pogoj za izvajanje zaupane nam naloge – soustvarjanje transparentnega podjetniškega in
ekonomskega okolja.
Na vprašalnik je odgovorilo 5.159 anonimnih uporabnikov, kar je malenkost več kot preteklo
leto in tudi največ doslej. Obsegal je 15 vprašanj oz. točk, katerih namen je bil pridobiti
mnenja oz. ocene uporabnikov AJPES na naslednje vsebine:
-

ocena poslovanja izpostav AJPES,
namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES,
ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami in aplikacijami,
ocena spletnega portala AJPES.

Uporabniki so lahko v zvezi s predlogi za izboljšanje kakovosti storitev odgovorili na dva
odprta vprašanja, in sicer ali želijo, da se kaj izboljša in ali jih kaj posebno moti. Imeli so
možnost, da izrazijo tudi ali so s čim posebno zadovoljni.
Odgovori anketiranih na vprašalnik o kakovosti storitev AJPES in odgovori anketiranih po
posameznih izpostavah AJPES so v Prilogi 1.
V nadaljevanju tega poročila so povzete ugotovitve o mnenju uporabnikov o delu AJPES v
letu 2014.
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1.

SESTAVA SODELUJOČIH V ANKETI

V anketi smo zbrali informacije o strukturi sodelujočih, in sicer glede na vrsto organizacije, v
kateri delajo, poklic, ki ga opravljajo, in glede na geografsko področje oz. izpostavo AJPES, s
katero sodelujejo.

1.1

Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije

Največji delež odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih družb, pravnih oseb
javnega prava in samostojni podjetniki, najmanj uporabnikov pa je bilo s strani državnega
pravobranilstva in državnega tožilstva.
Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske družbe ali med
samostojne podjetnike, so bili posebej navedeni, saj imajo njihovi odgovori, glede na večje
število poslovnih subjektov, za katere uporabljajo storitve AJPES, tudi večji pomen pri presoji
odgovorov.

Vrsta organizacije

Delež odgovorov v %

Gospodarska družba

46,3

Samostojni podjetnik

13,5

Računovodski servis

5,9

Pravna oseba zasebnega prava

2,5

Pravna oseba javnega prava

14,1

Društvo

1,6

Banka

5,7

Notariat

0,3

Sodišče

1,6

Odvetništvo

2,5

Državno pravobranilstvo

0,1

Državno tožilstvo

0,2

Drugo

5,8
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1.2

Odgovori uporabnikov glede na poklic

Na anketo so pretežno odgovarjale osebe, ki opravljajo poklic računovodje, poslovodje,
finančnika ter javni uslužbenci. 536 oseb opravlja v anketi ne-specificirane poklice (»drugo«),
91 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.
Področje dela oziroma poklic

Delež
odgovorov v %

Finančnik

6,8

Računovodja

42,1

Analitik

2,1

Tržnik

3,1

Pravnik

5,1

Revizor

0,7

Davčnik

0,8

Bančnik

3,9

Raziskovalec

0,7

Informatik

1,5

Poslovodja

9,3

Notar

0,1

Odvetnik

2,1

Sodnik

0,3

Državni pravobranilec

0,1

Državni tožilec

0

Novinar

0,4

Proizvajalec proizvodov in storitev

1,6

Javni uslužbenec

7,0

Funkcionar

0,3

Študent

0,4

Izvršitelj

0,3

Sodni izvedenec

0,2

Zavarovalni svetovalec, agent

0,4

Drugo

10,6
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1.3

Odgovori uporabnikov glede geografsko področje oz. izpostavo
AJPES

V anketi so sodelovale osebe iz vseh delov Slovenije oz. uporabniki storitev vseh izpostav
AJPES. Delež sodelujočih v anketi je bil v večini sorazmeren številu poslovnih subjektov po
geografskih področjih oz. po izpostavah AJPES. Največji del anketiranih sodeluje z Izpostavo
Ljubljana, 705 oseb je odgovorilo, da ne sodeluje z nobeno izpostavo, 325 pa jih na to
vprašanje ni odgovorilo:

Izpostava
AJPES

Delež
odgovorov v %

Delež
poslovnih
subjektov na
dan 31.12.2014
v%

Ljubljana

29,5

34,1

Celje

7,7

8,8

Koper

5,2

6,9

Kranj

7,2

9,6

Krško

2,2

2,8

Maribor

13,5

14,4

Murska Sobota

3,7

4,3

Nova Gorica

5,1

6,0

Novo mesto

4,4

5,3

Postojna

1,5

2,3

Trbovlje

1,3

1,4

Velenje

4,1

4,1

Z nobeno

14,6

-
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2.

ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA

Vprašanja in odgovori so bili po vsebini strukturirani v naslednje skupine:
-

2.1

ocena poslovanja izpostav AJPES,
namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES,
ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami,
ocena spletnega portala AJPES.

Ocena poslovanja izpostav AJPES

Delo izpostav (4. točka vprašalnika) so anketirani lahko ocenili z ocenami od 1 do 5. Z
najvišjo povprečno oceno (4,6) je bila tako kot prejšnja leta ocenjena prijaznost uslužbencev.
Strokovnost uslužbencev in hitrost reševanja zadev so anketirani ocenili s 4,5, kar je za
desetinko bolje kot preteklo leto, z oceno 4,4 urejenost prostorov in okolja, dosegljivost
uslužbencev ter ustreznost delovnega časa za stranke pa je bila ocenjena z oceno 4,3.
Posamezne izpostave so dobile povprečno oceno od 4,3 do 4,7. Na vprašanje, če izpostave
AJPES izpolnjujejo pričakovanja uporabnikov, je bilo med anketiranimi kar 96 % takih, ki
pravijo, da uslužbenci v izpostavah povsem izpolnjujejo njihova pričakovanja.

Ocena
kakovosti
izpostavah

poslovanja

v

Leto
2010

2011

2012

2013

2014

Strokovnost uslužbencev

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

Dosegljivost uslužbencev

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Hitrost reševanja zadev

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

Prijaznost uslužbencev

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Ustreznost delovnega časa za stranke

4,3

4,2

4,3

4,2

4,3

Urejenost prostorov in okolja

4,4

4,3

4,3

4,3

4,4

Povprečna ocena

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4
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2.2

Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES

Na anketno vprašanje (6. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto
uporabniki dostopajo do spletnega portala AJPES, so se anketirani odločali za eno od
možnosti, in sicer »redno«, »včasih«, »nikoli - ne potrebujem «, »nikoli - ne poznam«. Največ
anketiranih (61,5 %) je odgovorilo, da redno dostopa do spletnega portala zaradi iskanja
podatkov o poslovnih subjektih prek spletne aplikacije ePRS. Več kot polovica (57,2 %)
anketiranih uporabnikov je odgovorila, da redno dostopajo do spletnega portala zaradi
predložitve podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za
plače in drugih podatkov. Zaradi seznanjanja z informacijami o ustanovitvi oz. registraciji
poslovnih subjektov prek e-VEM sistema in zaradi drugih vpisov v Poslovni register Slovenije
do spletnega portala AJPES redno dostopa nekaj manj kot 50 %, 44% anketiranih pa včasih.
Več kot tretjina anketiranih uporabnikov redno obišče spletni portal zaradi tiskanja izpisa iz
poslovnega oziroma sodnega registra, zaradi iskanja podatkov o transakcijskih računih
poslovnih subjektov ter zaradi vpogleda v javno objavo letnih poročil. Najmanj so spletne
strani obiskane zaradi iskanja podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih držav članic
EBR, zaradi vpogledov v evidenco digitalnih potrdil, vpogledov v podatke neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, vpogledov v podatke Registra protestiranih menic
ter vpogledov v javno objavo poročil o prostovoljstvu.
Na anketno vprašanje (7. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu AJPES
običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 87,2 % anketiranih
odgovorilo, da vedno, 11, % jih je odgovorilo, da s pomočjo uslužbencev AJPES, le 1,8 % pa
jih je odgovorilo, da informacij niso našli.

2.3

Ocena spletnega portala AJPES

Pri anketnem vprašanju (8. točka vprašalnika) o dostopnosti in preglednosti iskanih podatkov
oz. informacij na spletnem portalu AJPES so anketirani ocenjevali informacije, ki so na voljo
uporabnikom spletnega portala AJPES. Z najvišjo oceno (4,4) so anketirani ocenili
dostopnost in preglednost podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (aplikacija ePRS). Z
oceno 4,3 so ocenili preglednost in dostopnost do podatkov javne objave letnih poročil
(aplikacija JOLP) ter do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov. Z oceno 4,2
pa so ocenili preglednost in dostopnost do uradnih objav v postopkih vpisov v sodni register.
Z najnižjo oceno preglednosti in dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem
portalu (3,8) so anketirani ocenili preglednost in dostop do podatkov iz Registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP), preglednost in dostopnost do podatkov o
tujih poslovnih subjektih eEBR, ter Register protestiranih menic (eRPM).
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Na anketno vprašanje (12. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s spletnim portalom
AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih letih so tudi v letu
2014 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES. Oblika in prijaznost do
uporabnika je bila ocenjena z oceno 4,2, preglednost spletnega portala pa z oceno 4,1.
Ocene spletnega portala od leta 2010 do leta 2014 so navedene v spodnji tabeli.

Splošno zadovoljstvo
s spletnim portalom
Oblika
Vsebina
Preglednost
Prijaznost do uporabnika
Povprečna ocena

2.4

2010
4,2
4,4
4,2
4,2

2011
4,2
4,3
4,1
4,2

Leto
2012
4,2
4,3
4,1
4,2

4,3

4,2

4,2

2013
4,2
4,3
4,1
4,1

2014
4,2
4,3
4,1
4,2

4,2

4,2

Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami

Uporabniki so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo oziroma kakovost storitev, ki jih opravlja
AJPES, in sicer kakovost javnih storitev (9. točka vprašalnika) ter aplikacije, prek katerih
poslovni subjekti AJPES predlagajo oz. posredujejo podatke (10. točka vprašalnika). Vse
storitve oziroma računalniške rešitve, razen aplikacija za vnos podatkov za statistiko
finančnih računov, so dobile oceno najmanj 4,1.
Med javnimi storitvami AJPES so anketirani vse storitve, razen storitve ponovne uporabe
javnih podatkov (iz Poslovnega registra Slovenije, letnih poročil poslovnih subjektov, registra
transakcijskih računov) ter storitve posredovanja podatkov iz registra transakcijski računov
ocenili za desetinko bolje kot lani. Povprečna ocena kakovosti javnih storitev je bila ocenjena
z oceno 4,23.
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Med aplikacijami za predložitev podatkov so anketirani najbolje ocenili spletni program za
oddajanje podatkov o izplačanih plačah in podatkov o letnih poročilih, in sicer z oceno 4,3,
kar je enako ocena kot v preteklem letu, vse ostale aplikacije so uporabniki, v primerjavi s
preteklim letom, ocenili za desetinko bolje.

Večina tržnih storitev AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (11. točka
vprašalnika), je bila ocenjena za desetinko bolje kot preteklo leto, in sicer z oceno 4,1.
Storitev obveznega in prostovoljnega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti je
ocenilo največ uporabnikov, storitev pa je bila med vsemi tržnimi storitvami tudi najbolje
ocenjena, in sicer z oceno 4,2.
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3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
STORITEV
Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanja, kaj in kako izboljšati, ali so s čim
posebno zadovoljni in ali jih kaj posebno moti (13., 14. in 15. točka vprašalnika).
Na vprašanje, kaj in kako bi bilo treba izboljšati, je odgovorilo približno 16 % anketiranih.
Številni odgovori anketiranih so tudi taki, da iz njih ni bilo mogoče natančno razbrati, kaj ali
kako bi AJPES lahko izboljšal. Na vprašanje, če jih morda kaj posebno moti, je odgovorilo
176 anketiranih. Predvsem jih moti, da so tržne storitve AJPES plačljive, večina odgovorov
na to vprašanje pa je že zajeto v točki, kjer so odgovarjali o izboljšavah kakovosti storitev
AJPES. Nekaj predlogov, ki so jih uporabniki navedli, je takih, ki jih je AJPES obravnaval že
v preteklih letih. Največ odgovorov (1.019) je bilo pri vprašanju, če so s čim posebno
zadovoljni. Pri tem vprašanju je večina anketiranih odgovorila, da je zelo zadovoljna s
prijaznostjo, strokovnostjo in ažurnostjo oziroma odzivnostjo uslužbencev, pohvalili pa so tudi
spletni portal.
Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev, ki so jih anketirani navedli v sklopu
odprtih vprašanj, so po posameznih področjih storitev AJPES in po posameznih skupinah
pripomb in predlogov obravnavani v nadaljevanju.

3.1

Vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov

Kljub visoki oceni glede preglednosti oziroma dostopnosti do podatkov oziroma
informacij na spletnem portalu AJPES iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) so
anketirani navedli nekaj predlogov oziroma pripomb.
•

AJPES naj omogoči neomejen vpogled v podatke aplikacije ePRS (ne zgolj 100
zadetkov).
Omejitev na zgolj 100 zadetkov je bila uvedena zaradi masovnega prevzemanja
podatkov poslovnega registra, ki ni skladen s splošnimi pogoji uporabe spletnega
portala AJPES. Pridobivanje večjih količin podatkov AJPES zagotavlja v okviru
ponovne uporabe podatkov poslovnega registra.

•

AJPES naj v iskalniku omogoči dostop do vpisanih in izbrisanih poslovnih
subjektov glede na kriterij datum vpisa oziroma izbrisa.
Zaračunavanje ponovne uporabe podatkov v pridobiten namen je pomemben vir
prihodka AJPES. Prost dostop do teh podatkov na spletni strani AJPES bi pomenil
izpad dohodka zato predlogu ni mogoče ugoditi, dokler ne bo zagotovljen drug vir
financiranja.

•

AJPES naj omogoči boljšo preglednost izpisov iz Sodnega registra.
Preglednost izpisov iz Sodnega registra bi bilo mogoče izboljšati zgolj v sodelovanju z
Vrhovnim sodiščem RS.
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•

AJPES naj samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra izbriše šele, ko ima
le-ta poravnane obveznosti.
Preverjanje neplačanih obveznosti pred izbrisom ni smiselno, saj samostojni
podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, s podaljševanjem statusa s. p. bi se
neplačane obveznosti pogosto še povečale.

•

AJPES naj v ePRS omogoči iskanje po osebah (družbeniki, zastopniki).
V letu 2015 AJPES načrtuje, skladno s predlogom novele Zakona o sodnem registru,
v ePRS omogočiti iskanje po podatkih o ustanoviteljih (družbenikih), zastopnikih,
članih organov nadzora in prokuristih. Vsakomur bo omogočen brezplačen izpis in
vpogled v podatke, ali določena oseba nastopa v eni od naštetih vlog v subjektu vpisa
in v katerem subjektu vpisa. Iskanje po osebah bo AJPES omogočil tudi skladno z
novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije, ki poleg iskanja subjektov vpisa v
sodni register vključuje tudi iskanje po samostojnih podjetnikih in drugih fizičnih
osebah, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

•

AJPES naj omogoči iskanje aktivnih in izbrisanih družb hkrati.
Tako iskanje je realizirano namenoma, saj večino uporabnikov zanimajo le aktivni
subjekti, poleg tega iskanje izbrisanih subjektov traja časovno bistveno dlje, ker je
potrebno izvesti iskanje v zgodovinski bazi, ki za tako iskanje ni optimizirana. Po
hkratnem iskanju bi bili odzivni časi opazno daljši, poleg tega bi bilo število zadetkov
večje, kar bi slabše vplivalo na preglednost.

•

AJPES naj zagotovi izpise iz PRS tudi v tujem jeziku.
Informativni izpis iz PRS v angleškem jeziku je na voljo na angleški spletni strani
AJPES.

•

AJPES naj zagotovi usklajenost podatkov med ePRS in eRTR z Registrom
proračunskih uporabnikov (spletna stran Uprava RS za javna plačila).
AJPES vodi register transakcijskih računov v skladu z določili Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih na osnovi podatkov, ki jih za vodenje registra posredujejo
ponudniki plačilnih storitev, za proračunske uporabnike je to Uprava RS za javna
plačila. Podatki v Registru transakcijskih računov (RTR) se ažurirajo s podatki iz
Poslovnega registra Slovenije (PRS), kamor se vpisujejo poslovni subjekti (tudi
proračunski uporabniki), sproti (on-line). Pravilnost podatkov o imetnikih
transakcijskih računov je zagotovljena tudi s povezavo RTR s centralnim registrom
prebivalstva in Registrom davčnih zavezancev; zato je ažurnost podatkov v RTR
odvisna od kakovosti podatkov na virih podatkov.

•

AJPES naj omogoči izvoz podatkov iz ePRS in eRTR v Excel datoteko.
Funkcionalnost izvoza podatkov iz aplikacije eRTR v Excel datoteke ni predvidena, je
pa možno podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov, ki so na voljo v XML
datoteki, naročiti v okviru ponovne uporabe, kar AJPES skladno s Cenikom
nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih
subjektov iz Registra transakcijskih računov zaračunava, če se podatki naročijo za
pridobitni namen. Na področju PRS je celotna baza na voljo na spletni strani v XML
obliki, več podatkov in v drugih formatih je mogoče naročiti v okviru ponovne
uporabe.
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•

AJPES naj omogoči povezljivost iskalnikov, tako da bo potreben le enkraten
vnos matične oziroma davčne številke.
AJPES bo v letu 2015 posodobil iskanje poslovnih subjektov tako, da bo omogočena
povezljivost iskalnikov, in sicer tako, da bodo v ePRS dodane povezave do drugih
registrov in evidenc podatkov v katerih se iskani subjekt nahaja.

Glede uradnih objav, ki jih na spletnem portalu objavlja AJPES je bilo največ pripomb
podanih na preglednost objav.
•

Na spletnem portalu AJPES naj se omogoči boljša preglednost objav v
postopkih zaradi insolventnosti.
Spletna stran za objavo v postopkih zaradi insolventnosti je zasnovana tako, kot to
določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, Pravilnik o
posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in
tarifa o nadomestilih za posredovanje podatkov. Pristojnost za vsebine teh objav ima
Vrhovno sodišče RS, objave pa izvajajo stečajna sodišča na podlagi neposredne
informacijske povezave.

Uporabniki vsako leto z visoko oceno ocenijo preglednost in dostopnost do podatkov
o transakcijskih računih poslovnih subjektov, oziroma storitve posredovanja podatkov
iz registra transakcijskih računov. Tudi predlogov za izboljšave uporabniki podajajo
vsako leto manj. Predlogi, ki so jih uporabniki podali v letošnji anketi so:
•

V iskalnik eRTR naj se dodajo podatki o številu dni blokiranih računov.
AJPES upravlja Register transakcijskih računov na podlagi Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih. Banka oziroma Uprava RS za javna plačila posameznemu
računu dodeli oznako R, kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za
izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa in to oznako posreduje
AJPES kot spremembo na transakcijskem računu. AJPES torej takšno oznako zgolj
prevzame. Za evidentiranje podatkov o zgodovini blokad transakcijskih računov (in
objavo tega podatka) pa ni ustrezne pravne podlage.

•

AJPES naj v Register transakcijskih računov vključi tudi podatke o računih
slovenskih podjetij v tujini, predvsem tistih, ki imajo blokirane račune pri
slovenskih bankah.
AJPES bo na podlagi novele Zakona o Poslovnem registru Slovenije, sprejete v
Državnem zboru RS dne 9. 3. 2015, v Poslovnem registru Slovenije pričel, na podlagi
podatkov, prejetih od Finančnega uprave RS (FURS), voditi podatke o transakcijskih
računih, odprtih v tujini, in sicer tiste transakcijske račune, ki jih morajo skladno z
Zakonom o davčni službi poslovni subjekti sporočiti FURS. Za vodenje tujih
transakcijskih računov Registru transakcijskih računov AJPES nima pravne podlage.

•

V Registru transakcijskih računih ni zajetih računov pravnih oseb, če so pri
poslovnih bankah odprti kot osebni računi.
V skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in Akta o vzpostavitvi in
vodenju Registra transakcijskih računov (RTR) so podatki o transakcijskih računih
(TR) samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v Poslovni register Republike
Slovenije (to pomeni, da jim je dodeljena matična številka) javni in brezplačno
dostopni preko spletnega portala AJPES. Kadar so torej imetniki TR subjekti vpisa v
PRS, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa - vrsta T, kot
je to določeno z Aktom o vzpostavitvi in vodenju RTR, vodijo pa se v poslovnem delu
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registra transakcijskih računov. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb pa so
osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa Zakona o
varstvu osebnih podatkov in torej niso javno dostopni. Zakon o davčnem postopku
določa, da morajo imeti samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen
transakcijski račun. Če imajo ti subjekti za namen opravljanja dejavnosti odprt osebni
račun, le-ta ni javen, saj gre za oseben podatek. AJPES je na situacijo zaradi določb
Zakona o davčnem postopku že opozoril pristojno ministrstvo.
•

AJPES naj izboljša preglednost vseh računov poslovnih subjektov, saj je v
registru poslovnih subjektov veliko število subjektov brez podatka o
transakcijskem računu.
AJPES vodi register transakcijskih računov v skladu z določili Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih na osnovi podatkov, ki jih za vodenje registra posredujejo banke.
Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah AJPES ne določa,
ravno tako pa ni pristojen za nadzor nad poslovanjem poslovnih subjektov oziroma
uporabo računov glede na predvidene namene.

Anketirani so podali tudi predlog glede Registra neposestnih zastavljenih pravic in
zarubljenih premičnin, in sicer:
•

AJPES naj omogoči možnost iskanja podatkov v RZPP - po dolžnikih.
Iskanje po dolžnikih v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
(RZPP) zaradi omejitev Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin ni mogoče.

V zvezi z Evropskim poslovnim registrom (EBR) so anketirani podali pripombi:
•

V EBR naj se omogoči večji nabor podatkov, dostop do osnovnih podatkov v
podjetju v tujini pa naj bo brezplačen.
Nabor in ceno podatkov določajo članice mreže Evropskega poslovnega registra
(EBR), ki le te v mrežo tudi posredujejo, na kar pa AJPES nima vpliva.

•

AJPES naj ponudi dodatno aplikacijo za vpogled v tuja podjetja – izven EU
Vpogled v podatke je mogoč prek mreže Evropskih poslovnih registrov (EBR). Dostop
je mogoč preko povezave http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno.
Prek iskalnika je omogočen dostop do poslovnih registrov v državah članicah, ki so
članice združenja EBR.
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3.2

Zbiranje, obdelava in objava letnih poročil

Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES so bile dane tudi pobude v zvezi
z aplikacijo za predložitev letnih poročil in aplikacijo za vpogled v javno objavljena
letna poročila (JOLP).
•

AJPES naj spletno aplikacijo za vnos podatkov iz letnih poročil objavi bolj
zgodaj.
Spletna aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil za leto 2014 je bila uporabnikom
na voljo od 20. 1. 2015 dalje. Pred tem mora AJPES vsako leto ažurirati register
zavezancev za predložitev letnih poročil po stanju na dan 31. 12. (med drugim tudi s
podatki o podjetnikih, ki so obdavčeni od dohodka, ugotovljenega na podlagi
normiranih stroškov, ki jih pridobi od Finančne uprave RS). Ažurirani register
zavezancev za predložitev letnih poročil je sestavni del spletne aplikacije, nanj pa so
vezane tudi nekatere logične kontrole.

•

AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih
izkazih.
Uporabniki spletne aplikacije za vnos podatkov v letna poročila že vrsto let
predlagajo, da se omogoči samodejno seštevanje posameznih postavk. Prav tako jim
je AJPES vsako leto znova pojasnjeval, da v primeru avtomatskega seštevanja
postavk ni mogoče programsko natančno identificirati mesta napake. Glede na
navedeno je AJPES v letu 2014 za skupino poslovnih subjektov, ki imajo relativno
najmanj obsežne obrazce letnih poročil (to so nepridobitne organizacije – pravne
osebe zasebnega prava), dopolnil spletno aplikacijo z vgraditvijo samodejnih
seštevkov. AJPES bo v letu 2015 analiziral učinke navedenih dopolnitev, zlasti v
primerih, ko zaradi vnosnih napak znesek sredstev ni enak znesku obveznosti do
virov sredstev. Na podlagi ugotovitev bo sprejel nadaljnje ukrepe.

•

Podatki v računovodskih izkazih, ki jih je potrebno zaokroževati na evre, naj se
v prihodnje vpisujejo in predložijo v evrih in centih.
AJPES je zaokroževanje uvedel ob prehodu na evro (pred tem so gospodarske
družbe poročale v tisoč tolarjih) ob upoštevanju načela, naj se za namene državne
statistike zbira le tisti obseg podatkov, ki ga ta dejansko potrebuje. Ker poslovni
subjekti vodijo knjigovodske evidence oziroma poslovne knjige v evrih in centih, jim
zaokroževanje ob predložitvi računovodskih izkazov povzroča dodatno delo. Glede
na sicer maloštevilne predloge uporabnikov je AJPES možnost vzpostavitve
poročanja v evrih in centih že obravnaval. S tehničnega vidika bi bilo mogoče spletno
aplikacijo za vnos in ostale aplikacije za obdelavo podatkov prilagoditi, vendar bi taka
prilagoditev pomenila nesorazmerno povečanje stroškov. V kolikor ostale institucije,
ki jim AJPES v skladu s predpisi zagotavlja podatke iz letnih poročil, svojih
aplikativnih rešitev ne bi prilagodile poročanju v evrih in centih, bi moral AJPES
poskrbeti za zaokroževanje, to pa bi pomenilo nedopusten poseg v izvirne podatke
poslovnih subjektov.

•

Aplikacija za vnos podatkov v letna poročila naj omogoči vnos podatkov tudi za
podjetja, ki prenehajo s poslovanjem med letom.
Spletna aplikacija za vnos podatkov v poenoteni obliki je uporabnikom na voljo le
določen čas v letu, in sicer v času oddaje letnih poročil, imajo pa uporabniki kadarkoli
na voljo Excel preglednico z vgrajenimi kontrolami, ki jo lahko uporabijo za izdelavo
bilanc za različna obdobja. AJPES že več let opozarja ministrstvo, pristojno za Zakon
o gospodarskih družbah (ZGD-1), za jasno ureditev predložitve letnih poročil ob
prenehanju poslovanja poslovnih subjektov. Ministrstvo je v letu 2014 prisluhnilo
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predlogom AJPES (in tudi drugim institucijam) ter pripravilo predlog sprememb ZGD1, ki naj bi bile sprejete v letu 2015.
•

AJPES naj omogoči vpogled v letna poročila za več let.
AJPES zagotavlja vpogled v podatke iz letnih poročil za zadnja tri leta, s čimer
zadovolji potrebe večine uporabnikov. Za pretekla leta lahko uporabniki pridobijo
izpise podatkov iz letnih poročil na podlagi zahtevka, za daljše časovno obdobje pa
AJPES zagotavlja podatke računovodskih izkazov, kazalnikov in raznih primerjav v
zbirki FI-PO AJPES, ki jo nudi v okviru svojih tržnih storitev.

•

AJPES naj omogoči izvoz podatkov iz JOLP v Excel.
Res je, da aplikacija JOLP ne vsebuje posebnega gumba »izvoz v Excel«, ne glede
na to pa je mogoče podatke izvoziti v Excel s pomočjo funkcije »kopiraj – prilepi«, kjer
se vsak podatek izvozi v svojo celico in je tako uporabniku na voljo za nadaljnje
analize.

•

AJPES naj omogoči, da bo iskalnik za JOLP bolj prijazen.
AJPES je iskalnik JOLP v letu 2014 posodobil tako, da je tudi pri osnovnem iskanju
vključeno iskanje po predponah, kar pomeni, da iskalnik ponudil večje število
zadetkov, iz katerih uporabnik lahko izbre iskan poslovni subjekt.

3.3

Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov

V zvezi s poročanjem statističnih podatkov smo pridobili pobude oziroma pripombe, ki
se večinoma nanašajo na predložitev podatkov o izplačanih plačah, statistiko
finančnih računov (SFR) in na predložitev podatkov za četrtletno raziskovanje o
poslovanju poslovnih subjektov (ČPPS):
•

Potrebna je povezljivost obrazcev, da bo zadostovalo enkratno poročanje
podatkov o plačah.
Poročanje podatkov o izplačanih plačah na Obrazcu 1-ZAP/M je že rezultat
racionalizacije in sodelovanja AJPES s Statističnim uradom RS (SURS). Podatki o
izplačanih plačah se poročajo na skupnem obrazcu za statistične namene, za
spremljanje izvajanja predpisov s področja izplačevanja plač in za zagotavljanje
javnosti podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju.
V okviru predloga na spletnem portalu »minus 25 %«, za odpravo poročanja o plačah
na različnih obrazcih z združitvijo podatkov poročanja na skupnem obrazcu oziroma
poročilu, so v februarju 2012 nosilci (MF, AJPES, ZPIZ, MDDSZ, SURS, DURS /
MJU) predlog preučili s skupno ugotovitvijo, da bi morebitno združevanje podatkov, ki
jih posredujejo izplačevalci za potrebe izvajanja nalog različnih državnih organov, ob
nespremenjeni zakonodaji, pomenilo le prenos podatkov iz trenutno veljavnih
obrazcev v zelo obširno poročilo, pri tem pa ne bi bilo možno doseči bistvenih
poenostavitev za izplačevalce. Taka sprememba bi predstavljala tudi velik tehnični in
organizacijski napor vseh udeleženih institucij. Po takratnem mnenju MJU so dodatne
poenostavitve potrebne, kar se odraža v skupnem projektu AJPES, SURS in MJU za
poenostavitev poročanja javnega sektorja.

•

AJPES naj omogoči prenos podatkov za plače direktno iz računovodskih
programov.
Poročevalci praviloma podatke posredujejo elektronsko prek spletne aplikacije,
podatke lahko uvozijo v predpisani XML strukturi iz svojih računovodskih programov.
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Vzorci XML datotek so objavljeni na portalu AJPES v razdelku Statistike – Plače –
Program, Osnovna struktura in kontrolna shema pa na portalu AJPES na strani »Za
razvijalce programske opreme«.
•

Omogoči naj se pregled podatkov o plačah, ki jih je pravna oseba predložila v
preteklih obdobjih.
Aplikacija PLAČE na povezavi »Izbira obrazcev« omogoča pregledovanje poročanih
podatkov o izplačanih plačah in podatkov o regresu za letni dopust za preteklih 12
mesecev.

•

Podatek o povprečni plači v RS naj se objavi prej.
Rok objave podatkov o izplačanih plačah je določen z Letnim programom statističnih
raziskovanj, katerega nosilec je SURS in opredeljuje rok prve objave 45 dni po
obdobju opazovanja. Prva objava podatka o povprečni plači je na portalu SURS,
uradna objava podatka o povprečni plači v RS pa je objavljena v Uradnem listu RS.
Glede na ta rok je tudi AJPES prilagodil načrt objav tako, da so podatki o izplačanih
plačah objavljeni na portalu AJPES do 15. v mesecu za predpretekli mesec.

•

Omogoči naj se možnost vnosa podatkov o izplačanih plačah tudi ko gre za
izplačilo plač v tekočem mesecu (nekateri poročevalci izplačujejo plačo v
tekočem mesecu, npr. zadnji delovni dan).
Predlog s strani uporabnikov je AJPES prejel že v preteklosti. AJPES je predlog
preučil in ugotovil, da ga ne more upoštevati. Poročanje o izplačanih plačah temelji
na Navodilu o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za
potrebe statističnega raziskovanja, ki določa, da izplačevalci v tekočem mesecu
poročajo podatke o izplačanih plačah za pretekli mesec, to je o rednem izplačilu
plače. Če bi bila omogočena predložitev podatkov o izplačanih plačah za tekoči
mesec še pred njegovim iztekom, bi to lahko povzročilo zmedo pri tistih izplačevalcih,
ki podatkov za pretekli mesec še niso oddali, z aplikacijo pa bi jim bila že dana
možnost poročanja za tekoči mesec oziroma in bi jim bilo tako omogočeno poročanje
za nepravilno obdobje. Aplikacija za poročanje podatkov o izplačanih plačah je
prilagojena načinu izplačila plač večine poročevalcev. Tisti izplačevalci, ki bi
poročanje želeli opraviti prej, lahko XML datoteko pripravijo že v času izplačila plače,
takoj na začetku naslednjega meseca pa le z enim ukazom podatke pošljejo AJPES.
Ob proučevanju tega predloga je bilo ugotovljeno, da je takih poročevalcev, ki plačo
izplačujejo še pred iztekom meseca, manj kot odstotek.

•

AJPES pošilja elektronska sporočila računovodskim servisom tudi za stranke,
za katere računovodski servis ne opravlja več storitev.
AJPES poslovne subjekte, ki še niso poročali podatkov o izplačanih plačah, pred
zaključkom meseca elektronsko opozori na obveznost poročanja. Elektronsko
obveščanje je povezano s pooblastili za poročanje podatkov o izplačanih plačah.
Računovodski servis, ki ni več pooblaščen za poročanje podatkov za določeni
poslovni subjekt, mora pooblastilo preklicati in s tem se ukine tudi posredovanje
elektronskega opozorila.

•

Pri plačah ni možnosti oznake, da podjetje nima zaposlenih.
Poslovni subjekti imajo možnost, da v aplikaciji PLAČE sami označijo razlog za
neporočanje podatkov o izplačanih plačah (status neporočanja) na ravni podenote,
ne pa tudi na ravni poslovnega subjekta. Način in delovanje aplikacije je z
metodološkega vidika v pristojnosti SURS, ki mu je bil predlog, da poslovni subjekti
sami vnesejo status neporočanja, v preteklosti že posredovan. Zaradi zagotavljanja
višje kakovosti podatkov se SURS s predlogom ni strinjal, zato ni bil realiziran.
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•

AJPES naj v aplikacijah ČPPS in SFR omogoči samodejne seštevke vnesenih
podatkov.
Aplikaciji ČPPS in SFR že omogoča samodejne seštevke.

•

AJPES naj omogoči, da bodo podatki ČPPS oziroma predložena poročila na
vpogled tudi za pretekla obdobja.
Aplikacija ČPPS omogoča vpogled za tekoče in tri pretekla obdobja poročanja, in
sicer prek aktivne povezave »Moja stran«, pod tabelo »Aktivne aplikacije za
predložitev podatkov« izberete povezavo »Pregled predloženih podatkov«. Pregled
preteklih podatkov je na voljo v okviru podnaslova »Četrtletno statistično poročanje o
poslovanju poslovnih subjektov«.

•

Omogoči naj se izvoz podatkov ČPPS v Excel za nadaljnjo obdelavo.
Aplikacija ČPPS omogoča izvoz v Excel.

•

Izdelava statističnih poročil bi morala biti poenostavljena.
AJPES je pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj, ki zbiranje podatkov izvaja
prek svojega spletnega portala za potrebe SURS in BS (npr. ČPPS, SFRM), zato
vsebina poročanja ni v pristojnosti AJPES.

•

AJPES naj dopolni aplikacijo za vnos podatkov ČPPS tako, da se bodo podatki
lahko uvozili.
Aplikacija ČPPS že omogoča uvoz podatkov - v obliki XML datoteke.

•

Rok za oddajo podatkov ČPPS je prekratek. Predloženi podatki niso realni, ker
dokumentacija za leto 2014 še vedno prihaja v računovodstvo. Podatki se bodo
razlikovali od podatkov letnega poročila za leto 2014.
Uradni rok za predložitev podatkov ČPPS za 4. četrtletje je 31. 1. naslednjega leta,
podatke pa je mogoče predložiti v podaljšanem roku do 14. 2. V kolikor ni mogoče
zagotoviti točnih podatkov, lahko poročevalec (skladno z Navodili za izpolnjevanje
vprašalnika s strani SURS) podatke oceni: »Če pri posameznem zahtevanem
podatku ne razpolagate z natančnimi vrednostmi, podatek ocenite in vpišite oceno.«.
SURS potrebuje podatke ČPPS v dogovorjenih rokih za izračun četrtletnega bruto
domačega proizvoda, nato pa s strani AJPES prejme tudi (točne) podatke letnih
poročil.

•

Poročanje SFR bi bilo potrebno izboljšati (poročanje na splošno in preglednost
samega vnosa poročil).
Oblika in vsebina obrazcev za poročanje statistike finančnih računov je predpisana s
strani Banke Slovenije, podlaga za tak način poročanja pa je Standardna klasifikaciji
institucionalnih sektorjev, Evropski sistem računov 2010. AJPES je do sedaj že
realiziral vse znane možnosti za poenostavitev poročanja (samodejno izračunavanje
seštevkov, večjo preglednost obrazcev, specifičnost opozoril, ki jih je za zagotovitev
večje pravilnosti podatkov predvidela Banka Slovenije), vendar obsežnost obrazcev
in vsebinska zahtevnost navodil Banke Slovenije poročevalcem še vedno povzročajo
težave. Za enkrat v AJPES ne poznamo rešitve, ki bi lahko poročanje še dodatno
olajšala.

•

Aplikacija SFR bi lahko sama računala razlike.
Aplikacija SFR je bila že pred leti spremenjena v smislu, da sama sešteva podatke v
obrazcih stanj in v obrazcih transakcij ter ob upoštevanju podatkov stanj na zadnji
dan predhodnega poročevalskega obdobja samodejno izračunava tudi vrednostne
spremembe. Potem ko poročevalci v poročilo vnesejo stanja in transakcije za tekoče
poročevalsko obdobje, je njihova naloga le, da še obrazložijo morebitna odstopanja v
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vrednostnih spremembah, ki so izven okvirov, ki jih je za posamezen finančni
inštrument predvidela Banka Slovenije.
•

AJPES naj bolje razloži smiselnost vrednotenja običajnih kratkoročnih terjatev
in obveznosti ter poda nazornejša navodila.
Način vrednotenja sredstev in obveznosti ter drugi vsebinski napotki za poročanje so
predpisani s strani Banke Slovenije v Podrobnih vsebinskih navodilih za SFR in glede
na to, da je AJPES pooblaščen le za zbiranje podatkov, na ta navodila ne more
vplivati. Navodila AJPES za delo s spletno aplikacijo in Excel preglednico pa
podrobneje pregledamo vsaj enkrat letno in ob tem skrbimo tudi za njihovo
razumljivost, bolj kompleksne so predvsem Računske in logične kontrole, te so
specifične, tako kot sama vsebina poročanja in ugotavljamo, da imajo poročevalci
zlasti na začetku poročanja pogosto težave z njo, zato bomo pred naslednjim
poročanjem navodila ponovno pregledali tudi s predlaganega vidika.

•

Aplikacija SFR naj se spremeni tako, da bo izboljšan postopek uvoza podatkov.
Poročevalci lahko podatke SFR tudi uvozijo, in sicer s pomočjo XML datoteke s
predpisano strukturo. XML pripravijo s pomočjo Excel preglednice AJPES ali s svojimi
programskimi orodji, sam uvoz pa poteka na način, kot je to praksa v vseh aplikacijah
AJPES, ki takšen način priprave podatkov omogočajo.

3.4

Tržne storitve

Pripombe oziroma predlogi glede tržne dejavnosti AJPES se nanašajo na bonitetne
storitve ter na obvezni pobot.

•

AJPES naj zniža znesek za dostop do bonitetnih informacij, ali pa omogoči
državnim ustanovam dostop do njih vsaj v primeru javnega naročanja. Podjetja,
ki pripravljajo ponudbe za javna naročila, morajo mesečno naročati bonitetne
informacije in na letni ravni to predstavlja visok strošek.
Bonitetne informacije pripravlja AJPES v okviru svoje tržne dejavnosti in so zato
plačljive za vse uporabnike, tudi državne organe. Cene so določene v Ceniku
bonitetnih in drugih tržnih storitev in so za vse naročnike enake. Pri naročilu
določenih bonitetnih informacij nudimo količinske popuste. V postopkih javnega
naročanja pa gre za samostojno odločitev naročnika, kako in s katerimi dokazili bo
preverjal ekonomsko in finančno stanje ponudnikov

•

AJPES naj zainteresiranim ponudi možnost samodejnega obveščanja opozoril
glede objav v insolventnih postopkih.
Obveščanje v zvezi s spremembami v poslovanju izbranih poslovnih subjektov je
omogočeno s storitvijo eOpomnik. Dnevno obveščanje zainteresiranim poteka prek
obvestil na e-naslov in/ali na SMS. Vključuje opozorila v zvezi z insolventnimi
dogodki, transakcijskimi računi, neporavnanimi obveznostmi (blokadami),
spremembami registrskih podatkov in drugih e-objav. Vsem uporabnikom je
omogočena enomesečna brezplačna uporaba.

•

Omogoči naj se brezplačen vpogled v boniteto poslovanja.
AJPES bonitetne informacije opravlja v okviru tržne dejavnosti, ločeno od javnih
storitev. Bonitetne informacije ne sodijo med zbirke, ki jih je AJPES dolžan
naročnikom posredovati brezplačno in jih javno objavljati. Ker tržna dejavnost ni

AJPES

Stran 19/22

financirana iz proračunskih sredstev, se storitve zaračunavajo v skladu s Cenikom
bonitetnih in drugih tržnih storitev.
•

Poenostavi naj se storitev pridobivanja eS.BON in plačevanje BON obrazcev
Spletna bonitetna informacija z bonitetnimi ocenami je uporabnikom na voljo on-line
na podlagi plačila z Moneto in plačilnimi karticami takoj po uspelem spletnem plačilu.
Uporabniki, ki želijo nakup opraviti s plačilom na transakcijski račun pa morajo
izpolniti plačilni nalog in pridobiti vrednostne točke (VTA).
Ostale bonitetne informacije se v skladu s cenikom plačujejo pred izdelavo. Z
naročniki večjega števila bonitetnih informacij AJPES sklene pogodbo in se dogovori
za mesečno plačevanje naročenih bonitetnih informacij.

•

Plačljive storitve AJPES so predrage.
S pripravo bonitetnih storitev nastajajo stroški (lastna metodologija, razvoj, nakup
vhodnih podatkov pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse druge bonitetne hiše, stroški
zaposlenih, in drugi). Ker tržna dejavnost AJPES ni financirana iz proračunskih
sredstev, se storitve zaračunavajo v skladu s Cenikom bonitetnih in drugih tržni
storitev.

•

Bonitetne ocene niso aktualne, so pa pri nekaterih javnih razpisih edino merilo
ekonomske sposobnosti.
Bonitetno ocenjevanje poteka v skladu s pravili baselskega sporazuma. Osnova za
določitev bonitetne ocene so podatki iz letnih poročil. Med letom se bonitetne ocene
dnevno osvežujejo (bonitetne ocena na dan izdelave bonitetne informacije) in
upoštevajo medletne spremembe v poslovanju podjetja (podatki o insolventnih
dogodkih v podjetju ali v odvisnih družbah, o blokadah na računih podjetja ali odvisnih
družb, podatki in informacije iz revidiranega letnega poročila, mnenje revizorja in
drugo).

•

Bonitetna informacija naj ponudi podatke o blokadi transakcijskega računa:
datum od kdaj je blokiran transakcijski računu in podatek o izvršbah ter vrstni
red upnikov.
Podatki o plačilni sposobnosti so na voljo v bonitetni informaciji BON-2, ki vključuje
skupne zneske dospelih neporavnanih obveznosti (»blokade« na podlagi
pravnomočnih sklepov) na vseh odprtih in zaprtih računih v določenem obdobju ter
skupne zneske po posameznih zakonsko določenih vrstnih redih in s številom dni v
zadnjih 6 mesecih. Podatki o upnikih in o številu upnikov so zajeti samo v evidencah
ponudnikov plačilnih storitev.

•

AJPES naj omogoči podatke o blokadi transakcijskih računov - obveščanje o
trajanju blokade.
Obveščanje (na e-naslov in ali/SMS) o nastanku in prekinitvi neporavnanih
obveznosti, zaprtju in odprtju računov ter o drugih dnevnih spremembah v poslovanju
izbranih poslovnih subjektov omogoča storitev eOpomnik. Vsem uporabnikom je
omogočena enomesečna brezplačna uporaba.

•

AJPES naj podatke, ki jih prodaja bonitetnim hišam, prodaja tudi ostalim.
Storitve AJPES so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji in v skladu z javno
objavljenimi tarifami in ceniki. Cene se razlikujejo glede na namen uporabe (analitični
namen, komercialni namen).
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•

AJPES naj objavi finančne podatke tudi po dejavnosti.
Podatki o poslovanju poslovnih subjektov po dejavnosti (standardna klasifikacija
dejavnosti – SKD) so na voljo v objavljenih informacijah o poslovanju poslovnih
subjektov in podrobneje v zbirki podatkov in kazalnikov FI-PO AJPES.

•

AJPES naj omogoči prenos podatkovnih zbirk v celoti – izvoz podatkov v Excel.
Spletna zbirka podatkov in kazalnikov FI-PO AJPES omogoča izvoz podatkov o
poslovanju posameznih poslovnih subjektov/regij/občin/dejavnosti. Prenosi vseh
podatkov v Excel ali v informacijski sistem uporabnikov za nadaljnjo obdelavo in
analiziranje so možni iz primarnih baz podatkov.

•

FI-PO je v primerjavi s storitvijo in konkurenčnimi ponudniki predrag, zato naj
AJPES zniža ceno.
Cene paketnih storitev FI-PO AJPES so odvisne od obsega uporabe podatkov o
poslovanju poslovnih subjektov, ki se po vsebini ne razlikujejo. Praviloma so nižje od
podobnih storitev drugih ponudnikov.

•

AJPES naj poenostavi vnos in elektronsko podpisovanje (večkratni vnos kode)
pri obveznem pobotu
Nabor in obliko podatkov predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, zato
dodatna poenostavitev ni možna. Po vnosu podatkov je potreben podpis, saj s tem
zagotovimo verifikacijo podatkov, za vnos katerih skladno z zakonom odgovarja
dolžnik (uporabnik). Vnos podatkov je dodatno poenostavljen z možnostjo uvoza
podatkov v obliki XML datoteke, ki jo lahko uporabnik izvozi iz svojega
računovodskega informacijskega sistema. Pri težavah s prepogostimi zahtevami za
vnos kode kartice z elektronskim podpisom pa svetujemo, da se obrnete na svojega
izdajatelja digitalnega potrdila za e-podpisovanje, saj ta težava ni posledica aplikacije
ePobot.

•

Aplikacija za vnos podatkov pri pobotu naj si zapomni davčno številko upnika,
da ne bo potrebno vedno znova vnašati celotne davčne številke za istega
upnika.
Vnos posameznih davčnih številk zagotavlja pravilnost pri izvajanju večstranskega
pobota ter zmanjšanje napak pri vnosu, saj po opravljenem pobotu ni možno
popravljati vnesenih podatkov. Za vnose podatkov je skladno z Zakonom o
preprečevanju zamud pri plačilih odgovoren dolžnik (uporabnik). Za hitrejši vnos
podatkov je na voljo možnost uvoza podatkov iz uporabnikovega računovodskega
informacijskega sistema.

•

AJPES naj omogoči, da bo pri prevzemu rezultatov obveznega pobota potrebno
manj korakov.
AJPES je maksimalno poenostavil uporabo ePobota, tudi za prevzem rezultatov. Da
je prevzem opravljen s strani pooblaščene osebe in ni možnosti nepooblaščenega
dostopa do zaupnih podatkov poslovnega subjekta, je potrebna prijava in ustrezna
identifikacija osebe, ki te rezultate prevzame. V primeru, da uporabnik oddaja
podatke za več subjektov, pa je potrebna tudi predhodna izbira subjekta, za katerega
uporabnik želi podatke.

•

Obvezni pobot povzroča zelo veliko dela, rezultatov praktično ni. Dodatni
problem je skrajšanje roka za pripravo podatkov - s spremembo smo izgubili en
dan.
Obvezni pobot je uvedel Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih ter to obveznost
naložil vsem dolžnikom, ki zamujajo pri poravnavi svojih obveznosti. Rezultati pobota
so odvisni od možnosti sklenitve pobotnih verig, te možnosti pa se zmanjšajo, če še
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ostali dolžniki ne izpolnijo svoje obveznosti prijave dolgov v obvezni pobot. Za lažji
vnos podatkov ePobot omogoča tudi uvoz podatkov v obliki XML datoteke, ki jo lahko
uporabnik izvozi iz svojega računovodskega informacijskega sistema. Obdobje
oddaje podatkov traja en teden in se ni krajšalo. S spremembo dneva izvedbe iz
petka na četrtek, zaradi predlogov uporabnikov, se je spremenil tudi dan začetka
zajema podatkov.
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