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VIZIJA AJPES 
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AJPES bo vodilna nacionalna institucija, ki zbira in 
zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno 
in evropsko poslovno okolje.  
 
 



MOZAIK STORITEV IN AKTIVNOSTI AJPES 

REGISTRSKA 
DEJAVNOSTI 

OBJAVE 

LETNA 
POROČILA 

IN 
STATISTIKA 
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Poslanstvo: 

Poslanstvo AJPES je zbirati podatke o poslovnih subjektih in njihovem 
poslovanju na uporabniku prijazen način ter jih čim bolj učinkovito 
ponuditi zainteresirani javnosti, s ciljem zagotavljanja 
transparentnosti poslovnega okolja in ob nenehni skrbi za 
povečevanje zadovoljstva uporabnikov.  

 

Strateški cilji: 

1. soustvarjati transparentno gospodarsko okolje, 

2. spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov in informacij, 

3. sodelovati z interesnimi skupinami ter institucijami pri 
izboljševanju pravnega in institucionalnega okolja, 

4. ostati pomembni ponudnik bonitetnih in drugih tržnih storitev. 
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POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI 



TEMELJI DOSEGANJA CILJEV 

• Strokovno, zakonito in gospodarno delovanje 

• Zagotavljanje kvalitetnih (izvornih) podatkov 

• Varovanje osebnih podatkov 

• Uporabniku prijazen dostop – vedno, preko različnih medijev in 

za nizko ceno 

• Mednarodno sodelovanje – EBR, ECRF, GLEIS, BRIS 

• Sodelovanje in proaktivno ravnanje  

• Obvladovanje tveganj in izvajanje sistema stalnih izboljšav 

• Zagotavljanje in spremljanje zadovoljstva zaposlenih in 

uporabnikov 
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NEVLADNIH 
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BANK 
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Registriranje, vodenje registrov in objave 

• VEM (12 točk AJPES v okviru 142 točk VEM) – več kot 1300 registracijskih 

postopkov/točko/letno 

• PRS 

• Objave po zakonskih podlagah (ZGD-1, ZSreg, ZFPPIPP, …) 

• Drugi registri (RTR, RZPP, REZ, SODD, RZIJZ…) 

 



Točka VEM - AJPES kot osrednja točka VEM 

 



VEM: Registriranje samostojnih podjetnikov in 
enostavnih d.o.o. v AJPES 
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Število postopkov registracije samostojnih podjetnikov  
v letih 2009 do 2015 

Število postopkov VEM za registracijo SP Od tega: število vlog, oddanih na točkah VEM AJPES

- Več kot 1300 registracijskih postopkov na točko VEM AJPES 

- Veliko povratnikov (starih strank) 

- Permanentno izobraževanje 66 referentov 

 

 



Poslovni register (PRS): Sestava in načini vpisa v 

Poslovni register Slovenije 

 

 





PRS: Javno iskanje ePRS 



PRS: Vpogled v ePRS 

 



 

 

 

PRS: Dostop prekrškovnim organom 
 

 

 

Prekrškovnim organom je 

osebni podatek viden 

Dostop do osebnih podatkov zakonitih zastopnikov subjektov vpisa v 

sodni register – 26 im prekrškovnim organom 

 



PRS: Iskanje po osebah 

 - Javno iskanje 

- Zaščiteno iskanje (sodišča, državni organi, stečajni upravitelji) 

 



RTR: Register transakcijskih računov 

Banke 

 

 

Banka 

Slovenije 

 

 

 

UJP 

REGISTER 

TRANSAKCIJSKI

H RAČUNOV 

Možnosti vpogleda: 

- spletni vpogled v podatke o TR 

poslovnih subjektov  (na 31.12.2015 

odprtih 233.302) 
 

- prevzem celotne baze, mesečne ali 

dnevne spremembe – v xml datotekah (tudi 

preko spletnega servisa)  
 

- neposredni dostop do podatkov TR 

fizičnih oseb (na 31.12.2015 odprtih 

2.201.988) – samo osebe in organi določeni 

z zakonom (vpogled s KDP, spletni servis) 
 

- posredovanje podatkov o TR fizičnih 

oseb na podlagi vloženih zahtev (papirno ali 

elektronsko) 

- posredovanje podatkov bankam za 

izvrševanje izvršb in preverjanje obstoja 

TR (spletni servis) 

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) - Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih 

računov 

 

Pravilnost podatkov o imetnikih TR je zagotovljena s povezavo RTR s centralnim registrom prebivalstva, 

davčnim registrom in poslovnim registrom. 

 



RTR: Vpogled v eRTR 

 

Cca 50.000 poizvedb letno – pretežno odvetniki 

Vpogled v lastne podatke 



RZPP: Register neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premičnin (RZPP) 

 

 

Notarji (zastava) 

Izvršitelji (rubež) 

Davčni 

izterjevalci 

(rubež in 

prepoved) 

Sodišče 

(prepoved) 

 

 

Spletni brezplačni vpogled v podatke o 

zastavljenih in zarubljenih  premičninah 

 

 

 

 

 

WS RZPP (ponovna uporaba)-predvsem za 

leazing hiše, banke) - zgolj podatkih o 

vozilih (VIN številka je ID) 

REGISTER 

ZASTAVNIH PRAVIC 

NA PREMIČNINAH 

AJPES 

opravi vpis 

Pravne podlage: Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem postopku, Uredbo o 

registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

Pravilnost podatkov o dolžnikih je zagotovljena s povezavo RZPP s centralnim registrom prebivalstva in poslovnim 

registrom. 



RZPP: Delež zastavljenih premičnin po vrstah 

premičnin 

 

 

Motorna in tirna 
vozila, motorna 

kolesa ter prikolice in 
polprikolice; 11% 

Oprema; 79% 

Zaloge; 7% 

Živali - govedo, 
kopitarji, drobnica; 

3% 



RZPP: Eksponentna rast vpisov kot odraz krize 
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Število vpisov zastavljenih premičnin glede na vrsto vpisa 
 

Prostovoljna zastava Rubež Prepoved razpolaganja

Število dolžnikov v RZPP – cca 15.000 pravnih oseb in 15.000 fizičnih oseb 

 



RZPP: Iskanje po dolžnikih, zastaviteljih (NOVO) 

 



• Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje 
električne energije do 50 kW (125) 

• Vpisnik prostovoljskih organizacij (1094) 

• Register zavezancev javnega značaja (5820) 

• Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno 
delo (5598) 

 

 

Načrtovano v 2017: 

Register nastanitvenih enot: Prijava gosta le enkrat – na portal 
AJPES, ki bo vir za evidence ostalim 4 organom – novi Zakon 
o gostinstvu 

Register dejanskih lastnikov: Evidenca dejanskih lastnikov - 
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
- Pravilnost podatkov o lastnikih bo zagotovljena s povezavo s 
Centralnim registrom prebivalstva in davčnim registrom 

 

 

Drugi registri 



Drugi registri: Seznam posameznikov, ki 

opravljajo osebno dopolnilno delo 

 

Upravne 
enote 
 
 
Posamezni
ki 
 
 
AJPES 
(izbrisi po 
uradni 
dolžnosti) 

 

POSAMEZNIKI, 

KI OPRAVLJAJO 

OSEBNO 

DOPOLNILNO 

DELO 

Spletni javni vpogled v podatke 
seznama in celoten seznam ter 
zagotavljanje podatkov sistemu e-
uprave za nakup vrednotnice  
(osebno ime, vrsta osebnega 
dopolnilnega dela, zaporedna 
številka posameznika, kontaktni 
podatki) 
 
 
Neposredni dostop do podatkov 
seznama – nadzorni organi določeni 
z zakonom (vpogled s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom, posredovanje 
podatkov prek spletnega servisa v 
sistem FURS) 

 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)  
Pravilnost podatkov o posameznikih je zagotovljena s povezavo s centralnim registrom 
prebivalstva 

 

 

 



Drugi registri: Seznam posameznikov, ki 
opravljajo osebno dopolnilno delo 

 



Mednarodno delovanje 
• Izmenjava mnenj, pozitivnih praks s sorodnimi registrskimi organi v regiji (Makedonija, Srbija, BiH) 

• Sodelovanje pri nastanku Balkanskega poslovnega registra (EBRD, 2018) 

• Akreditacija pri GLEIF za dodeljevanje LEI (načrtovano za 2017) 

• Članstvo v sorodnih mednarodnih organizacijah: 

– European Business Register – EBR (2011) 

– Company Law Expert Group – CLEG BRIS (2014)   BRIS (EC), 2017 

– European Commerce Registers’ Forum – ECRF (2016) 

– International Association of Commercial Administrators - IACA (2016). 
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Prednost: 27 članic, podatki o več kot 22 milijonov poslovnih subjektov 

Slabost: neenotni podatki po različnih  državah 



Letna poročila in statistika 

• Zbiranje, obdelava in objava letnih poročil (5 zaporednih let) 

• Zbiranje podatkov za potrebe SURS, BS in MJU in objave za 

zmanjšanje administrativnih bremen in preglednost poslovnega 

okolja (ISPAP, ČPPS, SFR, Div, itd.) 

• Statistika plačilnega prometa – neporavnane obveznosti, statistika 

prejemkov in izdatkov 
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Število javno objavljenih letnih poročil za leta 2003 do 2015 (do vključno JOLP 5.9.2016) 

Pravne osebe javnega prava Samostojni podjetniki
Gospodarske družbe in zadruge (revidirano letno poročilo) Gospodarske družbe in zadruge (letno poročilo)
Gospodarske družbe in zadruge (konsolidirano letno poročilo) Društva
Zasebno pravo



Primer prikaza letnega poročila 

 



Bonitetne in druge tržne storitve z izvornimi 
podatki 
 

 

BONITETNA DEJAVNOST 

 

 

 

 

NOVE STORITVE 

 

 

 

 

Izvajanje dejavnosti in zagotavljanje kakovosti s 
spoštovanjem pravil Kodeksa osnovnih načel 
ravnanja bonitetnih agencij ob upoštevanju 
metodologije primerljive z mednarodnimi 
bonitetnimi agencijami 

 

eOpomnik, proFi=Po, RLKP 

 

AJPES Informator 



Zagotavljanje transparentnosti in pravne 

varnosti poslovnega okolja 

• 4.600.000 iskanj registriranih uporabnikov po javnih podatkih 

poslovnega registra (PRS) 

• 22.000 iskanj upravičenih uporabnikov po zaščitenih podatkih 

PRS 

• 600.000 vpogledov v register transakcijskih računov RTR 

• Več kot 160.000 javno objavljenih letnih poročil 

• 1.000.000 vpogledov v javno objavljena letna poročila 

• 6.800.000 vpogledov v javne listine sodnega registra in druge 

eObjave 

• Zagotavljanje podatkov poslovnega registra 86 državnim 

organom 
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Zmanjševanje administrativnih bremen  

• 1.900 oseb javnega prava upravičenih do oprostitve dvojnega 

poročanja podatkov o izplačanih plačah (ISPAP v sodelovanju s 

SURS in MJU) 

• Vzpostavitev registra nastanitvenih obratov in enkratno poročanje 

(prej 4 institucijam) v drugi polovici 2017 

 

31 



Spodbujati elektronsko izmenjavo 

podatkov in informacij 

• 2 registra, katerih vsebino AJPES objavlja tudi v strojnem berljivem 

formatu 

• 6 spletnih servisov za zagotavljanje podatkov PRS po meri 

upravičenih uporabnikov in sistemov 

• Več 81 % elektronsko predloženih in podpisanih letnih poročil (brez 

kakršnegakoli papirja) 
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Učinkovito in uporabniku prijazno delovanje 

• Prilagoditev spletnih aplikacij modernim komunikacijskim napravam 

• Uporaba novih spletnih tehnologij in opustitev podpore starim verzijam 
brskalnikov 

• Prenova portala AJPES 
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Zagotavljanje pravice vedeti 

1) Dnevna komunikacija med zaposlenimi in deležniki (uporabniki storitev, 

gospodarskimi združenji, državnimi institucijami idr.) 

1) Help desk in info@ajpes.si 

2) Merjenje zadovoljstva uporabnikov z letno anketo – 5169 odgovorov, povprečna 

ocena 4,5 

2) Več kot 20 objavljenih člankov in novic v nacionalnih medijih 

3) Več kot 35 predstavitev dela AJPES in njihovih izpostav v lokalnih okoljih 

4) Več kot 15 strokovnih predavanj na različnih dogodkih 

5) Informiranje uporabnikov z e-mesečnikom AJPES Informator in na družbenih 

omrežjih 
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AJPES – od ljudi za ljudi! 

 
1) 230 zaposlenih (zaposleni za nedoločen) v 13 organizacijskih enotah – 48 % z 

višjo in visoko stopnjo izobrazbe 

2) Aktivno vključevanje zaposlenih vseh organizacijskih enot v delovne skupine in 

odprava krajevne pristojnosti 

3) Sledenje zakonskim spremembam, stalno izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih 

4) Urejeni poslovni procesi – imetnik standarda kakovosti ISO 9001 z letnimi 

recertificiranji, letna revizija računovodskih izkazov 

5) 1. srcu prijazna agencija v Sloveniji 

6) Finalist Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016!  
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Hvala vam za zaupanje! 

 

 

www.ajpes.si 

info@ajpes.si 

 

 

Želimo vam uspešno 
poslovno pot! 

 


