
V današnjih turbulentnih časih je 
zanesljivost poslovanja nujna, kar 
potrjuje tudi naraščanje števila vpogle-
dov v centralni Poslovni register 
Slovenije (PRS), sledijo pa vpogledi v 
Register transakcijskih računov 
(RTR) in v Register neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin (RZPP). Pri slednjem je 
možno preveriti zastavo premičnin po 
vrsti premičnine ali zastavitelju. 
Namenskim uporabnikom je na voljo 
tudi dostop do podatkov preko spletne-
ga servisa (npr. leasing hiše), ki je 
vzpostavljen še za sedem drugih 
registrov. 

 Z namenom večje transparentnosti 
izvajanja turistične dejavnosti je bil v 
decembru 2017 vzpostavljen Register 
nastanitvenih obratov (RNO), kamor 
se morajo vpisati vsi izvajalci namestit-
venih storitev do konca februarja 2018. 
Prav tako je uveden nov poenostavljen 
sistem poročanja, saj bodo preko nove 
spletne aplikacije podatke o gostu 
poročali le enkrat, in sicer preko portala 
AJPES. Drugi organi (policija, statistični 
urad in občine) bodo te podatke 
zajemali preko portala AJPES in jih 
uporabili za svoje obračunske in 
statistične namene. 

Prav tako je AJPES po pooblastilu 
Urada za preprečevanje pranja denarja 
vzpostavil Register dejanskih lastni-
kov (RDL), kamor bodo lastniki po 
direktivi o preprečevanju pranja 
denarja sporočali podatke o osebi, ki 
igra ključno vlogo pri obvladovanju 
delovanja poslovnega subjekta. 
Aplikacija, kamor mora več kot 65.000 
zavezancev vpisati podatke o dejanskih 
lastnikih, je že odprta, od 19. januarja 
2018 dalje pa bo na portalu AJPES 
omogočen tudi vpogled v te podatke. S 
tem bo vsem zainteresiranim omogoče-
no iskanje podatkov v registru in 
preverjanje dejanskih lastnikov, kar bo 
prispevalo k večji transparentnosti 
poslovnega okolja. 

Še vedno pa ima AJPES vlogo 
največjega registrskega organa v državi, 
saj na svojih 12 izpostavah – točkah 
SPOT (nekdanje točke VEM) v okviru 

sistema za podporo poslovnim subjek-
tom v državi AJPES izvede več kot 75 
odstotkov registracij gospodarskih 
družb in več kot 54 odstotkov registracij 
samostojnih podjetnikov.

Poleg podatkov o slovenskih 
poslovnih subjektih je z vključitvijo v 
Sistem povezovanja poslovnih 
registrov (Business Registers 
Interconnection System – BRIS) 
Slovenija kot ena izmed prvih držav 
članic dosegla pomemben mejnik pri 
zagotavljanju transparentnega poslov-
nega okolja v EU. S platformo, ki jo je po 
pooblastilu države izdelal AJPES, je 
prvič omogočena elektronska komuni-
kacija z vsemi poslovnimi registri, ki 
bodo po direktivi Evropske komisije 
izmenjevali informacije v zvezi s tujimi 
podružnicami in čezmejnimi 
združitvami družb prek portala 
e-pravosodje. Prav tako AJPES aktivno 
sodeluje tudi z organizacijo za globalni 
identifikator (GLEIF), kjer je pristopil k 
akreditaciji za pridobitev statusa 
lokalnega registratorja globalnih 
identifikatorjev LEI. Leta 2018 bodo 

morali identifikator pridobiti vsi 
poslovni subjekti, ki so zavezanci po 
direktivi MiFID2.

Bonitetne ocene S.BON so izdelane 
na podlagi izvirnih in ažurnih podatkov 
ter primerljive metodologije bonitetnih 
hiš Standards&Poor, Fitch ter Moody's. 
Preverjanje bonitete obstoječih in novih 
poslovnih partnerjev je del učinkovite-
ga upravljanja vsakega podjetja in 
osnovni korak pred sprejemanjem 
poslovnih odločitev. Finančni pomoč-
nik Fi=Po, ki je namenjen samostojne-
mu analiziranju partnerjev, bo v letu 
2018 celovito prenovljen in nadgrajen z 
eOpomnikom za dnevno obveščanje.

Zaposleni AJPES v 13 poslovnih 
enotah predstavljajo prednosti uporabe 
podatkov na številnih dogodkih, saj je 
ključna informacija ob pravnem času 
zlato. Ob odličnih rezultatih vsakoletne 
ankete zadovoljstva uporabnikov k 
temu dodatno prispevata tudi prejeti 
certifikat Dobre energije v letu 2017 in 
nagrada HORUS za najbolj družbeno 
odgovorno agencijo v letu 2016 v 
državi.
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