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Ajpes, dragocen vir podatkov 
tudi za lokalne skupnosti
AJPES je vir podatkov o poslovanju poslovnih subjektov v Sloveniji in kot tak prvi vir informacij o 
gospodarski moči posameznih občin. Dnevno posodobljeni zanesljivi podatki o poslovanju po-
slovnih subjektov so izjemno dragoceno orodje tako za lokalne skupnosti kot za vse državljane.

Poslanstvo AJPES je pridobivati in 
voditi podatke o poslovnih subjek-
tih in njihovem poslovanju in jih čim 
bolj učinkovito ponuditi zainteresi-
rani javnosti. V svoje storitve vklju-
čujejo samo kakovostne, verodo-
stojne in dnevno osvežene podatke. 
To je posebej pomembno na podro-
čju bonitetnega ocenjevanja, kjer 
je verodostojnost bonitetnih ocen 
ključna. Prav tako bonitetno oce-
njevanje poteka pod enakimi pogoji 
za vsa slovenska podjetja, napove-
dno moč modela S.BON AJPES pa 
letno preverjajo. Kot pravi direkto-
rica mag. Mojca Kunšek, je zgodnje 
in zanesljivo zaznavanje sprememb 
pri poslovanju ocenjevanih podjetij 
tudi odraz strokovno visoko usposo-
bljenih analitikov in zanesljive infor-
macijske podpore, kar naročniki pri 
njih še posebej cenijo.

Pomoč pri sprejemanju 
ukrepov za razvoj 
podjetništva na lokalni ravni

AJPES je, kot za marsikoga druge-
ga, tudi za lokalne skupnosti nepo-
grešljiv vir podatkov. Poleg dnevnih 
podatkov za lokalne skupnosti in 
širšo javnost enkrat letno pripravijo 
in objavijo tudi zbirne podatke o po-
slovanju poslovnih subjektov na ni-
voju posameznih občin in statistič-
nih regij. Podrobne, na enem mestu 
zbrane informacije ter analiziranje 
podatkov nudi spletno orodje Fi=-
Po Finančni pomočnik, ki ponuja 
različne predpripravljene analize 
na nivoju posameznih subjektov, 
geografsko zaključenih celot (ob-
čin, regij, celotnega gospodarstva) 

in posameznih dejavnosti, kar upo-
rabnikom pomembno olajša delo in 
prihrani čas, na tej osnovi pa se lah-
ko tudi ocenjujejo ukrepi za razvoj 
podjetništva na občinski ravni.

Za preverjanje ekonomske 
in finančne sposobnosti 
ponudnikov

Lokalne skupnosti kot izvajalci 
postopkov javnih naročil so dolžne 
preverjati tudi ekonomsko in finanč-
no sposobnost ponudnikov. »Pri tem 
bonitetne ocene ponudnikov, ki jih 
AJPES pripravlja po lastni metodo-
logiji S.BON AJPES, izpolnjujejo vse 
zahteve evropskih smernic. Glede 
na to, da temeljijo na uradnih in iz-
vornih podatkih, pa se z ocenami od 
SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) 
zanesljivo napoveduje verjetnost, 
da bo pri podjetju prišlo do steča-
ja, prisilne poravnave ali likvidacije 
(dogodka neplačila) v enem letu po 
predloženih računovodskih izkazih,« 
razlaga sogovornica.

Raziskava o hitro rastočih 
podjetjih: že osmo leto 
zapored!

Že osmo leto zapored na AJPES 
po metodologiji Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
pripravljajo raziskavo o hitro rasto-
čih podjetjih. Tudi ta je lahko v ve-
liko pomoč pri upravljanju lokalnih 
skupnosti. »Izsledki zadnje analize 
za obdobje 2014–2018 kažejo, da 
5.347 podjetij izpolnjuje kriterije za 
hitro rastoče podjetje, le 159 pa jih 
že od leta 2011 ohranja visoko rast,« 
pravi Kunškova.

Zanimive rezultate pokaže tudi 
primerjalna analiza podatkov med 
obdobjema 2007–2011 in 2014–2018. 
V tem časovnem obdobju so hitro 
rastoča podjetja v povprečju ustva-
rila 18.939 novih delovnih mest, po-
večala prodajo za 2,2 milijarde evrov, 
manjša pa je tudi zadolženost podje-
tij. Primerjalne podatke zagotavljajo 
tudi na ravni posameznih občin.   

»V svoje storitve vključujemo samo 
kakovostne, verodostojne in dnevno 
osvežene podatke,« poudarja mag. 
Mojca Kunšek, direktorica AJPES.
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