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NALOGE IN ORGANIZIRANOST AJPES

Javne storitve:
1) Naloge točk VEM, vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih

registrov ter uradne objave podatkov
2) Zbiranje, objavljanje in posredovanje letnih in drugih poročil
3) Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov

Tržne storitve:
1) Bonitetne in druge tržne storitve
2) Izvajanje obveznega in prostovoljnega pobota

Organiziranost:



VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE AJPES

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

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.

Vrednote:
Pri uresničevanju svojih ciljev bo AJPES še naprej stremel k 
zakonitemu, preglednemu, učinkovitemu, strokovnemu in uspešnemu 
opravljanju storitev ob stalni težnji k povečevanju zadovoljstva 
uporabnikov ter upoštevanju kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.



NAČELA IN STRATEŠKI CILJI AJPES

Načela delovanja:

A - ambicioznost, strokovnost in odgovornost pri izvajanju zaupanih nalog

J - javnost in dostopnost storitev

P - preglednost delovanja in spoštovanje pravnih in etičnih norm

E - evropska usmerjenost razvoja storitev

S - stalnost proaktivnega delovanja za dvig zadovoljstva 
uporabnikov in zaposlenih

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



KLJUČNI CILJI IN KAZALNIKI POSLOVANJA  

Kazalnik (v %) 2015 Cilj 2016
Realizirano 
2016, 1-8

Delež AJPES - storitve VEM za registracijo 
gospodarskih družb

80,0 78,0 79,2

Delež AJPES - storitve VEM za registracijo 
samostojnih podjetnikov

54,6 52,0 54,8

Delež predloženih letnih poročil vseh zavezancev 95,7 95,5 96,0

Delež elektronsko podpisanih letnih poročil 76,7 77,0 81,5

Delež zbranih odgovorov (od ključnih enot) pri 
statističnem raziskovanju o izplačanih plačah

97,5 96,5 97,8

Delež zbranih odgovorov pri vzorčnih statističnih 
raziskovanjih 

91,2 90,5 91,6

Doseženi prihodki od prodaje bonitetnih 
informacij (BON) glede na preteklo leto

91 102 105



STRUKTURA PRIHODKOV AJPES V LETU 2015  

Prihodki iz 
državnega 
proračuna

36 %

Prihodki po 
tarifah od 

nadomestil za 
opravljanje 

javnih storitev 
39 %

Prihodki od 
ponovne 
uporabe 

informacij 
javnega značaja

10 %

Prihodki tržne 
dejavnosti

10 %
Drugo

5 %



PREDSTAVITVE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI  



PODROČJA  JAVNIH  STORITEV  AJPES
Statistična 
raziskovanja in 
zbiranja podatkov

Zbiranje, 
obdelovanje, 
objavljanje in 
posredovanje letnih 
in drugih poročil

Registracija poslovnih 
subjektov, vodenje 
PRS in drugih registrov 
ter uradne objave 
podatkov

 Plače zasebnega sektorja

 Vpogled v podatke ISPAP

 Neporavnane obveznosti

 Prejemki in izdatki

 Letna in zaključna poročila

 Poročila o prostovoljstvu

 Poročila o financiranju 
volilnih in referendumskih 
kampanj 

 Registri (PRS, EBR, RTR, 
RZPP, RZIJZ in drugi 
registri)

 Uradne objave

REGISTRI IN OBJAVE PODATKOV NA PORTALU


