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I. Bonitete.si bonitetne rešitve 
 

1. Kaj so Bonitete.si? 
Bonitete.si so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih  informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih 
odločitev. Na enem mestu sledite plačilni disciplini vaših partnerjev, preverite ali  vašega partnerja, kdo toži, 
ocenite managerske sposobnosti vodilnih oseb podjetja, preverite, ali ima partner blokiran TRR račun in kako 
posluje. Za vsako podjetje je izračunana tudi bonitetna ocena. 

 

V bonitetni hiši Bisnode, poleg slovenskih bonitet, ponujamo tudi on-line bonitete za Hrvaško, Srbijo, Bosno in 
Hercegovino, Poljsko in Črno Goro. Za Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Švico, Madžarsko, Kosovo, Albanijo, 
Makedonijo in Rusijo pa so vam na voljo tudi on-line bonitetna poročila. Dostopne so na enotnem portalu, 
povezane preko izboljšanega enotnega iskalnika. Na www.bonitete.si vam je na voljo baza skoraj 29 mio 
podjetij. Osnovno iskanje in osnovni kontaktni podatki podjetji iz vseh držav  so  brezplačni.  Bonitetne  
informacije  pa  so  plačljive  po  veljavnem  ceniku. 

Na voljo so vam naslednji paketi: 

• Slovenija: Basic, Business, Professional 

• Hrvaška: Basic, Business, Professional 

• Srbija: Basic, Business, Professional 

• Bosna in Hercegovina: Basic, Business, Professional 

• Poljska: Basic, Professional 

• Črna Gora: Basic 

• Nemška bonitetna poročila 

• Avstrijska bonitetna poročila 

• Italijanska bonitetna poročila 

• Švicarska bonitetna poročila 

• Madžarska bonitetna poročila 

• Kosovska bonitetna poročila 

• Albanska bonitetna poročila 

• Makedonska bonitetna poročila 

• Ruska bonitetna poročila 
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2. Bonitete.si Slovenija 
 

Na voljo so trije paketi bonitetnih informacij Bonitete.si, ki se razlikujejo glede na obseg informacij in možnost 
naročila posameznega bonitetnega poročila izbranega podjetja: 

a) Basic (SLO) 

S paketom Bonitete Basic na enem mestu sledite plačilni disciplini vaših partnerjev, preverite ali vašega 
partnerja, kdo toži, ocenite managerske sposobnosti vodilnih oseb podjetja, preverite, ali ima partner blokiran 
TRR račun in kako posluje. 

• PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov, 
• NAROKE: napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv od 2002, 
• INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, deblokadah, insolventnosti, narokih, 

plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov.  
• BLOKADE TRR: dnevne blokade in deblokade TRR in zgodovina blokad TRR od leta 2002. 
• STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave, vključno z datumom 

prijave terjatev, 
• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami s pomočjo informacij iz poslovnega tiska in uradnih objav, 
• NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi, 
• FINANČNE PODATKE: revidirane, nerevidirane in medletne finančne podatke za zadnjih 5 let. 
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b) Business (SLO) 

Paket Bonitete.si Business je nadgrajen z bonitetno oceno in mobilnim dostopom. Namenjen je vsem, ki želite 
optimizirati čas za izdelavo bonitetne analize ali se ne želite utrujati z branjem bilanc.  

• BONITETNA OCENA je sestavljena iz dveh delov: 

• finančne ocene  (A-E),  ki  prikazuje  statično  oceno  poslovanja  podjetja  in  se izračuna enkrat 
letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator  (1-3)  finančne  ocene,  
napoveduje  (ne)uspeh  subjekta  v  naslednjem poslovnem letu. 

• dinamične ocene ( + + ), ki je spremenljivi del bonitetne ocene. Spreminja se dnevno na podlagi  
novo pridobljenih podatkov o odprtih/zaprtih  TRR-jih,  o blokadah subjekta in TRR-ja, povprečnem 
plačilnem indeksu, tožbah ter prenehanju veljavnosti davčne številke. 
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• MOBILNE BONITETE: Mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje 
podjetij tudi po lokaciji. 

 

c) Professional (SLO) 

Paket Bonitete.si Professional je namenjen vsem, ki poslujete z neprofitnimi organizacijami, saj je nadgrajen s 
finančnimi podatki za društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, 
bolnice, inštitute ipd), od leta 2005 naprej.  

Poleg tega ta paket dodatno vsebuje: 

• KREDITNI LIMIT: znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo 
zmožnost prometa in tveganja neplačila, 

• KREDITNO MARŽO: priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni tveganja neplačila 
podjetja. 
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• ANALIZATOR: vam nudi točno in aktualno stanje vseh vaših poslovnih partnerjev, neizkoriščene 
potenciale vašega portfelja in realno sliko vašega portfelja, ki poziva podjetnika k nadaljnjim korakom in 
pametnim odločitvam. 
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d) Bonitetno poročilo 

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah. Le en 
klik in pregledno poročilo prejmete v vaš Bonitete nabiralnik, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje 
vodstvu. 

Poročilo sestavljajo zadnji dosegljivi podatki: profil podjetja, kratek bonitetni pregled, vodstvo, lastništvo, 
podružnice in predstavništva, finančni podatki, blokade, kreditni limit, kreditna marža, kazalniki (grafičen prikaz), 
tržni segment, pregledna finančna analiza, plačilna disciplina, gospodarski spori, podatki iz Registra (uradne 
objave, skupščine, stečaji, ipd) ter zadnji članki iz poslovnega tiska. 
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3. Bonitete.si Hrvaška 
 

Hrvaške Bonitete.si so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih 
odločitev. Z najbolj obširno bazo Bonitete.si dobite na enem mestu poglobljen vpogled v poslovanje preko  
660.000 hrvaških subjektov. 

Na voljo so trije paketi bonitetnih informacij, ki se razlikujejo glede na obseg informacij in možnost naročila 
posameznega bonitetnega poročila za izbrano podjetje: 

a) Basic (HR) 

 

Hrvaške Bonitete.si Basic vsebujejo: 

• PLAČILNI INDEKS: plačilne navade podjetij. 
• BLOKADE: dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od 1.7.2011. 
• INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov. 

Brezplačno lahko spremljate do 100 podjetij.  
• OSEBE: osebe na vodilnih položajih v podjetju in njihove funkcije v drugih podjetjih. 
• POSLOVNE NOVICE: članke iz poslovnega tiska o podjetju in o vodilnih osebah. 
• FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov za zadnjih 5 let. Primerjava s konkurenti in panogo. 
• STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave, vključno z datumi. 
• NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA: hitra povezava na novoustanovljena podjetja v zadnjih 45-tih dneh. 

 

b) Business (HR)  

Paket Hrvaška Bonitete.si Business je nadgrajen z bonitetno oceno in mobilnim dostopom. Namenjen je vsem, 
ki želite optimizirati čas za izdelavo bonitetne analize ali se ne želite utrujati z branjem bilanc.  

• BONITETNA OCENA je sestavljena iz dveh delov: 

• finančne ocene  (A-E),  ki  prikazuje  statično  oceno  poslovanja  podjetja  in  se izračuna enkrat 
letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator  (1-3)  finančne  ocene,  
napoveduje  (ne)uspeh  subjekta  v  naslednjem poslovnem letu. 

• dinamične ocene ( + + ), ki je spremenljivi del bonitetne ocene. Spreminja se dnevno na podlagi  
novo pridobljenih podatkov o odprtih/zaprtih  TRR-jih,  o blokadah subjekta in TRR-ja, povprečnem 
plačilnem indeksu, tožbah ter prenehanju veljavnosti davčne številke. 
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• MOBILNE BONITETE: Mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje 
podjetij tudi po lokaciji. 

•  

c) Professional (HR) 

Paket Hrvaška Bonitete.si Professional je namenjen vsem, ki poslujete z neprofitnimi organizacijami, saj je 
nadgrajen s finančnimi podatki za društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, 
zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd). 

Poleg tega ta paket dodatno vsebuje: 

• KREDITNI LIMIT: znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo 
zmožnost prometa in tveganju neplačila, 

• KREDITNO MARŽO: priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni tveganja neplačila 
podjetja. 
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• ANALIZATOR: vam nudi točno in aktualno stanje vseh vaših poslovnih partnerjev, neizkoriščene 
potenciale vašega portfelja in realno sliko vašega portfelja, ki poziva podjetnika k nadaljnjim korakom in 
pametnim odločitvam. 
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d) Bonitetno poročilo 

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah. Le en 
klik in pregledno poročilo prejmete v vaš Bonitete nabiralnik, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje 
vodstvu. 

Poročilo sestavljajo zadnji dosegljivi podatki: profil podjetja, kratek bonitetni pregled, vodstvo, lastništvo, 
podružnice in predstavništva, finančni podatki, blokade, kreditni limit, kreditna marža, kazalniki (grafičen prikaz), 
tržni segment, pregledna finančna analiza, plačilna disciplina, gospodarski spori, podatki iz Registra (uradne 
objave, skupščine, stečaji, ipd) ter zadnji članki iz poslovnega tiska. 
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4. Bonitete.si Srbija 
Srbske Bonitete.si so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih 
odločitev. Z najbolj obširno bazo Bonitete.si Srbija dobite na enem mestu poglobljen vpogled v poslovanje več 
kot 900.000 srbskih subjektov. 

Na voljo so trije paketi bonitetnih informacij, ki se razlikujejo glede na obseg informacij: 

 

a) Basic (RS) 

 

Srbske Bonitete.si Basic vsebujejo: 

• PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov; 

• INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, odblokadah, insolventnosti, sodnih 
narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov; 

• BLOKADE TRR: dnevne (od) blokade; 

• STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije; 

• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami in njihovimi funkcijami v drugih podjetjih; 

• NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi; 

• FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov in kazalcev za zadnjih 5 let. Primerjava poslovanja s 
konkurenti in panogo; 

• POSLOVNE NOVICE: članke iz poslovnih časopisov o podjetju in osebah na vodilnih položajih. 

 

b) Business (RS) 

Paket Srbija Bonitete.si Business je nadgrajen z bonitetno oceno in mobilnim dostopom. Namenjen je vsem, ki 
želite optimizirati čas za izdelavo bonitetne analize ali se ne želite utrujati z branjem bilanc.  

• BONITETNA OCENA je sestavljena iz dveh delov: 

• finančne ocene  (A-E),  ki  prikazuje  statično  oceno  poslovanja  podjetja  in  se izračuna enkrat 
letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator  (1-3)  finančne  ocene,  
napoveduje  (ne)uspeh  subjekta  v  naslednjem poslovnem letu. 

• dinamične ocene ( + + ), ki je spremenljivi del bonitetne ocene. Spreminja se dnevno na podlagi  
novo pridobljenih podatkov o odprtih/zaprtih  TRR-jih,  o blokadah subjekta in TRR-ja, povprečnem 
plačilnem indeksu, tožbah, ter prenehanju veljavnosti davčne številke. 
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• MOBILNE BONITETE: Mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje 
podjetij tudi po lokaciji. 

 

c) Professional (RS) 

Paket Srbija Bonitete.si Professional je namenjen vsem, ki želite še podrobnejše informacije o tveganju 
poslovanja poslovnih subjektov in vse, ki poslujete tudi z neprofitnimi organizacijami.  

Poleg tega ta paket dodatno vsebuje: 

• SODIŠČE: sodne obravnave, datumi sodb, denarni zneski in arhiv od leta 2000. 

• KREDITNI LIMIT: znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo 
zmožnost prometa in tveganju neplačila, 

• KREDITNO MARŽO: priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni tveganja neplačila 
podjetja. 
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• ANALIZATOR: vam nudi točno in aktualno stanje vseh vaših poslovnih partnerjev, neizkoriščene 
potenciale vašega portfelja in realno sliko vašega portfelja, ki poziva podjetnika k nadaljnjim korakom in 
pametnim odločitvam. 
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d) Bonitetno poročilo 

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah.  Le en 
klik in pregledno poročilo prejmete na vaš elektronski naslov, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje 
vodstvu. 

Poročilo sestavljajo zadnji dosegljivi podatki: profil podjetja, kratek bonitetni pregled, vodstvo, lastništvo, 
podružnice in predstavništva, finančni podatki, kazalniki (grafičen prikaz), tržni segment, blokade TRR, pregledna 
finančna analiza, plačilna disciplina, gospodarski spori, kreditni limit, kreditna marža ter zadnji članki iz 
poslovnega tiska. 
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5. Bonitete.si Bosna in Hercegovina 
 

Bonitete Bosna so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih 
odločitev. Z najbolj obširno bazo Bonitete Bosna dobite na enem mestu poglobljen vpogled v poslovanje več kot 
235.000 bosanskih subjektov. 

Na voljo so trije paketi bonitetnih informacij, ki se razlikujejo glede na obseg informacij: 

 

a) Basic (BiH) 

 

Bosna in Hercegovina Bonitete.si Basic vsebujejo: 

• INFORMATOR: obveščanje o blokadah in deblokadah vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski 
naslov,  

• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami, 

• STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave, vključno z datumom 
prijave terjatev,  

• FINANČNE PODATKE: revidirane, nerevidirane in medletne finančne podatke za zadnjih 5 let. 

 

b) Business (BiH) 

Paket Bosna in Hercegovina Bonitete.si Business je nadgrajen z bonitetno oceno, mobilnim dostopom in 
blokadami TRR. Namenjen je vsem, ki želite optimizirati čas za izdelavo bonitetne analize ali se ne želite utrujati 
z branjem bilanc.  

• BONITETNA OCENA je sestavljena iz dveh delov: 

• finančne ocene  (A-E),  ki  prikazuje  statično  oceno  poslovanja  podjetja  in  se izračuna enkrat 
letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator  (1-3)  finančne  ocene,  
napoveduje  (ne)uspeh  subjekta  v  naslednjem poslovnem letu. 

• dinamične ocene ( + + ), ki je spremenljivi del bonitetne ocene. Spreminja se dnevno na podlagi  
novo pridobljenih podatkov o odprtih/zaprtih  TRR-jih,  o blokadah subjekta in TRR-ja, povprečnem 
plačilnem indeksu, tožbah, ter prenehanju veljavnosti davčne številke. 
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• MOBILNE BONITETE: Mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje 
podjetij tudi po lokaciji. 

• BLOKADE TRR: dnevne blokade in deblokade TRR. 

 

c) Professional (BiH) 

Paket Bosna in Hercegovina Bonitete.si Professional je namenjen vsem, ki želite še podrobnejše informacije o 
tveganju poslovanja poslovnih subjektov in vse, ki poslujete tudi z neprofitnimi organizacijami.  

Poleg tega ta paket dodatno vsebuje: 

 

• ANALIZATOR: vam nudi točno in aktualno stanje vseh vaših poslovnih partnerjev, neizkoriščene 
potenciale vašega portfelja in realno sliko vašega portfelja, ki poziva podjetnika k nadaljnjim korakom in 
pametnim odločitvam. 
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d) Bonitetno poročilo 

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah.  Le en 
klik in pregledno poročilo prejmete na vaš elektronski naslov, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje 
vodstvu. 

Poročilo sestavljajo zadnji dosegljivi podatki: profil podjetja, kratek bonitetni pregled, vodstvo, lastništvo, 
podružnice in predstavništva, finančni podatki, kazalniki (grafičen prikaz), tržni segment, blokade TRR, pregledna 
finančna analiza. 
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6. Bonitete.si Črna Gora 
Črnogorske Bonitete.si so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih 
poslovnih odločitev. Z bazo dobite na enem mestu  vpogled v poslovanje več kot 65.000 črnogorskih podjetij. 

Na voljo je Basic paket bonitetnih informacij ali naročilo bonitetnega poročila za posamezno podjetje. 

a) Basic 

• REGISTRACIJSKI PODATKI: status, dejavnost, datum ustanovitve, lastniki in pravna oblika. 
• BLOKADE: blokade TRR. 
• INSOLVENTNOST: oznaka ali je subjekt v stečaju, izbrisu ali likvidaciji. 
• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami. 

 

b) Bonitetno poročilo  

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke. Le en klik in v roku treh delovnih dni 
prejmete pregledno poročilo na vaš elektronski naslov, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje vodstvu. 
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7. Bonitetno poročilo Nemčija 
V bonitetni hiši Bisnode ponujamo tudi on-line bonitetna poročila za Nemčijo. Dostopna so na enotnem 
portalu, povezana preko izboljšanega enotnega iskalnika. 

Na voljo vam je baza 4,5 mio podjetij. Po njej iščete brezplačno. Prav tako so brezplačni osnovni kontaktni 
podatki nemških podjetij. 

Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv, si 
zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 

Cena posameznega poročila je 40 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 80€+ddv). Poročilo je na voljo v 
nemškem jeziku. 

 

On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

• rating kreditnega tveganja, 

• registracijske in tržne informacije o podjetju, 

• finančne podatke, 

• vodilne osebe po položajih, 

• lastniško strukturo, 

• uradne objave.  

Za  dodatne  informacije  pokličite  na  telefonsko  številko 01 6202  701 ali  pišite  na support.si@bisnode.com. 

 

8. Bonitetno poročilo Avstrija 
 

V bonitetni hiši Bisnode ponujamo tudi on-line bonitetna poročila za Avstrijo. Dostopna so na enotnem portalu, 
povezana preko izboljšanega enotnega iskalnika. 

Na voljo vam je baza 750.000 podjetij. Po njej iščete brezplačno. Prav tako so brezplačni osnovni kontaktni 
podatki nemških podjetij. 

Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv, si 
zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 

Cena posameznega poročila je 40 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 80€+ddv). Poročilo je na voljo v 
angleškem jeziku. 

On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

• rating kreditnega tveganja, 

• registracijske in tržne informacije o podjetju, 

• finančne podatke, 

• vodilne osebe po položajih, 

mailto:support.si@bisnode.com
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• lastniško strukturo, 

• uradne objave. 

 

Za  dodatne  informacije  pokličite  na  telefonsko  številko 01 6202  701 ali  pišite  na support.si@bisnode.com. 

 

9. Bonitetno poročilo Italija 
V bonitetni hiši Bisnode ponujamo tudi on-line bonitetna poročila za Italijo. Dostopna so  na  enotnem portalu, 
povezana preko izboljšanega enotnega iskalnika. 

Na  voljo  vam  je  baza  5  mio  podjetij.  Po  njej  iščete  brezplačno.  Prav  tako  so brezplačni osnovni kontaktni 
podatki italijanskih podjetij. 

Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv si 
zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 

Cena posameznega poročila je 80 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 160 eur + ddv). Poročilo je na voljo v 
angleškem jeziku. 

On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

• rating kreditnega tveganja, 

• registracijske in tržne informacije o podjetju, 

• finančne podatke, 

• vodilne osebe po položajih, 

• lastniško strukturo, 

• uradne objave, 

• negativne dogodke: blokade, tožbe, insolventnost.  

 

10. Bonitetno poročilo Švica 

Na voljo vam je baza 723.000 aktivnih podjetij. Po njej iščete brezplačno. Prav tako so brezplačni osnovni 
kontaktni podatki švicarskih podjetij. 
 
Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv si 
zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 
 
Cena posameznega poročila je 40 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 80€+ddv).  
Poročilo je na voljo v angleškem jeziku. 

 
Veljavni cenik in naročilnico najdete tukaj. 
 
On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

mailto:support.si@bisnode.com
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           © Metodologija, vse pravice zadržane 
            Bisnode d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1001 Ljubljana , p.p. 201  
             tel.: +386 1 620 2 701  
            faks: +386 1 620 2 709, E-pošta: support.si@bisnode.com, www.bonitete.si. 

 

26  

• bonitetna ocena, 
• plačilni indeks, 
• registracijske in tržne informacije o podjetju, 
• management in zastopniki, 
• podružnice, 
• transakcijski limit, 
• lastnike in njihove deleže. 

 
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko  01 6202 701  ali pišite na info.si@bisnode.com. 

11. Bonitetno poročilo Madžarska 
Na voljo vam je baza 560.000 madžarskih podjetij. Po njej iščete brezplačno. Prav tako so brezplačni osnovni 

kontaktni podatki madžarskih podjetij. 

Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv si 

zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 

 

Cena posameznega poročila je 40 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 80€+ddv).  

Poročilo je na voljo v angleškem jeziku. 

On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

• bonitetna ocena, 
• plačilni indeks, 
• registracijske in tržne informacije o podjetju, 
• finančne podatke, 
• vodilne osebe po položajih, 
• lastniško strukturo, 
• podružnice, 
• uradne objave. 

 

12. Bonitetno poročilo Rusija 
Na voljo vam je baza 8.8 ruskih podjetij. Po njej iščete brezplačno. Prav tako so brezplačni osnovni kontaktni 

podatki ruskih podjetij. 

Naročanje deluje po sistemu letnega dostopa do on-line portala. Z letno naročnino, ki znaša 50€+ddv si 

zagotovite enostavno naročanje bonitetnih poročil. 

 

mailto:%20info.si@bisnode.com
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Cena posameznega poročila je 40 €+ddv (cena brez letnega dostopa je 80€+ddv).  

Poročilo je na voljo v angleškem jeziku. 

On-line poročilo vam je po naročilu dostopno v nekaj minutah in običajno vsebuje: 

• bonitetna ocena, 
• registracijske in tržne informacije o podjetju, 
• finančne podatke, 
• vodilne osebe po položajih, 
• lastniško strukturo, 
• podružnice, 
• uradne objave. 

 
 

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01 6202 701  ali pišite na support.si@bisnode.com. 

 

13. Kateri so viri podatkov v Bonitete.si? 
Državni viri: 

• AJPES – za registrske in splošne informacije, finančne podatke ter osebe. 

• AJPES – za transakcijske račune ter blokade. 

• SODIŠČA – za gospodarske spore. 

• URADNI LIST TER AJPES – za registrske objave. 

mailto:support.si@bisnode.com


   

 

           © Metodologija, vse pravice zadržane 
            Bisnode d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1001 Ljubljana , p.p. 201  
             tel.: +386 1 620 2 701  
            faks: +386 1 620 2 709, E-pošta: support.si@bisnode.com, www.bonitete.si. 

 

28  

Dodatni viri: 

• AJPES – za osebe. 

• MEDIJI – za članke. 

• PODJETJA – za kontaktne podatke. 

• PARTNERJI - za plačilni indeks 

• Najboljši lokalni ponudniki bonitetnih  informacij:  za  Hrvaško  (FINA,  Sudski registar, Business HR, 
Limun, Poslovni HR, T-portal, Bank magazine), Nemčijo (Hoppenstadt Deutchland) in Italijo (Crif Italia) 

14. Kako pogosto so podatki osveženi? 
Podatke osvežujemo v skladu z ažurnostjo virov samih. Nov podatek objavimo takoj, ko nam je dosegljiv. 
Nekatere podatke osvežujemo dnevno (npr. blokada TRR, postopki insolventnosti), druge mesečno (npr. osebe) 
ali redkeje (npr. finančne podatke). 

 

15. Kateri menjalni tečaji so uporabljeni pri preračunu med različnimi valutami? 
Vir je dnevna tečajnica Banke Slovenije in sicer referenčni tečaji Evropske Centralne Banke (ECB). V primeru 
postavk, ki se nanašajo na obdobje, kot so npr. prihodki se upošteva povprečni tečaj. 

 

16. Lahko izvažam elektronske naslove in podobne kontaktne podatke? 
Bonitete.si vam omogočajo izvoz osnovnih kontaktnih podatkov: matična, davčna številka, naziv podjetja, naslov 
podjetja, ne omogočajo pa izvoza e-naslovov, telefonov, oseb in podobno. Če te podatke želite, vam izdelamo 
bazo po vaši meri. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 01 6202 701 ali na support.si@bisnode.com. 

 

17. Lahko dobim podatke tudi v angleščini ali hrvaščini? 
Vse spletne strani Bonitete.si so dostopne v domačem jeziku (slovenske bonitete.si v slovenščini, hrvaške 
bonitete.si v hrvaščini in  srbske  bonitete.si v  srbščini)  in  v angleškem jeziku, da  jih boste lahko uporabili pri 
poslovanju s  tujimi   poslovnimi partnerji. V angleški jezik stran prevedete s klikom na angleško zastavo, nazaj v 
lokalni jezik pa s klikom na lokalno zastavo. 

mailto:support.si@bisnode.com
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Po naročilu so vam na voljo tudi bonitetna poročila v angleščini. 

II. Geslo 
 

18. Kako pridem do uporabniškega imena in gesla za Bonitete.si? 
Vaše povpraševanje pošljite na support.si@bisnode.com oziroma pokličite na 01 6202 701.  

Naročnina je letna. Aktivacijsko povezavo prejmete takoj po naročilu, uporabniško ime in geslo si poljubno 

določite.  

 

19. Kako shranim geslo za Bonitete.si? 

a.) V kolikor uporabljate Internet Explorer:  

kliknite na vaš internetni brskalnik. Pojdite na »Orodja (Tools)/Možnosti (Internet Options)/Vsebina 
(Content)/Samodokončaj (Auto Complete)/Avtomatsko samodokončaj (AutoComplete Settings) in obkljukajte 
»uporabni- ška imena in gesla« ter »obveščaj me o shranjevanju gesel.« 

mailto:support.si@bisnode.com
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b.) V kolikor uporabljate Mozillo Firefox :  

kliknite na vaš internetni brskalnik, pojdite na »Orodja (Tools)/Opcije (Options)/Varnost (Security)/Gesla 
(Passwords)« in obkljukajte »zapomni si gesla.« 
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Za  brezhibno  delovanje  Bonitete.si  vam  priporočamo  uporabo  brskalnika  Internet Explorer 9 ali Firefox 3.5 
oz. novejši verziji. 

 

20. Imate težave pri logiranju v Bonitete.si? 
 

Predlagamo, da  počistite zgodovino v internetnem brkljalniku: 

1. Pri  internetnem  brkljalniku  Firefox Mozilla to  storite  tako,  da  kliknite  na  zavihek “Orodja/Tools” -> 
“Počisti nedavno zgodovino /Clear recent history”. 

 

 

Označite »Zgodovino brskanja in prenosov/ Browsing and download history«, 

»Piškoti/Cookies«, »Predpomnilnik/ Cash« ter kliknite gumb »Počisti zdaj/Delete«. 
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2. Pri internetnem brkljalniku Internet Explorer to storite tako, da kliknete 

»Orodja/Tools«-> »Internetne možnosti/Internet Options«. 

Pod »Zgodovina brskanja/Browsing history« kliknite na gumb »Počisti zdaj /Delete…«. Označite »Začasne 
internetne datoteke/ Temporary Internet files«, »Piškoti/Cookies«, 

»Zgodovina/History« in kliknite na gumb »Počisti zdaj/Delete«. 

 

21. Kdo mi lahko pomaga pri uporabi Bonitete.si ali odgovori na moja vprašanja in kje 

najdem svojega svetovalca? 
Vsakemu  naročniku  je  dodeljen  osebni  svetovalec,  ki  mu  je  na  voljo  za  vsa  dodatna pojasnila o produktu. 

Ime in kontaktne podatke vašega svetovalca najdete v zavihku »Moj  profil«, ki ga odprete s klikom na »Moj 
profil« na vrhu ekrana. 
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22. Kako odpovem naročnino na Bonitete.si?  

Odpoved naročnine na Bonitete.si sprejmemo le v pisni obliki, po pošti, faksu ali e-pošti, najkasneje 30 dni pred 

potekom pogodbe. Za podrobna navodila pokličite vašega osebnega svetovalca. Kontaktne podatke vašega 

svetovalca najdete v zavihku »Moj profil«. 

Več informacij najdete v splošnih pogojih uporabe. 

http://notificator.bisnode.si/termsandconditions_bonitetesi/?l=sl-SI
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VSEBINSKA VPRAŠANJA 
 

23. Registracijski podatki 

a) Velikost podjetja 

V Sloveniji velikost podjetja razdelimo na mikro, majhna, srednja in velika. Podatek o velikosti podjetja dobimo 
od Ajpesa, ki velikost podjetja kategorizira glede na vrednost sredstev, celotnih prihodkov in števila zaposlenih v 
podjetju. Te podatke, v dogovoru z virom – Ajpesom, ažuriramo dnevno. Več si lahko preberete tukaj. 

b) EU velikost podjetja 

V EU so podjetja rangirana glede na število zaposlenih (od – do). Ta podatek ni pridobljen iz bilanc, temveč iz 
poslovnega registra in se v skladu z virom ažurira dnevno. 

c) Kje vidim, če je podjetje zavezanec za DDV? 

Pri  vsakem  podjetju  je  navedena  davčna  številka.  V  kolikor  vsebuje  predpono  SI  je podjetje zavezanec za 
DDV.  V kolikor predpone SI ni, podjetje ni zavezanec za DDV. Podatek je na voljo tudi pod »Profil podjetja/ 
Registracijski in splošni podatki podjetja.« 

 

24. Informator 

a) Ali lahko prejemam obvestila o pomembnih spremembah pri poslovanju partnerja na e pošto? 

V poslu so ključne prave informacije, ob pravem času. Bonitete Informator poskrbi, da ste pravočasno in čim 
bolje obveščeni o pomembnih spremembah pri poslovanju vaših partnerjev. 

 



   

 

           © Metodologija, vse pravice zadržane 
            Bisnode d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1001 Ljubljana , p.p. 201  
             tel.: +386 1 620 2 701  
            faks: +386 1 620 2 709, E-pošta: support.si@bisnode.com, www.bonitete.si. 

 

35  

Bonitete Informator vas obvešča o: 

1. novem plačilnem indeksu (za slovenska, hrvaška, srbska in poljska podjetja) 

2. narokih (napoved naroka tožene in tožeče stranke ter zaključek naroka – samo za slovenska in srbska  
podjetja) 

3. blokadah  (blokada  računa  prvi  dan  in  zaključena blokada  računa  –   za slovenska, hrvaška, srbska in 
bosanska podjetja) 

4. postopkih insolventnosti (začetek  stečaja,  prisilne poravnave  in likvidacije ter izbris – za slovenska, hrvaška, 
srbska in poljska podjetja) 

O spremembah v vašem portfelju boste na vaš e-poštni naslov obveščeni takoj, ko jih zaznamo v sistemu. 
Spremembe lahko spremljate tudi  na  spletni  strani www.bonitete.si pod  zavihkom »Informator«. 

http://www.bonitete.si/
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b) Kako dodajam podjetja v Informator? 

Podjetje, o katerem želite prejemati obvestila, prenesete v vaš »Portfelj« tako, da označite kvadratek »V 
portfelju« pod osnovnimi podatki podjetja. 
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Ko dodamo podjetje v informator se avtomatično doda tudi celotna zgodovina dogodkov podjetja za nazaj, in 
sicer od 1.1.2008. Naslednji dan od vklopa vas na vaš e-poštni naslov obveščamo o morebitnih tekočih dogodkih 
podjetja. Če odstranite podjetje iz portfelja, se avtomatsko odstrani tudi celotna zgodovina za to podjetje. 

V portfelju lahko brezplačno spremljate do 300 podjetji. Če bi želeli v portfelj vključiti večje število poslovnih 
subjektov ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na svojega skrbnika. 

 

c) Kako uporabljam Informator ? 

1. Po prejemu sporočila na vaš e-naslov kliknete na datum xx.xx.xxxx znotraj e- sporočila in se povežete s spletno 
stranjo Bonitete.si. Pred vstopom je potrebna prijava z vašim osebnim uporabniškim imenom in geslom. 
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2. Avtomatsko se vam odpre zavihek »Moj portfelj – Informator«  in novo okno »Dogodki na dan«, ki vsebuje 
seznam podjetji, na katere se spremembe vežejo. 

 

 

Nahajate se oknu »Dogodki na dan«. S klikom na dogodek (npr. zaključena blokada TRR) izbranega podjetja, se 
vam odprejo podrobne informacije glede dogodka. S premikanjem med datumi pregledujete kronološki arhiv 
dogodkov. 
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d) Kaj storiti, če se vam okno »Dogodki na dan« ne odpre avtomatično? 

V primeru, ko se vam okno »Dogodki na dan« NE odpre avtomatsko, kliknite na več >>>, ki se nahaja v okvirčku 
»Zadnje spremembe«. 

 

 

e) Kako odjavim Informator? 

Na sliki 1 je prikazana pisemska ovojnica, ko je informator obveščanje izklopljeno, na sliki 2 pa je prikazana 
pisemska ovojnica z zeleno kljukico, ki prikazuje vklopljeno informator obveščanje. 
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25. Plačilni indeks 

a) Kako izračunate plačilni indeks? 

Vir podatkov za izračun so prejeti računi (saldakonti) naših poslovnih partnerjev. Plačilni indeks podjetja tako 
praviloma ne zajema vseh računov, ampak zajema nam dostopne račune. Trenutno je v bazi preko 16 mio le-teh. 
Za izračun se uporablja tehtani način izračuna, kar pomeni, da so zamude tehtane z zneski. Služi vam kot 
dodatna pomoč pri oceni bonitete podjetja. 

 

b) Kako naj gledam plačilni indeks? 

Plačilni indeks se giblje od 0 do 100. Vrednost 80 pomeni, da podjetje plačuje na rok. V primeru, ko je indeks višji 
od 80, pomeni, da podjetje  svoje  obveznosti  plačuje  pred valuto. 

 

Svetujemo vam, da plačilno disciplino podjetja primerjate s plačilno disciplino dejavnosti. Ne pozabite upoštevati 
še drugih podatkov v Bonitete.si! 
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c) Pri nekaterih podjetjih ni plačilnega indeksa. Kako to? 

Plačilni indeks je izračunan za več kot 60.000 podjetij, za katera smo prejeli račune. Trenutno imamo v bazi več 
kot 40mio računov. Stremimo k transparentnosti plačilnih navad, zato nenehno pridobivamo vedno večje število 
pogodbenih partnerjev in s tem povečujemo bazo računov. V kolikor želite postati naš partner in prispevati k 
izboljšanju plačilnega indeksa, nas prosim obvestite na e-pošto: support.si@bisnode.com. 

 

d) Podjetje je blokirano, a ima dober plačilni indeks. Zakaj? 

V praksi zaznavamo, da v nekaterih primerih podjetja beležijo visok plačilni indeks 90 ali več, pri tem pa nimajo 
finančnih podatkov ali imajo le-te slabe, so blokirana ali imajo rdečo luč na semaforju. Za taka podjetja ne 
moremo reči, da so dobri plačniki. Verjetno so prisiljeni v avansno plačevanje zaradi strožjih plačilnih pogojev s 
strani dobavitelja, ali da pridobijo dodatne popuste. 

 

e) Vse plačujem na valuto, pri vas pa piše, da plačujem z zamudo! 

Izračun plačilnega indeksa temelji na dejanskih računih, ne zajema pa vseh računov, ki so bili izstavljeni podjetju, 
ampak zgolj tiste, ki so nam bili dostopni. 

 

 

26. Zakaj imate navedene gospodarske spore, ki so že zaključeni? 
Naroki dajejo informacijo o sodnih obravnavah na slovenskih sodiščih. Objavljeni so vsi naroki omenjenih sodišč. 
Pravnomočnost sodb, zaradi  Zakona  o  varstvu  osebnih podatkov, ni javen podatek. V narokih so zajete 
obravnave tožb in ne izvršbe. 

 

mailto:support.si@bisnode.com
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Za umik gospodarskega spora potrebujemo kopijo uradnega dokumenta, ki dokazuje, da je spor že zaključen 
oziroma pravnomočen. Kopijo pošljite na faks: 01 6202 708 ali na e- pošto: support.si@bisnode.com.  

S pomočjo vaših dokazil o pravnomočnosti gospodarskih sporov bomo gospodarske spore na Bonitete.si začasno 
umaknili ter jih bomo ob prenovi spletne strani Bonitete.si navedli med zaključenimi spori. 

 

27. Blokade 
Informacije o blokadah na Bonitete.si najdete pod »Blokade«, organizirane pa so na dva načina: 

a.) rezervacija sredstev 

Blokade, ki trajajo 3 delovne dni in manj, ne izkazujejo nujno pomanjkanje sredstev, temveč rezervacijo sredstev 
na tem računu. 

b.) blokade TRR: vse blokade, ki trajajo 4 delovne dni ali več. 

O blokadah TRR ste obveščeni tudi po e-pošti preko Informatorja. 

 

 

28. Zakaj ne vidim BONITETNE OCENE in kako pridobim dostop? 
Obvestilo »VZOREC« se izpiše v primeru naročenega paketa »Basic«, ki ne vsebuje bonitetne ocene. Za dostop in 
prikaz bonitetne ocene se lahko naročite tako, da pokličete svojega osebnega svetovalca na številko, ki je 
izpisana pod njegovim imenom ali pa mu pošljete elektronsko sporočilo. 

mailto:support.si@bisnode.com
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29. Zakaj ni finančnih podatkov pri določenih podjetjih? 
Če na Bonitete.si finančnih podatkov ni, pomeni, da jih še nismo prejeli. Razlogi, zakaj ni podatkov: 

• podjetje zaradi neznanega razloga Ajpesu ni oddalo bilance, 

• podjetje je novoustanovljeno in še ni oddalo prve bilance Ajpesu, 

• gre za poslovne subjekte, ki niso  ustanovljeni kot  pravne  osebe  in  nimajo statusa samostojnega 
podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni  zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, 
novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja), 

• večja podjetja so zavezana reviziji, njihove bilance bodo na Bonitete.si objavljene kasneje. 

 

KONTAKTNI PODATKI 

VAŠEGA SKRBNIKA 
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Našim uporabnikom želimo zagotoviti zadnje dosegljive izkaze, zato vas naprošamo, da nam posredujete zadnja 
letna poročila ali revidirane podatke. Prioritetno jih bomo vnesli v sistem in tako prikazali zadnje podatke za vaše 
podjetje. Za dodatna vprašanja pišite na   support.si@bisnode.com. 

 

30. Spremenilo se je vodstvo. Kaj naj naredim? 
Podatek o vodilnih osebah lahko pridobivamo iz dveh virov: 

• Ajpes: funkcija osebe je napisana odebeljeno (npr. zastopnik) 

• Poslovni imenik Kompass: funkcija osebe ni odebeljena (npr. vodja informatike) 

 

 

V kolikor je vir podatka Ajpes, morate spremembo najprej javiti Ajpesu. Podatke osvežujemo v skladu s 
spremembami, ki nam jih le-ta posreduje. V kolikor je vir Kompass, posredujte spremembe na 
support.si@bisnode.com ali pod »Javi spremembo«. 

 

31. Semafor: kaj določa barvo? 
Semafor je indikator potencialno kritičnih dogodkov subjekta v zadnjih 365 dneh, ki lahko vplivajo na tekoče 
poslovanje subjekta. 

• Zelena luč – v podatkovni bazi  Bonitete.si ni  bistvenih kritičnih dogodkov, ki vplivajo na tekoče 
poslovanje subjekta, 

• Rumena – dogodki v zadnjih 365 bistveno ne vplivajo na tekoče poslovanje, 

• Rdeča – v podatkovni bazi Bonitete.si so zajeti kritični dogodki, ki vplivajo na tekoče poslovanje podjetja. 

 

mailto:support.si@bisnode.com
mailto:support.si@bisnode.com


   

 

           © Metodologija, vse pravice zadržane 
            Bisnode d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1001 Ljubljana , p.p. 201  
             tel.: +386 1 620 2 701  
            faks: +386 1 620 2 709, E-pošta: support.si@bisnode.com, www.bonitete.si. 

 

45  

Zaradi različne narave in kritičnosti dogodkov svetujemo, da uporabnik preveri pomembne dogodke v bonitetni 
oceni. 

 

 

32. Zakaj je ID za DDV označen z rdečo in prečrtan? 
DURS (zdaj FURS) je že pred časom sprejel ukrepe proti davčnim goljufijam. Eden ključnih je preklic ID za DDV. 
Poslovanje s podjetji s preklicanim ID za DDV predstavlja tveganje, saj preklic pomeni, da je podjetje prenehalo 
opravljati dejavnost ali pa je vpleteno v davčno utajo. 

Ko zavezancu preneha veljati ID za DDV, se v Bonitetah.si v »Izkaznici podjetja« ta prečrta in obarva rdeče. 
Podatek je v Bonitetah.si objavljen takoj po objavi FURS-a oziroma najkasneje naslednji dan. 

Davčni organ lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV, če davčni zavezanec: 

- Preneha opravljati dejavnost in o tem ne obvesti davčnega organa po prvem 

odstavku 78. člena ZDDV-1; 

- Identifikacijsko številko za namene DDV davčni organ lahko odvzame, če ugotovi, da obstaja sum zlorabe 

identifikacije za namene DDV, oziroma če je davčni zavezanec zlorabljal identifikacijo tako, da je drugim 

zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV (slamnata podjetja,…). 

 

33. Kako beremo ID za DDV? 
- ID za DDV: 99999999 

Podjetje ni zavezanec za DDV. 

- ID za DDV: SI99999999 

Podjetje je zavezanec za DDV, ID za DDV pa se doda oznaka SI. 

- ID za DDV: SI99999999 (podjetje ni plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1) 

Podjetje je zavezanec za DDV, vendar ni plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1. 

 


