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O vsebini

AJPES je v letu 2004 kakovostno in pravoËasno izpeljala vse naloge, ki so bile za-
Ërtane v programu dela AJPES za to leto, in tako uspešno opravila svoje poslanstvo. 
DolgoroËni cilj AJPES − na enem mestu zagotoviti podatke o vseh poslovnih subjektih 
v državi − je v letu 2004 dobil konkretnejše obrise. Krog primarnih registrov, s katerimi 
AJPES izmenjuje in usklajuje podatke o poslovnih subjektih, je vedno veËji. V letu 2004 je 
konËno tudi intenzivno sodelovanje AJPES pri projektu “Vse na enem mestu − VEM" dalo 
nekatere rezultate: v skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) bo v letu 
2005 AJPES postala primarni registrski organ za samostojne podjetnike.

V letu 2004 je AJPES posebno pozornost namenila sodelovanju s poslovnimi subjekti 
− dajalci in uporabniki podatkov, ki jih zbira in obdeluje. Zagotovila jim je možnost pred-
ložitve in pridobivanja veËine podatkov na najsodobnejši naËin: prek spletnega portala 
AJPES. S tem je ustvarila poslovnim subjektom prijazno informacijsko okolje. V tem letu je 
AJPES prviË povprašala poslovne subjekte za mnenje o kakovosti storitev, ki jih zagotav-
lja, in o predlogih za izboljšanje poslovanja AJPES. Poslovni subjekti so kakovost storitev 
AJPES dokaj dobro ocenili, predlagali pa so tudi doloËene izboljšave. AJPES je predlagane 
izboljšave temeljito preuËila in nekatere že vpeljala.

Poudariti je treba tudi prizadevanja AJPES pri racionalizaciji zbiranja podatkov za 
izvajanje razliËnih statistiËnih raziskovanj. Pomemben dosežek na tem podroËju je bil do-
govor s SURS, da od januarja 2005 dalje podatke o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah 
zbira le AJPES, za potrebe obeh institucij hkrati.

Sredi leta 2004 je AJPES zaËela opravljati povsem novo nalogo: vodenje Registra ne-
posestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin. Takšnega registra v Sloveniji dotlej 
še ni bilo. Z njegovo vzpostavitvijo se je AJPES ukvarjala od zaËetka svojega poslovanja. 
Pripraviti je bilo treba pravne podlage, informacijske in organizacijske rešitve ter ustrezno 
usposobiti uslužbence AJPES in upraviËence za vpis podatkov v register.

Osrednji del nalog AJPES pa so bile tudi v letu 2004 naslednje naloge:

•  zbiranje, obdelovanje in posredovanje oziroma objavljanje letnih poroËil poslov-
nih subjektov,

•  izvajanje statistiËnih in drugih raziskovanj (o prejemkih in izdatkih pravnih oseb, 
o izplaËanih neto plaËah in drugih osebnih prejemkih, o izplaËanih bruto plaËah 
in regresu za letni dopust, o plaËilih za investicije, o pravnih osebah z dospelimi 
neporavnanimi obveznostmi in druga raziskovanja),

•  vodenje registrov in evidenc podatkov (poslovni register, Register neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, Register zavezancev za predložitev 
letnih poroËil ter drugi registri in evidence podatkov),
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•  izdelovanje informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov,
•  izvajanje veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti v 

državi.

V letu 2004 je bilo veliko dela opravljenega na podroËju urejanja zemljiškoknjižnega 
stanja nepremiËnin AJPES in v zvezi z oceno vrednosti teh nepremiËnin. Nenazadnje je 
morala AJPES tudi v letu 2004 opraviti še vrsto nalog, povezanih s prenehanjem poslo-
vanja APP.

H kakovostnemu opravljanju vseh nalog AJPES je bistveno prispevalo uËinkovito iz-
vajanje nalog financiranja in raËunovodstva, pravnih, kadrovskih in splošnih nalog, nalog 
informacijske tehnologije in nalog notranje revizije.

Podatki o obsegu opravljenih nalog AJPES v letu 2004, nekaterih tudi v prvih mese-
cih leta 2005, so prikazani v nadaljevanju tega poroËila.

Naloge AJPES je v letu 2004 opravljalo v povpreËju 239 uslužbencev. Že od zaËetka 
poslovanja je v AJPES organiziranih veË projektnih oziroma delovnih skupin, ki se ukvarja-
jo predvsem z razvojem posameznih podroËij dela. Takšen naËin dela je dobro uveljavljen 
in daje pomembne rezultate.

AJPES je poslovala v 13 organizacijskih enotah (centrala in 12 izpostav).

©e nekaj pomembnejših podatkov o poslovnem izidu: AJPES je v letu 2004 ustvarila 
1.384 milijonov tolarjev prihodkov in obraËunala 1.669 milijonov tolarjev odhodkov. Ugo-
tovila je 285 milijonov tolarjev presežka odhodkov nad prihodki. Iz naslova opravljanja 
javne službe je ugotovila 316 milijonov tolarjev presežka odhodkov nad prihodki, ki ga je 
v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije pokrila s presežkom prihodkov nad odhodki, 
ugotovljenim iz te dejavnosti v letu 2003. Iz naslova gospodarske dejavnosti je v letu 
2004 ugotovila AJPES 31 milijonov tolarjev presežka prihodkov nad odhodki.

Darinka Pozvek, direktorica





Zakonske in druge podlage za 
ustanovitev in delovanje AJPES

AJPES je bila ustanovljena v letu 2002 s sklepom o ustanovitvi na podlagi Zakona 
o plaËilnem prometu. Sklep o ustanovitvi doloËa statusno-pravne atribute AJPES: ime in 
sedež, organiziranost in naloge, organe, razmerja do ustanovitelja in do drugih subjektov, 
financiranje, odgovornost za obveznosti in druga pomembna vprašanja.

AJPES je do konca leta 2002 poslovala v okviru APP, 1.1.2003 pa je zaËela poslovati 
samostojno.

Za delovanje AJPES je najpomembnejši Zakon o plaËilnem prometu, ki doloËa njene 
temeljne naloge. Zakon o plaËilnem prometu predpisuje tudi hrambo dokumentarnega 
gradiva APP v AJPES. Posamezne naloge AJPES natanËneje opredeljujejo naslednji zakoni 
in podzakonski predpisi:

•  Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o raËunovodstvu in Zakon o društvih, ki 
poslovnim subjektom predpisujejo predložitev letnih poroËil AJPES, AJPES pa na-
lagajo obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov letnih poroËil;

•  Zakon o prekrških, ki doloËa ravnanje AJPES kot prekrškovnega organa ob nepred-
ložitvi letnih in drugih poroËil poslovnih subjektov;

•  Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ki doloËa vzpostavitev, vodenje in vzdrže-
vanje poslovnega registra, opredeljuje enote tega registra, doloËa njihovo iden-
tifikacijo in obvezno uporabo, podatke o enotah in njihovo razvršËanje po dejav-
nostih ter uporabo in izkazovanje podatkov o enotah registra;

•  Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki predpisuje 
naËin doloËanja identifikacije enotam poslovnega registra, vsebino tega regi-
stra glede na pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta, predlog za vpis 
v poslovni register, naËin pridobivanja podatkov o novih enotah registra in o 
spremembah za že registrirane enote, naËin in kriterije razvršËanja enot po de-
javnostih in ugotavljanje glavne dejavnosti, ravnanje pri spremembah dejavnosti, 
obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, postopek dela Komisije za 
razvršËanje po dejavnostih pri ponovni razvrstitvi in preverjanje podatkov;

•  Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davËnem postopku 
in Uredba o vodenju Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih pre-
miËnin, ki so podlaga za vodenje in vzdrževanje Registra neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premiËnin;

•  Sklep o poroËanju podatkov za namene statistike finanËnih raËunov in navodilo 
za izvajanje tega sklepa, ki doloËata zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov 
poslovnih subjektov za statistiko finanËnih raËunov;
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•  Navodilo za prikazovanje podatkov o plaËah, ki je še pravna podlaga za zbiranje, 
obdelovanje in objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah v javnem sektorju, saj je 
izvajanje novega Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov 
o plaËah v javnem sektorju pogojeno z zaËetkom izplaËevanja plaË po Zakonu o 
sistemu plaË v javnem sektorju;

•  Zakon o izvajanju dogovora o politiki plaË v zasebnem sektorju v obdobju 
2004−2005 in Navodilo za prikazovanje podatkov o plaËah v zasebnem sektorju, 
ki doloËata zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah v 
zasebnem sektorju;

•  Zakon o javnih naroËilih za zbiranje in obdelovanje statistiËnih podatkov v zvezi 
z javnimi naroËili;

•  SrednjeroËni in letni programi statistiËnih raziskovanj, ki opredeljujejo posamez-
na statistiËna raziskovanja, katerih pooblašËena izvajalka je AJPES.

Za delovanje AJPES oziroma opravljanje “podpornih” nalog za temeljne naloge AJ-
PES so pomembni še drugi predpisi; od tistih, ki urejajo opravljanje nalog financiranja in 
raËunovodstva, pravnih, kadrovskih in splošnih nalog ter nalog informacijske tehnologije, 
do nalog notranje revizije v AJPES.

Posebej velja omeniti še sklep Vlade Republike Slovenije, ki ureja izdajanje in pod-
pisovanje potrdil o dokonËnem poplaËilu kreditov, danih uslužbencem APP oziroma njenih 
predhodnic za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, in s tem v 
zvezi izdajanje in podpisovanje izbrisnih pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris za-
stavne pravice in prepoved odtujitve in obremenitve na teh nepremiËninah, vpisanih v 
zemljiški knjigi.





Organizacija in kadri

Organizacijske enote in organizacijski deli

Organizacijske enote, v katerih AJPES opravlja svoje naloge, so doloËene v sklepu o 
ustanovitvi.

AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah: v centrali v Ljubljani in v 12 iz-
postavah v veËjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki statistiËni regiji 
je po ena izpostava AJPES.

Izpostave so bile ob ustanovitvi razvršËene v 3 velikostne razrede. V prvi velikostni 
razred so uvršËene izpostave, na obmoËju katerih je veË kakor 10.000 delujoËih poslovnih 
subjektov (poslovni subjekti, ki so predložili letno poroËilo). Ob ustanovitvi je bila to le 
Izpostava Ljubljana. V drugi velikostni razred so uvršËene izpostave, na obmoËju katerih 
je od 3.000 do 10.000 delujoËih poslovnih subjektov. Ob ustanovitvi je bilo v ta razred 
uvršËenih 6 izpostav: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto. V tretji veli-
kostni razred pa so uvršËene izpostave, na obmoËju katerih je manj kakor 3.000 delujoËih 
poslovnih subjektov. Ob ustanovitvi je v ta razred sodilo 5 izpostav: Krško, Murska Sobota, 
Postojna, Trbovlje in Velenje.

Ob ustanovitvi AJPES je bilo 55.113 delujoËih poslovnih subjektov (glede na število 
predloženih letnih poroËil), 31.12.2004 pa jih je bilo 121.279. AJPES namreË od leta 2003 
dalje opravlja naloge tudi za samostojne podjetnike, ki jih je bilo 31.12.2004 55.197. To 
pomeni, da bo treba merila za razvršËanje izpostav AJPES v velikostne razrede preveriti in 
po potrebi prilagoditi novemu številu poslovnih subjektov.

Vse organizacijske enote, razen Izpostave Trbovlje, so zaËele poslovati 1.1.2003. 
Izpostava Trbovlje je zaradi potrebne obnove in opreme poslovnih prostorov zaËela po-
slovati v novembru 2003.

Kje smo?
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Notranja organizacija AJPES je zasnovana v pravilniku o notranji organizaciji tako, 
da zagotavlja strokovno, uËinkovito, gospodarno in koordinirano opravljanje temeljnih 
nalog, kvalitetno in racionalno izvajanje projektnih nalog ter strokovno in uËinkovito 
sodelovanje s poslovnimi subjekti, s pristojnimi institucijami in med posameznimi orga-
nizacijskimi enotami AJPES.

Za opravljanje nalog so v centrali organizirani dva sektorja (Sektor za statistiko in 
informiranje in Sektor za registre in evidence podatkov) in štiri službe (Služba za infor-
macijsko tehnologijo, Služba za financiranje in raËunovodstvo, Služba za pravne, kadrov-
ske in splošne naloge in Služba za notranjo revizijo). Izpostava I. velikostnega razreda 
opravlja naloge v štirih oddelkih (Oddelek za letna poroËila, Oddelek za statistiËna raz-
iskovanja, Oddelek za bonitetno dejavnost in Oddelek za registre in evidence podatkov), 
izpostave II. velikostnega razreda opravljajo naloge v dveh oddelkih (Oddelek za letna 
poroËila in bonitetno dejavnost in Oddelek za statistiËna raziskovanja, registre in eviden-
ce podatkov), v izpostavah III. velikostnega razreda pa ni organizacijskih delov.

Poslovni in drugi prostori

AJPES je imela 31.12.2004 v upravljanju poslovne in druge prostore (garaže in par-
kirna mesta) na 20 lokacijah v skupni izmeri 9.635 m2. Organizacijske enote, razen iz-
postav Ljubljana, Maribor in Krško ter centrale, so v letu 2004 poslovale na eni lokaciji. 
Izpostava Ljubljana je imela poslovne in druge prostore na 5 lokacijah; na eni (Ljubljana, 
Cesta v KleËe 12) je opravljala tekoËe naloge, na štirih (Ljubljana, Cankarjeva 18, Kamnik, 
Litija in Cerknica) pa je bilo arhivirano dokumentarno gradivo APP. Izpostava Krško je 
imela poslovne in druge prostore na 2 lokacijah; na eni (Krško) je opravljala tekoËe na-
loge, na drugi (Brežice) pa je bilo arhivirano dokumentarno gradivo APP. Na 2 lokacijah je 
imela prostore tudi izpostava Maribor; na eni (Maribor, Svetozarevska 9) je imela poslovne 
prostore, na drugi (Maribor, Vita Kraigherja 5) pa parkirna mesta. Centrala je imela na eni 
lokaciji (Ljubljana, Tržaška cesta 16) poslovne prostore, garaži in parkirna mesta, na drugi 
(Ljubljana, Glinška 3) pa samo garaže in parkirna mesta.

V letu 2004 AJPES ni veË potrebovala nekaterih arhivskih prostorov, ker je delu do-
kumentarnega gradiva APP potekel rok hrambe in je bilo uniËeno. Zato je Ministrstvu 
za finance predlagala, naj Vlada Republike Slovenije te prostore dodeli v upravljanje 
drugim institucijam. To so prostori v kleti in v pritliËju poslovne stavbe v Ljubljani, Can-
karjeva 18, v izmeri 377 m2, in prostori v Brežicah, v izmeri 476 m2, ki so v postopku 
denacionalizacije. Vlada Republike Slovenije je prostore v Ljubljani dodelila v upravljanje 
Ministrstvu za finance. Prevzem in predaja prostorov v izmeri 97 m2 sta bila opravljena 
15.6.2004, prevzem in predaja prostorov v izmeri 280 m2 pa 30.3.2005.
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Urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin

Zemljiškoknjižno stanje nepremiËnin, ki jih upravlja AJPES, je le delno urejeno. Zato 
se je v letu 2004 lotila AJPES celovitega urejanja tega stanja. V konËni fazi pomeni ure-
ditev zemljiškoknjižnega stanja vpis lastništva Republike Slovenije na nepremiËninah v 
upravljanju AJPES v zemljiško knjigo, razen tistih, ki jih ima Republika Slovenija v naje-
mu. To delo je strokovno zahtevno, obsežno in dolgotrajno in ni odvisno le od prizadevanj 
AJPES, ampak predvsem od aktivnosti Državnega pravobranilstva, pa tudi od sodelovanja 
drugih pravnih in fiziËnih oseb (lastnikov nepremiËnin), ki jih tovrstno urejanje zadeva.

V letu 2004 je AJPES pripravila pregled zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin (po-
slovnih prostorov in zemljišË) na vseh 20 lokacijah. Ugotovila je, da je za nepremiËnine 
na 8 lokacijah (Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Velenje in Litija) zem-
ljiškoknjižno stanje resda urejeno (v zemljiški knjigi je na teh nepremiËninah vpisano 
lastništvo Republike Slovenije), vendar pa bo za pravilno in celovito ureditev zemljiškok-
njižnega stanja nepremiËnin na 5 od teh lokacij treba izpeljati še nekatere postopke:

•  izvesti parcelacijo nepremiËnine na lokaciji Celje, vpisati odmerjeno parcelo v nov 
vložek in pri nepremiËnini v tem vložku vpisati le lastništvo Republike Slovenije, 
ker poslovni prostori AJPES na tej lokaciji glede na preostali del poslovne stavbe 
pomenijo sklenjeno celoto;

•  pri nepremiËnini na lokaciji Krško vpisati lastništvo Republike Slovenije v celoti 
in ponovno ugotoviti delež poslovnih prostorov AJPES v celotni poslovni stavbi;

•  na lokaciji Koper izvesti parcelacijo parcele, ki je v lasti obËine Koper, in na tej 
podlagi doloËiti novo izmero parcele (jo poveËati), ki je v upravljanju AJPES; 
zemljišËe, ki pripada poslovni stavbi AJPES v Kopru, je bilo namreË poprej nepra-
vilno odmerjeno, in ker je bila nepremiËnina na tej lokaciji v letu 2002 prodana 
Banki Koper, bo treba skleniti tudi ustrezni aneks k prodajni pogodbi;

•  pridobiti izvirnik pogodbe o nakupu garaže in urediti zemljiškoknjižni vpis lastni-
štva nepremiËnine na lokaciji v Kranju;

•  pristopiti k ureditvi etažne lastnine na nepremiËnini v Litiji.

Lastništvo nekdanje Službe družbenega knjigovodstva ter drugih pravnih in 
fiziËnih oseb je v zemljiški knjigi izkazano pri nepremiËninah na 10 lokacijah: v 
Brežicah, Ljubljani (Tržaška 16, Glinška 3, Cesta v KleËe 12 in Cankarjeva 18), Kamniku, 
Cerknici, Mariboru (parkirna mesta), Postojni in v Trbovljah.

Zemljiškoknjižno stanje nepremiËnin na 2 lokacijah (Brežice in Ljubljana, Cankarjeva 
18) bodo morali zaradi že navedenih razlogov urediti njihovi sedanji oziroma prihodnji 
lastniki in upravljalci, za Ëim hitrejšo ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin na 
8 lokacijah pa si bo prizadevala AJPES.

AJPES je v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom že dosegla, da je Okrajno so-
dišËe v Ljubljani v letu 2004 izdalo sklep o vknjižbi lastninske pravice Republike Slovenije 



na nepremiËnini v Ljubljani, Tržaška cesta 16, vendar je treba v zvezi z nepremiËninami 
na tej lokaciji izpeljati še zemljiškoknjižne in druge postopke (parcelacijo zemljišË, izpis 
parcel iz obstojeËega zemljiškoknjižnega vložka in vpis v nov vložek itd.), tako da bo 
ureditev v zemljiški knjigi izkazovala dejansko stanje nepremiËnin na tej lokaciji. Zato je 
AJPES v novembru 2004 poslala ustrezni predlog Državnemu pravobranilstvu. V zemljiški 
knjigi je že vložen tudi predlog za vknjižbo lastninske pravice Republike Slovenije na ne-
premiËnini v Trbovljah.

V sodelovanju z upravnikom stavb ureja AJPES vpis lastništva Republike Slovenije na 
nepremiËninah v Ljubljani, Cesta v KleËe 12, in v Kamniku.

Za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin v upravljanju AJPES na preostalih 
4 lokacijah bo treba v letu 2005 opraviti še naslednje aktivnosti:

•  za nepremiËnine v Cerknici in Postojni nadaljevati postopek za vpis lastništva 
Republike Slovenije v zemljiško knjigo, predtem bo treba izpeljati postopek do-
loËitve etažne lastnine;

•  ugotoviti obstojeËe zemljiškoknjižno stanje nepremiËnine v Mariboru, Vita Kraig-
herja 5 (3 parkirna mesta v garažni hiši), in preveriti možnost oziroma dopustnost 
poseganja v obstojeËe stanje v korist Republike Slovenije;

•  pridobiti izvirno dokumentacijo o nakupu parcel in dokumentacijo o gradnji garaž 
na lokaciji Ljubljana, Glinška 3, po potrebi poskrbeti za geodetske izmere zemljišË 
in zaËeti vpis lastništva Republike Slovenije v zemljiško knjigo.

Za nepremiËnini na 2 lokacijah AJPES ni treba urediti zemljiškoknjižnega sta-
nja. NepremiËnini v Novi Gorici in Novem mestu ima namreË Republika Slovenija oziroma 
DURS v najemu.

Sistemizacija in zasedba delovnih mest

Sistemizacijo delovnih mest v AJPES doloËa pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. 
Pravilnik doloËa delovna mesta v posameznih organizacijskih enotah, opredeljuje vsebino 
plaËe, doloËa merila za ocenjevanje delovne uspešnosti in druge zadeve s podroËja delo-
vnih razmerij. Temeljni del pravilnika je katalog del in nalog, ki vsebuje nazive posameznih 
delovnih mest, vsebino nalog, vrednosti delovnih mest, zahteve glede izobrazbe in druge 
pogoje za zasedbo posameznega delovnega mesta ter število izvajalcev. Delovna mesta so 
sistemizirana tako, da je zagotovljeno strokovno in racionalno izvajanje nalog AJPES.

Pravilnik je bil doslej veËkrat spremenjen. Zaradi racionalnejšega izvajanja nalog je 
bilo treba število izvajalcev na nekaterih delovnih mestih zmanjšati, na nekaterih pa po-
veËati, vendar se skupno število izvajalcev po sistemizaciji delovnih mest ni spremenilo.
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V AJPES je − vkljuËno z delovnim mestom direktorja − sistemiziranih 176 delovnih 
mest z 244 izvajalci. Na dan 31.12.2004 je bilo v AJPES zaposlenih 240 uslužbencev, 3 veË 
kakor ob koncu leta 2003. 77 % je bilo žensk, 23 % pa moških. Za nedoloËen Ëas je bilo 
zaposlenih 233 uslužbencev in za doloËen Ëas 7 uslužbencev. 5 uslužbencev je zaposlila 
AJPES za doloËen Ëas zaradi nadomešËanja dalj Ëasa odsotnih uslužbencev (porodniški 
dopust, bolezen), 2 uslužbenca pa zaradi opravljanja pripravništva po programu usposab-
ljanja za samostojno opravljanje dela. Starostna struktura uslužbencev je dokaj visoka, 
predvsem zato, ker je AJPES na podlagi zakona zaposlila nekdanje uslužbence APP. 136 
uslužbencev (57 %) je starih nad 40 let, 104 (43 %) pa do 40 let. Izobrazbena struktura 
uslužbencev se je v letu 2004 izboljšala. ©tevilo uslužbencev z nižjo stopnjo strokovne iz-
obrazbe se je zmanjšalo za 2, s srednjo stopnjo strokovne izobrazbe za 1 in z višjo stopnjo 
strokovne izobrazbe za 2. ©tevilo uslužbencev z visoko stopnjo strokovne izobrazbe se je 
poveËalo za 4, s specializacijo za 1 in z magisterijem za 1.

Struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna iz naslednje pre-
glednice:

Stopnja strokovne                                   31.12.2003                                   31.12.2004 
izobrazbe ©tevilo uslužbencev Struktura v % ©tevilo uslužbencev Struktura v %

Nižja   9 3,8 7 2,9

Srednja  95 40,1 94 39,2

Višja  40 16,9 38 15,8

Visoka  39 16,5 44 18,4

Visoka - univerzitetna 51 21,5 52 21,7

Specializacija  1 0,4 2 0,8

Magisterij  1 0,4 2 0,8

Doktorat  1 0,4 1 0,4

SKUPAJ  237  100,0 240 100,0

Izobraževanje

Na podlagi pravilnika o izobraževanju uslužbencev je AJPES v letu 2004 izdelala 
program izobraževanja uslužbencev, ki vkljuËuje usposabljanje za delo (pripravništvo), 
izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe in strokovno usposabljanje 
(predavanja, seminarji in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja).

V letu 2004 je zaposlila AJPES 2 pripravnika z univerzitetno strokovno izobrazbo, 
ki ju usposablja za samostojno opravljanje dela na podroËju statistike, informiranja in 
vodenja registrov. Za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe od dejanske se je v 
letu 2004 izobraževalo 55 uslužbencev. Izobraževanje teh uslužbencev je bilo v interesu 
AJPES; to je ugotovila posebna komisija in potrdil kolegij AJPES. V finanËnem naËrtu AJ-
PES za leto 2004 so bila za kritje stroškov njihovega izobraževanja zagotovljena potrebna 
denarna sredstva. Do konca leta 2004 je višjo stopnjo strokovne izobrazbe pridobilo 13 
uslužbencev. Na dan 31.12.2004 je bilo v izobraževanje ob delu na podlagi sklenjenih 
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pogodb vkljuËenih 42 uslužbencev AJPES: 3 uslužbenci so se izobraževali za pridobitev 
srednje, 13 uslužbencev za pridobitev višje in 19 uslužbencev za pridobitev visoke stopnje 
strokovne izobrazbe, 7 uslužbencev pa se je izobraževalo za pridobitev naziva specialist 
oziroma magister znanosti.

Da bi mogli še bolj strokovno in kvalitetno opravljati naloge, so se uslužbenci AJPES 
v letu 2004 v skladu s programom izobraževanja za to leto udeležili razliËnih konferenc, 
seminarjev, delavnic, teËajev, posvetov in drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. V 
letu 2004 so se udeležili tudi strokovnih izpopolnjevanj, ki zaradi nalog, povezanih z za-
Ëetkom poslovanja AJPES, in zaradi nalog v zvezi s koncem poslovanja APP niso mogla 
biti v letu 2003 v celoti izpeljana.

Poleg tega so se nekateri uslužbenci AJPES v letu 2004 strokovno usposabljali za 
opravljanje nalog vodenja in odloËanja v prekrškovnem postopku, ki ga bo AJPES kot 
prekrškovni organ v zvezi z nepredložitvijo letnih poroËil in drugih podatkov poslovnih 
subjektov zaËela izvajati v drugi polovici leta 2005. Vrsto izobrazbe, ki jo morajo imeti 
uslužbenci za opravljanje teh nalog, program strokovnega usposabljanja in opravljanje 
preizkusa znanja podrobneje doloËa posebna uredba, ki jo je izdala Vlada Republike Slove-
nije. Za vodenje in odloËanje v prekrškovnem postopku se je v letu 2004 strokovno uspo-
sabljalo 23 uslužbencev. Preizkus znanja je opravilo 22 uslužbencev (v decembru 2004 10, 
v januarju 2005 pa 12).

Uslužbenci AJPES se zaradi izredno velikega obsega dela v letu 2004 niso mogli iz-
popolnjevati v znanju tujih jezikov.
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Upravljanje

V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta doloËena dva organa AJPES: direktor kot poslovod-
ni organ AJPES in Svet AJPES kot organ upravljanja.

Direktor AJPES

V maju 2002 je za izpeljavo vseh nalog, potrebnih za ustanovitev in delovanje AJ-
PES, imenovala Vlada Republike Slovenije za vršilko dolžnosti direktorja AJPES Darinko 
Pozvek; v juniju 2003 pa je Vlada Republike Slovenije imenovala Darinko Pozvek za direk-
torico AJPES.

Direktor AJPES poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za katere 
ni pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, finanËnega naËrta, letnega 
poroËila in drugih aktov oziroma navodil, ki jih sprejme Svet AJPES, in strokovne podlage 
za delo Sveta AJPES. Oblikuje predloge o uporabi presežka prihodkov nad odhodki oziroma 
o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki AJPES. DoloËa cene za storitve gospodarske 
dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, oblikuje projektne skupine, delovne sku-
pine in komisije za opravljanje doloËenih nalog in opravlja druge naloge, za katere je po 
sklepu o ustanovitvi pristojen.

Svet AJPES

Svet AJPES ima 5 Ëlanov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog mini-
stra, pristojnega za finance. V avgustu 2002 so bili za Ëlane Sveta AJPES imenovani:

•  Damjan Lah, generalni sekretar na Ministrstvu za finance,
•  dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo,
•  Stane Vencelj, državni podsekretar na Ministrstvu za finance,
•  mag. Bojana Jemec Zalar, pomoËnica generalnega direktorja SURS,
•  mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije.

V marcu 2003 je Vlada Republike Slovenije razrešila dolžnosti Ëlana Sveta AJPES 
Damjana Laha in namesto njega imenovala za Ëlanico Sveta AJPES Andrejo Kert, državno 
podsekretarko na Ministrstvu za finance. V decembru 2003 je Vlada Republike Slovenije 
razrešila dolžnosti Ëlanico Sveta AJPES mag. Bojano Jemec Zalar in namesto nje za Ëlani-
co imenovala Genovefo RužiÊ, namestnico generalnega direktorja SURS.
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Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o no-
tranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o raËunovodstvu in finanËnem po-
slovanju AJPES, v soglasju s pristojnimi organi sprejema program dela, finanËni naËrt, 
letno poroËilo in tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po javnem poobla-
stilu, sprejema druge splošne akte in navodila za izvajanje javnih pooblastil AJPES, ki se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije od-
loËa o presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki, 
predlaga imenovanje in razrešitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za katere je 
pristojen po Sklepu o ustanovitvi AJPES.

Svet AJPES je zaËel delovati 4.9.2002. V letu 2002 je imel 6 sej, v letu 2003 10 sej, 
v letu 2004 9 sej in v letu 2005 − do priprave tega poroËila − 3 seje. Do priprave tega 
poroËila je imel skupaj 28 sej, od tega je bilo 7 sej opravljenih pisno oziroma korespon-
denËno.

V letu 2004 je Svet AJPES obravnaval in sprejel Letno poroËilo AJPES za leto 2003, 
PoroËilo o reviziji raËunovodskih izkazov AJPES za leto 2003, Program dela AJPES za leto 
2004, FinanËni naËrt AJPES za leti 2004 in 2005, Pravilnik o naËinu predložitve letnih 
poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o naËinu javne 
objave letnih poroËil in o naËinu obvešËanja registrskega sodišËa o javni objavi letnih 
poroËil, Metodološko navodilo za predložitev letnih poroËil in drugih podatkov gospo-
darskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, Metodološko navodilo za pred-
ložitev letnih poroËil društev, Metodološko navodilo za predložitev letnih poroËil pravnih 
oseb zasebnega prava, Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne 
baze letnih poroËil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih, 
Navodilo o vsebini, naËinu in rokih, v katerih izvajalci plaËilnega prometa zagotavljajo 
podatke za statistiËne in druge z zakoni doloËene namene, Dogovor med AJPES in SURS 
o sodelovanju pri izvajanju meseËnega statistiËnega raziskovanja o izplaËanih plaËah pri 
pravnih osebah v Republiki Sloveniji, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
raËunovodstvu in finanËnem poslovanju AJPES in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Obravnaval je tudi Mnenje uporabnikov 
o kakovosti storitev AJPES, Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki 
Sloveniji v letu 2003, Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v 
Republiki Sloveniji v letu 2003, Informacijo o aktivnostih AJPES pri vzpostavitvi projekta 
“Vse na enem mestu − VEM”, Informacijo o oceni stroškov AJPES v zvezi z vzpostavitvijo 
in delovanjem AJPES kot prekrškovnega organa in druga gradiva v zvezi z delom AJPES.
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UresniËitev ciljev in nalog AJPES

AJPES je svoj temeljni dolgoroËni cilj ter posamezne kratkoroËne cilje in naloge za 
leto 2004 opredelila v Programu dela AJPES za leto 2004. Program dela je sprejel Svet 
AJPES 12.5.2004, Vlada Republike Slovenije pa je dala soglasje 8.6.2004.

Temeljni dolgoroËni cilj AJPES je, na enem mestu zagotoviti podatke o vseh poslov-
nih subjektih v državi. UresniËitev tega cilja bo pomenila bolj kakovostne in ažurne poda-
tke o posameznih poslovnih subjektih, prispevala pa bo tudi k nižjim stroškom poslovnih 
subjektov − dajalcev in uporabnikov podatkov in k nižjim stroškom države kot celote. V 
zvezi s tem je AJPES v letu 2004 že izpeljala nekatere aktivnosti. Nadaljevala je izmenjavo 
podatkov o poslovnih subjektih v poslovnem registru s podatki v registrih in evidencah 
primarnih registrskih organov. Intenzivno je sodelovala z dajalci in uporabniki podatkov 
in s pristojnimi državnimi in drugimi institucijami, predvsem pri uvajanju novih in pri 
racionalizaciji obstojeËih nalog. Na podlagi dogovora je skupaj s SURS vzpostavila sistem 
zbiranja podatkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah za potrebe obeh institucij hkra-
ti. Pravne osebe bodo te podatke predložile praviloma v elektronski obliki, prek spletnega 
portala AJPES. Aktivnosti za dosego svojega dolgoroËnega cilja bo AJPES nadaljevala v 
letu 2005. V skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) bo s 1.7.2005 po-
stala primarni registrski organ za podjetnike.

Ob temeljnem dolgoroËnem cilju so pomembni še dolgoroËni cilji na posameznih 
podroËjih dela AJPES. To so predvsem izvajanje ustreznih smernic Evropske unije oziroma 
aktivnosti v zvezi s Ëlanstvom Slovenije v Evropski uniji, prizadevanje AJPES za raciona-
lizacijo pri predlaganju letnih poroËil za razliËne namene, za zagotavljanje še veËje kako-
vosti in ažurnosti podatkov o poslovanju vseh poslovnih subjektov v državi in podatkov 
statistiËnih raziskovanj, poenostavitev postopkov registracije poslovnih subjektov v drža-
vi, razvijanje metodologije za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posameznih poslovnih 
subjektov, uveljavljanje najsodobnejših naËinov poslovanja s poslovnimi subjekti, zago-
tavljanje uporabnikom prijaznih storitev ter za izobraževanje in strokovno usposabljanje 
uslužbencev AJPES za Ëimbolj uËinkovito opravljanje nalog AJPES.

V letu 2004 je AJPES vse naËrtovane naloge opravila kakovostno in pravoËasno. Na-
loge so obsegale zbiranje, obdelovanje in objavljanje oziroma posredovanje podatkov iz 
letnih poroËil poslovnih subjektov, izvajanje razliËnih statistiËnih raziskovanj, vodenje 
registrov in evidenc podatkov, izvajanje bonitetne dejavnosti, opravljanje veËstranskega 
pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti in drugo. Poleg teh je opravila 
tudi nekatere naloge, ki jih v Ëasu priprave Programa dela za leto 2004 še ni mogla pred-
videti. Omeniti velja predvsem racionalizacijo zbiranja podatkov o izplaËanih plaËah pri 
pravnih osebah, objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah javnega 
sektorja na spletnem portalu AJPES in aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnega 
stanja nepremiËnin v upravljanju AJPES.
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UresniËitev temeljnih nalog AJPES v letu 2004 je v nadaljevanju podrobneje obra-
vnavana po posameznih podroËjih dela.

Letna poroËila in doloËeni podatki iz letnih poroËil

LETNA PORO»ILA

Poslovni subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, proraËunski uporab-
niki in druge pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava − nepridobitne 
organizacije in društva) predložijo AJPES letna poroËila za dva namena: za državno stati-
stiko in za zagotovitev javnosti podatkov. AJPES opravlja naloge zbiranja, obdelovanja in 
posredovanja podatkov letnih poroËil teh poslovnih subjektov.

AJPES vse poslovne subjekte vsako leto obvesti o obveznosti predložitve letnih po-
roËil, in to na veË naËinov: neposredno po pošti, prek dnevnega Ëasopisja in prek svojega 
spletnega portala. Zaradi vzpostavitve takšnega sistema obvešËanja se je število poslov-
nih subjektov, ki letnih poroËil niso predložili, zmanjšalo. V letu 2004 le 10 % vseh po-
slovnih subjektov ni predložilo letnih poroËil, v letu poprej pa 13 %.

V letu 2004 je AJPES predložilo letna poroËila za državno statistiko 114.776 poslov-
nih subjektov, to je 4 % veË kakor v letu 2003 (39.837 gospodarskih družb, 53.396 samo-
stojnih podjetnikov, 2.889 pravnih oseb javnega prava, 3.581 pravnih oseb zasebnega 
prava − nepridobitnih organizacij in 15.073 društev).

Zaradi Ëim boljše informiranosti poslovnih subjektov o vsebini letnih poroËil ter o 
naËinu in rokih njihove predložitve je AJPES v letu 2004, tako kakor v prejšnjem letu, iz-
delala metodološka navodila za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe jav-
nega prava, ki izdelujejo letna poroËila na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroËil 
za proraËun, proraËunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Metodološka navodila 
je objavila AJPES v Uradnem listu Republike Slovenije, dostopna pa so tudi na njenem 
spletnem portalu. Za zagotovitev pravilnosti in enotnosti postopkov dela pri sprejetju, 
vnosu in zajemu podatkov, pri kontroli in odpravi nepravilnosti in pri obdelavi podatkov 
letnih poroËil je izdelala AJPES tudi dve interni navodili oziroma dva priroËnika za delo 
v AJPES.

AJPES je v letu 2004 izboljšala številne raËunalniške rešitve: za vnos in zajem po-
datkov pri poslovnih subjektih (prek spletnega portala AJPES in na disketi), za vnos in 
zajem podatkov v AJPES, za preverjanje pravilnosti podatkov (na individualni ravni, na 
ravni izpostave in na ravni celotne AJPES) in za obdelavo podatkov.

Poslovni subjekti so letna poroËila za leto 2003 lahko predložili AJPES na dva naËina: 
elektronsko (z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES ali na disketi) 
in na papirju. Za pospeševanje elektronskega naËina predlaganja letnih poroËil je AJPES 
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že v letu 2003 izvajala številne aktivnosti, katerih rezultat je izrazito poveËanje števila 
letnih poroËil, predloženih na takšen naËin. Tako je v letu 2004 le še 4 % gospodarskih 
družb, 15 % pravnih oseb javnega prava in 15 % samostojnih podjetnikov predložilo letna 
poroËila na papirju.

AJPES je opravila vnos oziroma zajem podatkov iz letnih poroËil za leto 2003, po-
datke je logiËno in raËunsko preverila, raËunalniško obdelala in oblikovala pet osnovnih 
baz podatkov (po posameznih vrstah poslovnih subjektov). Podatke iz podatkovnih baz 
je mogoËe združevati na razliËne naËine (na ravni dejavnosti, regije, obËine, države, po 
velikosti in po drugih kriterijih).

Na podlagi raËunalniško obdelanih podatkov letnih poroËil je AJPES tudi v letu 
2004 izdelala veË pisnih informacij o premoženjsko-finanËnem položaju in poslovnem 
izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in na ravni posameznih regij, 
obËin in dejavnosti. Za širšo poslovno javnost najbolj zanimive podatke in informacije 
je predstavila tudi na novinarskih konferencah, organiziranih na ravni AJPES in na ravni 
posameznih izpostav AJPES.

AJPES vse podatke iz letnih poroËil elektronsko posreduje državnim organom, Ëla-
nom Ekonomsko-socialnega sveta in pravnim osebam, ki so po zakonu pooblašËene za 
uporabo teh podatkov za evidenËne, analitsko-informativne in raziskovalne namene, dru-
gim naroËnikom pa tiste podatke, ki so namenjeni javnosti.

AJPES je takoj po konËani obdelavi podatkov letnih poroËil za leto 2003 nadaljevala 
dopolnitve in spremembe obstojeËih raËunalniških rešitev, saj želi uveljaviti najsodo-
bnejše poslovanje s poslovnimi subjekti in vzpostaviti uporabnikom prijazne storitve. 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sistema predložitve, obdelovanja in objavljanja po-
datkov iz letnih poroËil je AJPES upoštevala tudi novosti, ki jih doloËata noveli Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-G in ZGD-H), pri pripravi katerih je s svojimi mnenji in pred-
logi aktivno sodelovala. Najpomembnejše novosti novel na podroËju letnih poroËil so: 
samostojnim podjetnikom, ki so v skladu z davËnimi predpisi obdavËeni na podlagi ugo-
tovljenega dobiËka z upoštevanjem normiranih odhodkov, ni veË treba predložiti letnih 
poroËil, vrsta letnih poroËil, ki jih AJPES predložijo podružnice tujih podjetij, je odvisna 
od sedeža matiËnega podjetja oziroma ustanovitelja, vpogled v podatke letnih poroËil, 
objavljene na spletnem portalu AJPES, je od 1.1.2005 dalje brezplaËen, spremenjena so 
merila za razvrstitev gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po velikosti in na-
tanËneje je doloËen nadzor AJPES nad izvajanjem posameznih doloËb Zakona o gospodar-
skih družbah. AJPES je pristojna za nadzor nad izvajanjem posameznih doloËb Zakona o 
gospodarskih družbah.
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 JAVNA OBJAVA LETNIH PORO»IL 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Pomembna naloga AJPES je javna objava letnih poroËil gospodarskih družb in samo-
stojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES.

V letu 2004 je AJPES na svojem spletnem portalu objavila 94.208 letnih poroËil za 
leto 2003 (to je 2 % veË kakor v letu 2003), in to 40.551 letnih poroËil gospodarskih 
družb in 53.657 letnih poroËil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poroËili gospodar-
skih družb je bilo objavljenih 2.251 revidiranih letnih poroËil (4 % veË kakor v letu 2003) 
in 542 konsolidiranih letnih poroËil (6 % veË kakor v letu 2003).

©tevilo javno objavljenih letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjet-
nikov je veËje od števila teh letnih poroËil, predloženih za državno statistiko. Razlogov 
je veË: med javno objavljenimi letnimi poroËili so tudi letna poroËila bank, zavarovalnic, 
hranilnic in skladov, ki AJPES ne predložijo letnih poroËil za državno statistiko, nekateri 
poslovni subjekti predložijo za javno objavo dve vrsti letnih poroËil (zase in za skupino 
povezanih podjetij), med javno objavljenimi letnimi poroËili so tudi letna poroËila, ki so 
jih poslovni subjekti predložili AJPES po predpisanem roku, zato niso mogla biti vkljuËena 
v obdelavo podatkov za državno statistiko.

AJPES iz letnih poroËil poslovnih subjektov, ki se odloËijo za poenostavitev pri pred-
laganju letnih poroËil in v ta namen predložijo izjavo, da se podatki lahko uporabijo hkra-
ti za državno statistiko in za javno objavo, objavi podatke v obsegu, ki ga doloËa oziroma 
dovoljuje Zakon o gospodarskih družbah. Letna poroËila poslovnih subjektov, ki ne morejo 
ali ne želijo uveljaviti te poenostavitve, pa AJPES javno objavi v obliki in vsebini, kakor 
so bila predložena.

Poslovni subjekti predložijo letna poroËila v nepoenoteni obliki veËinoma na papirju, 
zato mora AJPES tako predložena letna poroËila pred javno objavo informatizirati, to je 
preslikati. V letu 2004 je AJPES poslovnim subjektom že omogoËila, da so tudi takšna 
letna poroËila predložili elektronsko, v obliki PDF datoteke.

Za javno objavo letnih poroËil morajo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 
oziroma v skladu s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. Ëlenu Zakona 
o gospodarskih družbah, gospodarske družbe in samostojni podjetniki plaËati AJPES na-
domestilo, ki je odvisno od vrste letnega poroËila in od naËina predložitve. AJPES spodbu-
ja poslovne subjekte k elektronski predložitvi letnih poroËil tudi z nižjimi nadomestili. V 
letu 2004 je znižala nadomestila za javno objavo letnih poroËil samostojnih podjetnikov, 
predloženih v neenotni obliki, in na novo oblikovala višino nadomestil za javno objavo 
letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v neenotni obliki, pred-
loženih elektronsko.
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 PREDLOGI ZA UVEDBO POSTOPKA 
O PREKR©KU ZARADI NEPREDLOŽITVE LETNIH PORO»IL

Na podlagi podatkov iz Registra zavezancev za predložitev letnih poroËil in na podlagi 
podatkov o predloženih letnih poroËilih je izdelala AJPES seznam poslovnih subjektov, ki 
bi morali predložiti letno poroËilo za leto 2003, pa ga niso. Takšnim poslovnim subjektom 
je poslala zapisnike in jih pozvala, naj sporoËijo razloge za nepredložitev letnih poroËil. Na 
podlagi njihovih odgovorov je ugotovila utemeljenost sestavitve predlogov za uvedbo po-
stopka o prekršku pri sodnikih za prekrške. Za sestavitev predlogov je morala poleg poda-
tkov iz svojih evidenc pridobiti še dodatne podatke iz evidenc drugih institucij, predvsem 
podatke o odgovornih osebah (EM©O, naslov stalnega oziroma zaËasnega prebivališËa).

AJPES je zaradi nepredložitve letnih poroËil za državno statistiko zoper poslovne 
subjekte vložila 7.767 predlogov za uvedbo postopka o prekršku (1.871 za leto 2002 in 
5.896 za leto 2003), zoper odgovorne osebe pa 3.664 takšnih predlogov (572 za leto 
2002 in 3.092 za leto 2003). Pristojni sodniki so poslovnim subjektom do 10.5.2005 izdali 
3.226 odloËb o tovrstnem prekršku (1.214 za leto 2002 in 2.012 za leto 2003), odgovor-
nim osebam pa 915 takšnih odloËb (301 za leto 2002 in 614 za leto 2003). Zaradi nepred-
ložitve letnih poroËil za zagotovitev javnosti podatkov je AJPES zoper poslovne subjekte 
vložila 3.714 predlogov za uvedbo postopka o prekršku (564 za leto 2002 in 3.150 za leto 
2003), zoper odgovorne osebe pa 3.684 takšnih predlogov (578 za leto 2002 in 3.106 za 
leto 2003). Pristojni sodniki so poslovnim subjektom izdali 996 odloËb o tovrstnem pre-
kršku (301 za leto 2002 in 695 za leto 2003), odgovornim osebam pa 928 takšnih odloËb 
(303 za leto 2002 in 625 za leto 2003).

V letu 2004 je AJPES zadnjiË nastopila v vlogi predlagateljice za uvedbo postopka 
o prekrških zaradi nepredložitve letnih poroËil. Na podlagi Zakona o prekrških je namreË 
1.1.2005 postala prekrškovni organ, to pa pomeni, da bo sama vodila in odloËala v postopku 
o prekrških. Te naloge bo zaËela izvajati v drugi polovici leta 2005, ko bo ugotovljeno, kateri 
poslovni subjekti niso predložili letnih poroËil za leto 2004. Že v letu 2004 je AJPES zaËela 
vzpostavljati ustrezne podlage za opravljanje tovrstnih nalog. Izpeljala je tudi usposabljanje 
uslužbencev, ki bodo opravljali naloge vodenja in odloËanja v postopku o prekrških.

 PODATKI O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV DO TUJINE

Na zahtevo Banke Slovenije AJPES za izdelavo plaËilne bilance države zbira in obde-
luje dodatne podatke o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb in samostojnih pod-
jetnikov do tujine. Ti poslovni subjekti pošljejo AJPES dodatne podatke do 31.3. tekoËega 
leta za preteklo koledarsko leto, to je hkrati z letnimi poroËili oziroma podatki iz letnih 
poroËil za državno statistiko. Za leto 2003 je AJPES predložilo dodatne podatke 8.427 
tovrstnih poslovnih subjektov. Preverjene in raËunalniško obdelane podatke o terjatvah 
in obveznostih do tujine je AJPES posredovala Banki Slovenije.



PODATKI ZA STATISTIKO FINAN»NIH RA»UNOV

AJPES zbira od poslovnih subjektov podatke tudi za statistiko finanËnih raËunov. Ob-
vezniki poroËanja so bili za leto 2003 vsi rezidenti Republike Slovenije, razen tistih, ki so 
po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev razvršËeni v sektorja “gospodinjstva” 
in “neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom”. Zbrane podatke AJPES preveri, obdela in 
posreduje Banki Slovenije za izdelavo finanËnih raËunov države. FinanËni raËuni omogo-
Ëajo spremljanje finanËnih tokov med institucionalnimi sektorji v državi, po posameznih 
finanËnih instrumentih.

Obvezniki poroËanja predložijo AJPES podatke elektronsko (prek spletnega portala 
AJPES ali na disketi). V letu 2004 je AJPES na podlagi ugotovitev pri poroËanju v letu 
2003 opravila nekatere izboljšave obstojeËih raËunalniških rešitev in ustrezno prilagodila 
navodila za delo. Vpeljala je tudi nov naËin identifikacije obveznikov poroËanja na podla-
gi poprejšnje predložitve vloge za posredovanje podatkov prek spletnega portala AJPES.

Obseg dela v zvezi z zagotovitvijo podatkov za statistiko finanËnih raËunov je zelo 
velik. Za leto 2003 je namreË AJPES predložilo letna poroËila 37.282 obveznikov poro-
Ëanja, dobrih 77 % vseh. Prek spletnega portala AJPES je poroËila predložilo kar 25.009 
obveznikov (67 %), na disketi pa 12.273 obveznikov (33 %).

AJPES je v zvezi s poroËanjem podatkov za statistiko finanËnih raËunov za leto 2004 
sodelovala z Banko Slovenije pri spremembah navodila za zbiranje teh podatkov. V drugi 
polovici leta 2004 je zaËela pripravljati nove, še bolj izpopolnjene raËunalniške rešitve, ki 
bodo prijaznejše do uporabnikov.

StatistiËna raziskovanja

AJPES izvaja naslednja statistiËna raziskovanja: statistiËno raziskovanje o prejemkih 
in o izdatkih pravnih oseb, o izplaËanih Ëistih (neto) plaËah in drugih osebnih prejemkih, 
o plaËilih za investicije, o izplaËanih bruto plaËah in regresu za letni dopust, o pravnih 
osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi in druga raziskovanja.

Na podroËju statistiËnih raziskovanj so bile aktivnosti AJPES v letu 2004 usmerjene 
predvsem v razvoj posameznih raziskovanj, v odpravo veËkratnega poroËanja istih poda-
tkov razliËnim institucijam in v zgraditev sodobnejšega naËina predložitve podatkov za 
izvajanje raziskovanj, saj so to narekovale tudi spremembe zakonodaje in potrebe oziroma 
zahteve uporabnikov podatkov.

Obdelane podatke iz posameznih statistiËnih raziskovanj objavlja AJPES na svojem 
spletnem portalu. Poleg tega jih posreduje tudi pristojnim institucijam.
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STATISTI»NO RAZISKOVANJE O PREJEMKIH IN O IZDATKIH PRAVNIH OSEB

Raziskovanje temelji na podatkih o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov 
pravnih oseb, ki jih izvajalci plaËilnega prometa (banke, hranilnice, Banka Slovenije in 
Uprava Republike Slovenije za javna plaËila) vsak mesec pošiljajo AJPES v elektronski 
obliki. Izvajalci plaËilnega prometa zagotavljajo podatke o plaËilih v državi s plaËilnih 
instrumentov in plaËilnih instrukcij, na katerih so nameni plaËil oznaËeni s posebnimi 
šiframi prejemkov in izdatkov. Podatke o plaËilih iz tujine in v tujino pa je v letu 2004 v 
skladu s posebnim dogovorom zaËela zagotavljati Banka Slovenije.

AJPES podatke o prejemkih in o izdatkih obdela in razËleni po temeljnih skupinah in 
po podroËjih dejavnosti. Zbirne podatke vsak mesec objavi na spletnem portalu.

Uporaba podatkov tega raziskovanja je zelo široka. Pomembni so za izdelavo teko-
Ëih makroekonomskih analiz, še posebno zato, ker so podatki iz letnih poroËil na voljo 
le enkrat na leto. AJPES jih posreduje SURS, DURS, Banki Slovenije in nekaterim drugim 
institucijam. Uporabljajo pa jih tudi posamezne pravne osebe, predvsem za tekoËe pre-
verjanje svojih denarnih tokov.

V letu 2004 je AJPES obdelala podatke o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov 
za plaËila v državi in za plaËila iz tujine in v tujino 66.464 pravnih oseb. Za posamezne 
pravne osebe je izdelala 893 izkazov njihovih denarnih tokov.

V okviru tega raziskovanja je AJPES vsak mesec DURS zagotovila podatke o prejemkih 
na raËune in o izdatkih z raËunov pravnih oseb za obdobje od 1. do 20. v posameznem 
mesecu. V marcu 2004 je AJPES po dogovoru z Banko Slovenije preverila stanje in ugoto-
vila, da DURS teh podatkov ne potrebuje veË. Glede na to je ukinila tovrstno obdelavo in 
posredovanje podatkov in ustrezno spremenila pravne podlage.

 STATISTI»NO RAZISKOVANJE O IZPLA»ANIH 
»ISTIH (NETO) PLA»AH IN O DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

Raziskovanje o izplaËanih Ëistih (neto) plaËah in o drugih osebnih prejemkih temelji 
na podatkih o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov pravnih oseb, ki jih za izvajanje 
tega raziskovanja dnevno sporoËajo AJPES izvajalci plaËilnega prometa. V raziskovanje 
so zajeti podatki o izdatkih z raËunov pravnih oseb za izplaËane Ëiste (neto) plaËe in za 
druge osebne prejemke. Med izplaËane Ëiste plaËe sodijo tudi nadomestila Ëistih plaË, ki 
bremenijo delodajalce. Med izplaËane druge osebne prejemke pa sodijo prejemki za so-
cialno varnost, prejemki po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah, povraËila stroškov 
v zvezi z delom in drugi osebni prejemki.

AJPES tako evidentirane podatke o izplaËanih Ëistih plaËah in o drugih osebnih pre-
jemkih vsak dan sporoËi DURS za izvajanje davËnega nadzora.
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AJPES podatke o izplaËanih Ëistih plaËah in drugih osebnih prejemkih vsak mesec 
obdela in objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o izplaËanih Ëistih plaËah razËleni 
po podroËjih dejavnosti pravnih oseb, podatke o drugih osebnih prejemkih pa razËleni 
tudi po treh glavnih vrstah osebnih prejemkov. Podatke vsak mesec posreduje Vladi Repu-
blike Slovenije, nekaterim ministrstvom in drugim pristojnim institucijam.

STATISTI»NO RAZISKOVANJE O PLA»ILIH ZA INVESTICIJE

Raziskovanje temelji na dveh virih podatkov: na podatkih o izdatkih za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroËnih sredstev iz statistiËnega 
raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb in na podatkih o plaËilih za investi-
cije iz investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke in hranilnice. AJPES podatke 
o plaËilih za investicije razËleni po podroËjih dejavnosti pravnih oseb in jih vsak mesec 
objavi na svojem spletnem portalu v obliki preglednic in grafiËnih prikazov. Podatke o 
plaËilih za investicije uporabljajo Urad za makroekonomske analize in razvoj ter druge 
državne in raziskovalne institucije.

NaËrtovana sodobnejša oblika poroËanja o podatkih tega raziskovanja v letu 2004 še 
ni bila vpeljana, saj bodo za to potrebne veËje spremembe oziroma prilagoditve raËunal-
niških rešitev tako pri poroËevalcih kakor tudi v AJPES.

 STATISTI»NO RAZISKOVANJE 
O IZPLA»ANIH PLA»AH IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST

StatistiËno raziskovanje o izplaËanih bruto plaËah in o regresu za letni dopust teme-
lji na podatkih, ki jih pravne osebe javnega in zasebnega sektorja ob izplaËilu plaË pred-
ložijo AJPES na posebnih obrazcih. Predpisani obrazci za poroËanje o izplaËanih plaËah so 
bili do konca leta 2003 enaki za javni in za zasebni sektor. V letu 2004 pa je bil predpisani 
obseg podatkov za poroËanje pravnih oseb zasebnega sektorja spremenjen. Pravne osebe 
zasebnega sektorja lahko podatke o izplaËanih plaËah od septembra 2004 dalje predložijo 
tudi prek spletnega portala AJPES.

AJPES je v letu 2004 zbrala in obdelala podatke o izplaËanih plaËah posebej za pra-
vne osebe javnega sektorja in posebej za pravne osebe zasebnega sektorja. PovpreËno je 
na mesec zbrala in obdelala podatke o izplaËanih plaËah pri 24.720 pravnih osebah jav-
nega in zasebnega sektorja. Za 1.785 pravnih oseb javnega sektorja je še posebej zbrala 
in obdelala podatke o plaËah, izplaËanih zaposlenim, za katere se pri izplaËilih plaË ne 
uporabljajo doloËila kolektivnih pogodb.

Na podlagi prejetih podatkov iz DURS je AJPES vsak mesec objavila podatke o iz-
plaËanih plaËah pri veË kakor 17.000 samostojnih podjetnikih.

Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov o izplaËanih plaËah je AJPES na svojem splet-
nem portalu vsak mesec objavila podatke o skupnem znesku izplaËanih plaË, o povpreËni 



plaËi in o najvišji izplaËani plaËi pri posamezni pravni osebi javnega sektorja. Za zasebni 
sektor je objavila skupni znesek izplaËanih plaË po posameznih mesecih in povpreËno iz-
plaËane plaËe po podroËjih dejavnosti.

V letu 2004 je AJPES zbrala in obdelala podatke o izplaËanem regresu za letni dopust 
pri 20.848 pravnih osebah.

Poleg AJPES, ki izvaja statistiËno raziskovanje o izplaËanih plaËah pri pravnih ose-
bah zaradi spremljanja izvajanja predpisov s podroËja politike plaË, izvaja podobno raz-
iskovanje tudi SURS, in to za statistiËne namene. V letu 2004 sta se zato AJPES in SURS 
dogovorila, da bo za zagotovitev kakovostnih in pravoËasnih podatkov o izplaËanih pla-
Ëah ob Ëim nižjih stroških tako za dajalce in uporabnike podatkov kakor tudi za državo 
tovrstne podatke za potrebe obeh institucij zbirala samo AJPES. SURS in AJPES sta v letu 
2004 pripravila nove oziroma spremenila obstojeËe pravne podlage za zbiranje podatkov 
o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah. Izdelane so bile nove raËunalniške rešitve za vnos 
podatkov in spremenjene raËunalniške rešitve za njihovo obdelavo. NaËrtovano novost je 
AJPES skupaj s SURS veËkrat predstavila nekaterim institucijam, uporabnikom podatkov. 
Zaradi pomena teh podatkov za izvajanje politike plaË je bila velika pozornost namenjena 
poprejšnjemu preizkušanju ustreznosti podatkov, zbranih za oba namena.

Pravne osebe podatke o izplaËanih plaËah od januarja 2005 dalje predlagajo AJPES 
vsak mesec, praviloma v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES. Podatki o izpla-
Ëanih plaËah se za statistiËne namene zbirajo na ravni posameznih enot v sestavi pravnih 
oseb, ki imajo zaposlene in izplaËujejo plaËo. Zato je priËakovati, da se bo število poro-
Ëevalskih enot v letu 2005 poveËalo za okrog 10.000.

AJPES bo podatke o izplaËanih plaËah, zbrane za statistiËne namene, na ravni po-
sameznih enot posredovala SURS, podatke, zbrane zaradi spremljanja izvajanja predpisov 
s podroËja politike plaË, pa bo na ravni posameznih pravnih oseb javnega sektorja po-
sredovala ministrstvu, pristojnemu za sistem plaË v javnem sektorju, na ravni posameznih 
pravnih oseb zasebnega sektorja pa Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in 
drugim pristojnim ministrstvom ter Ekonomsko-socialnemu svetu.

 STATISTI»NO RAZISKOVANJE 
O PRAVNIH OSEBAH Z DOSPELIMI NEPORAVNANIMI OBVEZNOSTMI

Izvajalci plaËilnega prometa vsak dan predložijo AJPES podatke o znesku in o vrsti 
dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb. V raziskovanje so vkljuËene pravne osebe, 
ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti veË kakor 5 dni nepreki-
njeno. Tako je bilo v letu 2004 povpreËno na mesec evidentiranih 2.985 pravnih oseb, ki so 
imele povpreËno na dan za 20.834 milijonov tolarjev dospelih neporavnanih obveznosti.

AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošilja DURS, vsak 
mesec pa državnim organom in drugim zainteresiranim institucijam. AJPES te podatke 
vsak mesec objavi na svojem spletnem portalu.
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 ZBIRANJE IN OBDELOVANJE STATISTI»NIH PODATKOV V ZVEZI Z JAVNIMI NARO»ILI

NaroËniki javnih naroËil morajo vsako leto do konca aprila poroËati o oddanih javnih 
naroËilih v preteklem letu. Podatke predložijo Ministrstvu za finance, obdela pa jih AJPES.

V letu 2004 je podatke o oddanih javnih naroËilih predložilo 1.218 pravnih oseb, 584 
pravnih oseb podatke o oddanih javnih naroËilih (brez javnih naroËil male vrednosti), 
1.189 pravnih oseb pa podatke o oddanih javnih naroËilih male vrednosti.

ZBIRANJE PODATKOV O IZPLA»ANIH PLA»AH V JAVNEM SEKTORJU

AJPES je v letu 2004 v sodelovanju z Uradom za sistem plaË v javnem sektorju iz-
delala del ISPAP, in to modul za sprejem podatkov in modul za vpoglede v podatke. V 
letu 2005 AJPES naËrtuje izdelavo tretjega modula ISPAP, modula za analize in simulacije 
podatkov. ISPAP se bo zaËel uporabljati po zaËetku izplaËevanja plaË v skladu z Zakonom 
o sistemu plaË v javnem sektorju.

Ob morebitnih spremembah in dopolnitvah zakonodaje bo treba spremeniti oziroma 
dopolniti že izdelana modula ISPAP.

Registri in evidence podatkov

POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Poslovni register je osrednja javna informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih 
subjektih s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o nji-
hovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov in o podružnicah tujih poslovnih 
subjektov. AJPES ga je v letu 2002 prevzela od SURS.

Poslovni subjekti morajo za vpis in za izbris iz poslovnega registra pristojni izpostavi 
AJPES predložiti ustrezno dokumentacijo in AJPES tekoËe sporoËati tudi vse spremembe 
podatkov, ki so predmet vpisa v poslovni register.

AJPES poslovnim subjektom ob vpisu doloËi matiËno številko kot njihovo enoliËno 
identifikacijo in glavno dejavnost, tako da jih razvrsti v podroËja, podpodroËja, oddelke, 
skupine, razrede in podrazrede Standardne klasifikacije dejavnosti. AJPES razvršËa poslov-
ne subjekte tudi po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev.

O vsakem poslovnem subjektu se v poslovnem registru vodijo podatki za njegovo 
identifikacijo, podatki o ustanovitvi, o pravnoorganizacijski obliki, o lastnini in o dejav-
nostih, ki jih opravlja poslovni subjekt.

Podatki poslovnega registra so javni. Uporabnikom so brezplaËno dostopni na splet-
nem portalu AJPES. Na podlagi posebnih pisnih dogovorov zagotavlja AJPES nekaterim 
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uporabnikom celotno bazo podatkov oziroma vse spremembe podatkov poslovnega re-
gistra. Ob koncu leta 2004 so bili takšni dogovori sklenjeni s 30 uporabniki. Nekateri 
uporabniki (ministrstva, Banka Slovenije, zbornice itd.) dobivajo baze podatkov brez-
plaËno, ob koncu leta 2004 je bilo teh 11, drugi uporabniki pa jih prejemajo proti plaËilu 
nadomestila. AJPES proti plaËilu nadomestila uporabnikom na njihovo zahtevo zagotavlja 
tudi izpise podatkov poslovnega registra po izbranih kriterijih.

Podatke o številu poslovnih subjektov, vpisanih v poslovnem registru, zbere AJPES 
po pravnoorganizacijskih oblikah, po dejavnostih, po obËinah in po statistiËnih regijah in 
jih na 3 mesece objavi na svojem spletnem portalu.

Za zagotovitev celovite, pravilne in ažurne baze podatkov o posameznih poslovnih 
subjektih v poslovnem registru je AJPES v letu 2004 nadaljevala tekoËo izmenjavo po-
datkov z registrskimi organi ter preverjanje pravilnosti in usklajevanje podatkov v poslov-
nem registru s podatki iz primarnih registrov.

AJPES ima za prevzemanje in usklajevanje podatkov v poslovnem registru s podatki 
iz primarnih registrov že sklenjene pisne dogovore z veËino registrskih organov v Slove-
niji. Od najveËjih registrskih organov je AJPES podatke v preteklem letu že prevzemala 
v elektronski obliki, z neposredno izmenjavo. Tako je lahko opravila veË obsežnejših pri-
merjav oziroma usklajevanj podatkov poslovnega registra s podatki iz Sodnega registra in 
iz Vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov. Podatke iz Registra društev, Evidence 
statutov sindikatov, Evidence izvršiteljev, Evidence detektivov, Evidence morskih ribiËev, 
Imenika notarjev in iz Imenika odvetnikov pa predvsem zaradi nezadostne centralizacije 
in informatizacije teh primarnih registrov pridobiva AJPES na disketi ali na papirju in jih 
usklajuje s podatki iz poslovnega registra.

AJPES si že ves Ëas od prevzema poslovnega registra prizadeva za nadaljnjo graditev 
oziroma razvoj tega registra. Že ob koncu leta 2003 je pripravila predlog Uredbe o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, 
na podlagi katere bi bila zagotovljena usklajenost predpisov z dejanskimi delovnimi po-
stopki in hkrati bi bili poenostavljeni nekateri postopki in naËin dela v zvezi z vodenjem 
poslovnega registra. Vlada Republike Slovenije predloga sprememb in dopolnitev uredbe 
do konca leta 2004 še ni obravnavala.

Ne glede na to je AJPES v zaËetku leta 2004 poenostavila postopek elektronskega 
arhiviranja dokumentacije poslovnega registra in ustrezno spremenila interno navodilo, 
ki ureja to podroËje dela. Spremenila in poenostavila je tudi obrazce za vpis poslovnih 
subjektov in njihovih delov v poslovni register in obvestila o vpisu v poslovni register.

Na podlagi spremenjenih obrazcev je pripravila ustrezne informacijske rešitve za tiska-
nje podatkov v obrazce in za tiskanje vseh vrst obvestil o vpisu v poslovni register. Obrazce 
je objavila na spletnem portalu v obliki, ki omogoËa njihovo raËunalniško izpolnitev.
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AJPES je v programu dela za leto 2004 predvidela tudi vpeljavo možnosti elektronskega 
posredovanja podatkov za vpis v poslovni register. To nalogo bo izpeljala v okviru projekta 
“Vse na enem mestu − VEM”.

Zaradi zagotovitve enotnega naËina vodenja podatkov o poslovnih subjektih v raz-
liËnih registrih in evidencah in s tem Ëim širše uporabnosti podatkov je AJPES − upošte-
vajoË nove zahteve in usmeritve organov in institucij Evropske unije − tudi v letu 2004 
sodelovala z nekaterimi drugimi institucijami in registrskimi organi, predvsem s SURS, z 
Ministrstvom za finance in z Ministrstvom za gospodarstvo. Aktivno je delovala v razliËnih 
medinstitucionalnih delovnih skupinah in komisijah.

AJPES poleg Banke Slovenije in Ministrstva za finance sodeluje v Komisiji za reševa-
nje spornih primerov razvrstitve po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki 
jo vodi SURS. RazvršËanje poslovnih subjektov po Standardni klasifikaciji institucionalnih 
sektorjev je v zadnjem Ëasu vse bolj pomembno, predvsem zaradi zahtev Evropske unije 
po posredovanju tovrstnih podatkov.

Zaradi nujnosti vzpostavitve ustreznih evidenc o javnih podjetjih v Sloveniji sode-
luje AJPES v Medinstitucionalni delovni skupini za opredelitev javnih podjetij, ki jo vodi 
Ministrstvo za finance.

AJPES je v letu 2004 sodelovala tudi v Medinstitucionalni delovni skupini za zago-
tavljanje statistiËnih podatkov o invalidih v Sloveniji, katere ustanovitev so narekovale 
zahteve Evropske unije po zagotavljanju podatkov o invalidih in po vzpostavitvi tovrstnih 
evidenc v državah Ëlanicah.

Glede na to, da bodo morali biti poslovni registri v državah Ëlanicah Evropske unije 
podobno organizirani, je AJPES v letu 2004 zaËela aktivnosti za vkljuËevanje slovenskega 
poslovnega registra v Evropski poslovni register.

AJPES bi morala na podlagi Zakona o zemljiški knjigi vpisati v poslovni register tudi 
vse tiste poslovne subjekte, ki drugaËe po predpisih ne izpolnjujejo pogojev za vpis (po-
slovni subjekti s sedežem v tujini), matiËno številko pa potrebujejo za vknjižbo lastninske 
pravice do nepremiËnin v Sloveniji v zemljiško knjigo. Vpisa teh poslovnih subjektov v po-
slovni register na podlagi obstojeËih raËunalniških rešitev za zdaj AJPES ne more opraviti, 
ker nima na voljo vseh podatkov, ki so predmet vpisa v poslovni register. Zato na svojem 
spletnem portalu objavlja evidenco matiËnih številk, dodeljenih v ta namen. V letu 2004 
je AJPES za vknjižbo lastninske pravice dodelila 53 matiËnih številk, v letu 2003 pa 30.

V poslovnem registru je bilo ob koncu leta 2004 vpisanih 144.721 poslovnih subjek-
tov, 76.136 pravnih oseb in 68.585 fiziËnih oseb. AJPES je v letu 2004 vpisala v poslovni 
register 17.478 novih poslovnih subjektov oziroma njihovih delov in 637.525 sprememb 
podatkov (veËina sprememb zadeva uskladitev podatkov v poslovnem registru s podatki 
iz drugih primarnih registrov), iz poslovnega registra pa je izbrisala 12.305 poslovnih 
subjektov oziroma njihovih delov.
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REGISTER NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC IN ZARUBLJENIH PREMI»NIN

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin je povsem nova, 
javna, informatizirana baza podatkov o zastavljenih in zarubljenih premiËninah. Udele-
žencem zagotavlja veËjo varnost v pravnem prometu, upnikom možnost zavarovanja neka-
terih terjatev, izvršiteljem rubeža pa prihrani stroške hrambe zarubljenih premiËnin. Podo-
bni registri so vzpostavljeni tudi v nekaterih drugih evropskih državah. AJPES je register 
zaËela voditi 1.7.2004. Aktivnosti za njegovo vzpostavitev so se zaËele že v letu 2002, 
ko je nekdanja APP v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje pripravila dokumentacijo 
javnega razpisa za izdelavo raËunalniških rešitev za vodenje in vzdrževanje tega registra 
in z izbranim ponudnikom sklenila ustrezno pogodbo.

V skladu s Stvarnopravnim zakonikom in na podlagi sprememb Zakona o izvršbi in 
zavarovanju je Vlada Republike Slovenije v februarju 2004 izdala podzakonski akt, Uredbo 
o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, ki podrobneje doloËa 
delovanje registra, vrste premiËnin, ki se vpisujejo v register, ter pogoje in postopke za 
vpis, hkrati pa tudi naËine iskanja in dostopa do informacij o zastavljenih premiËninah, 
ki jih zagotavlja register. Ker pa je uredba v nekaterih delih drugaËe opredelila vsebino 
kakor dotedanji predlogi, je bilo treba že izdelane raËunalniške rešitve za vodenje registra 
v AJPES ustrezno dopolniti in prilagoditi.

Na podlagi uredbe je bilo pripravljeno Navodilo o obliki in tehniËnih pogojih za vpis 
podatkov v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, h kateremu 
je dala soglasje Notarska zbornica Slovenije. Priloga k navodilu je bil obrazec pisne vloge 
oziroma zahteve za vpis zastavne pravice v register. V Uradnem listu Republike Slovenije 
je bil 1.7.2004 skupaj z navodilom in zaËetkom delovanja registra objavljen tudi poziv 
upnikom, naj vpišejo zastavne pravice, nastale pred tem datumom, v trimeseËnem pre-
hodnem obdobju po zaËetku delovanja registra. S tem so si upniki zagotovili vrstni red 
poplaËila svojih terjatev, saj so z vpisom zastavne pravice v register postali podatki o 
obremenjenosti neke premiËnine z zastavno pravico javni.

V skladu z uredbo vložijo zahtevo za vpis podatkov v register upraviËenci, to je 
notarji in izvršitelji, in to na podlagi notarskega zapisa oziroma rubežnega zapisnika. 
Po uveljavitvi sprememb Zakona o davËnem postopku v maju 2004 so postali upraviËenci 
za vpis podatkov v register tudi davËni izterjevalci. Vpisi podatkov imajo konstitutivni 
uËinek, to pomeni, da nastane neposestna zastavna pravica v trenutku njenega vpisa v 
register in ne ob sklenitvi notarskega zapisa ali sestavi rubežnega zapisnika.

V register zastavnih pravic se vpisujejo naslednje vrste premiËnin: oprema, zaloge, 
motorna in tirna vozila, motorna kolesa, prikolice in polprikolice ter živali. AJPES po 
opravljenem vpisu izda potrdilo o vpisu, ki ga prejmejo vsi udeleženci (zastavni dolžnik, 
zastavitelj in zastavni upnik) in upraviËenec.
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O vpisu zastavne pravice obvesti AJPES organe, ki vodijo uradne evidence, v katerih 
je zastavljena oziroma zarubljena premiËnina vpisana.

Za upraviËence je pripravila AJPES podrobna navodila za delo z aplikacijo za vodenje 
registra in jih objavila na posebni spletni strani AJPES. Posebna navodila je pripravila tudi 
za delo uslužbencev AJPES, ki opravljajo naloge v zvezi z vodenjem registra.

Poleg tega je organizirala AJPES sestanke z institucijami, ki vodijo referenËne re-
gistre. To so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki vodi Register govedi, 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki vodi Register motornih vozil, in Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, ki vodi Register prostorskih enot, kataster stavb in zemljišË. Ugotovljeno 
je bilo, da noben referenËni register še ni voden v takšni obliki, da bi bila z njim za pre-
verjanje podatkov, ki se vpisujejo v register, mogoËa neposredna raËunalniška povezava.

AJPES je predvsem zaradi posebnosti postopkov vpisa starih zastavnih pravic izvajala 
naloge vodenja registra do 30.11.2004 le v izpostavi Ljubljana. Do konca septembra 2004, 
ko je poteklo trimeseËno prehodno obdobje, je prejela AJPES 734 zahtev za vpis “starih” 
zastavnih pravic do premiËnin (612 iz naslova prostovoljne zastave in 122 iz naslova 
rubeža). Precej tovrstnih zahtev za vpis je bilo nepopolnih oziroma nepravilnih in jih je 
morala AJPES zavrniti. Dopolnjene zahteve za vpis “starih” zastavnih pravic in zahteve za 
vpis že tudi “novih” zastavnih pravic so upraviËenci do 30.11.2004 lahko predložili le na 
papirju. Do tega roka je opravila AJPES 459 rednih vpisov zastavnih pravic (294 iz naslova 
prostovoljne zastave in 165 iz naslova rubeža).

S 1.12.2004 so bili zagotovljeni pogoji, da so lahko zaËeli notarji, izvršitelji in davË-
ni izterjevalci sami vpisovati podatke v register prek spletnega portala AJPES. Na podlagi 
izvirne dokumentacije sedaj AJPES podatke le še preveri in potrdi dokonËni vpis, to pa je 
pogoj za nastanek zastavne pravice do neke premiËnine. S tem datumom so zaËele naloge 
vodenja registra poleg izpostave Ljubljana opravljati tudi druge izpostave AJPES, krajevno 
pristojne glede na sedež upraviËenca za vpis.

V decembru 2004 je bilo v register vpisanih oziroma potrjenih 189 zahtev za vpis 
zastavnih pravic za zavarovanje terjatev, prejetih tako v elektronski obliki kakor na papirju 
(116 iz naslova prostovoljne zastave in 73 iz naslova rubeža).

Na dan 31.12.2004 je bilo v register vpisanih skupaj 9.517 zastavljenih premiËnin. 
Najbolj pogosta je zastava opreme (71 %), sledi zastava motornih tirnih vozil, motornih 
koles ter prikolic in polprikolic (16 %), živali (9 %) in zalog (4 %). Glede na to, da je ista 
premiËnina lahko veËkrat zastavljena, je bilo v registru na dan 31.12.2004 vpisanih 11.007 
zastavnih pravic, od tega 10.161 iz naslova prostovoljne zastave in 846 iz naslova rubeža.

Informacije o zastavnih pravicah, vpisanih v register, so vsakomur na voljo na splet-
nem portalu AJPES in v izpostavah AJPES. Prek spletnega portala AJPES lahko dobijo 
podatke o premiËninah tisti, ki poznajo njihove enoliËne identifikacijske znake, zaradi 
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varovanja osebnih podatkov pa ne morejo dobiti podatkov o udeležencih v posamezni 
zadevi (o dolžnikih, upnikih ali zastaviteljih).

Od AJPES lahko vsakdo na podlagi zahteve dobi tudi uradni izpisek iz registra, s 
katerim dokaže obstoj zastavne pravice ali pa ga uporabi kot verodostojno listino za do-
kazovanje nakupa oziroma prodaje premiËnine, ki ni obremenjena z zastavno pravico.

Na podlagi dosedanjih ugotovitev pri vodenju registra pripravlja AJPES pobude za 
nekatere spremembe in dopolnitve uredbe. Bolj natanËno je treba opredeliti naËin vpisa 
zalog in opreme, spremeniti naËin zaraËunavanja vpisa zastavnih pravic v register, spre-
meniti tiste doloËbe uredbe, ki zadevajo objavo javnih dražb na spletnem portalu AJPES, 
in dopolniti doloËbe, ki zagotavljajo javnost podatkov registra prek spletnega portala AJ-
PES. Poleg tega bo treba v uredbi doloËiti, v kolikšnem Ëasu in pod katerimi pogoji lahko 
izbriše AJPES iz registra nepopolne vpise podatkov upraviËencev.
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REGISTER ZAVEZANCEV ZA PREDLOŽITEV LETNIH PORO»IL

Register zavezancev za predložitev letnih poroËil je informatizirana, centralizirana 
baza podatkov o poslovnih subjektih, ki morajo AJPES predložiti svoja letna poroËila.

AJPES ta register na novo vzpostavi v zaËetku vsakega koledarskega leta za zave-
zance, ki morajo predložiti letno poroËilo za preteklo leto. Vir podatkov za vzpostavitev 
Registra zavezancev za predložitev letnih poroËil so podatki poslovnega registra, Vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov, Sodnega registra, Registra društev, Seznama ne-
posrednih in posrednih proraËunskih uporabnikov in druge evidence.

AJPES je pripravila Metodološko navodilo za vodenje Registra zavezancev za predloži-
tev letnih poroËil, v katerega je vkljuËila nekatere izboljšave. Glede na to je ustrezno spre-
menila in dopolnila aplikacijo za vodenje tega registra. V register so bile dodane oznake za 
opredelitev zavezanosti za javno objavo letnih poroËil gospodarskih družb in podjetnikov 
in s tem za zagotovitev spremljanja plaËil za javno objavo letnih poroËil. Poleg tega so bile 
dodane oznake za opredelitev društev, ki imajo status invalidskih organizacij, in oznake za 
opredelitev podjetnikov, v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, 
obdavËenih na podlagi ugotovljenega dobiËka z upoštevanjem normiranih odhodkov, tako 
da jim ni treba AJPES predložiti letnega poroËila za javno objavo.

V register so bila dodana tudi posebna polja za spremljanje aktivnosti AJPES v zvezi 
z izvajanjem Zakona o finanËnem poslovanju podjetij glede obvešËanja registrskih sodišË 
o nastopu razloga za izbris tistih gospodarskih družb iz Sodnega registra, ki v dveh za-
porednih poslovnih letih AJPES niso predložile letnega poroËila. AJPES je pripravila tudi 
Navodilo za obvešËanje registrskega sodišËa o nastopu izbrisnega razloga, ki ureja naËin 
in postopek priprave podatkov o takšnih gospodarskih družbah in naËin obvešËanja regis-
trskega sodišËa o nastopu izbrisnega razloga.

V Registru zavezancev za predložitev letnih poroËil za leto 2004 je evidentiranih 
132.184 zavezancev.

REGISTER ZAVEZANCEV ZA PREDLOŽITEV PODATKOV O PLA»AH

Register zavezancev za predložitev podatkov o plaËah je baza podatkov o pravnih 
osebah in enotah v njihovi sestavi, ki morajo AJPES predložiti podatke za izvajanje mese-
Ënega statistiËnega raziskovanja o izplaËanih plaËah. Register je vzpostavljen na podlagi 
podatkov poslovnega registra, Seznama neposrednih in posrednih proraËunskih uporabni-
kov in Imenika enot za plaËe, ki ga vodi SURS.

Register bo zajel podatke okrog 24.000 pravnih oseb.



Projekt “Vse na enem mestu − VEM”

AJPES že veË let sodeluje pri projektu “Vse na enem mestu” oziroma “VEM”. Cilj tega 
projekta je zagotoviti Ëimbolj preproste pogoje za ustanovitev novih podjetij in enako 
preproste administrativno-upravne postopke pri urejanju zadev v zvezi s poslovanjem 
podjetij. Z okrepitvijo mreže informacijskih pisarn, s poveËanjem uËinkovitosti dela upra-
vnih organov in z izboljšanjem informiranosti o pogojih za ustanovitev in poslovanje 
podjetij bi v Sloveniji vzpostavili podjetništvu prijaznejše okolje, ki bi poveËalo konku-
renËnost malih in srednje velikih podjetij in s tem olajšalo njihovo vkljuËitev v evropski 
poslovni prostor.

ZaËetki projekta “VEM” segajo v leto 2001, ko je Vlada Republike Slovenije Ministr-
stvu za gospodarstvo naložila vzpostavitev in izpeljavo tega projekta.

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo idejno zasnovo projekta, ki jo je Vlada 
Republike Slovenije potrdila in k sodelovanju pozvala še druga pristojna ministrstva in 
institucije, med njimi tudi takratno APP.

V letu 2003 je bil izdelan Vzpostavitveni dokument projekta “VEM”, ki je kot prvo 
fazo izpeljave projekta doloËil poenostavitev postopka registracije samostojnih podjet-
nikov. Ker nosilec projekta in nekatere druge v projekt vkljuËene institucije niso dovolj 
aktivno pristopili k izpeljavi te faze projekta, je ob delnem sodelovanju DURS v marcu 
2004 pripravila AJPES gradivo Pilotski projekt poenostavitve postopka registracije samo-
stojnih podjetnikov posameznikov in ga poslala ministru za finance. V gradivu je opre-
delila vsebinske in informacijske rešitve za skrajšanje postopka registracije samostojnih 
podjetnikov in s tem za poenostavitev in pocenitev tega postopka. Gradivo bi bilo lahko 
dobra podlaga za nadaljnje delo pri projektu “VEM”, saj je vsebovalo tako predlog enotne-
ga obrazca vloge za registracijo samostojnih podjetnikov z vsemi potrebnimi podatki za 
DURS in za AJPES kakor tudi predlog elektronske izmenjave podatkov med institucijami, 
vkljuËenimi v postopek registracije samostojnih podjetnikov.

V aprilu 2004 je Vlada Republike Slovenije za izvedbo poenostavitve oziroma raci-
onalizacije postopka registracije podjetij v skladu z zasnovo projekta “VEM” pooblastila 
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko. Ob tem je pristojnim ministrstvom in 
drugim institucijam ponovno naložila, da Ëimprej pristopijo k realizaciji tega projekta. 
Vendar zaradi nepripravljenosti nekaterih institucij na sodelovanje izpeljava projekta ni 
potekala po naËrtih.

Na podlagi predloga novega vzpostavitvenega dokumenta projekta, ki ga je pripravil 
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, je bil projekt “VEM” razdeljen na dva 
podprojekta, in to na vsebinski del “VEM” in na “e-VEM”. Podprojekt vsebinskega dela 
“VEM” naj bi podrobneje opredelil vsebinske zahteve in cilje projekta, podprojekt “e-VEM” 
pa zagotovil rešitve elektronskega komuniciranja v okviru projekta “VEM”.
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Na podlagi teh izhodišË se je AJPES aktivno vkljuËila v pripravo predloga novega Pra-
vilnika o naËinu in vodenju Vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov, ki naj bi opre-
delil informacijske povezave in pretok podatkov med AJPES in DURS in omogoËil elektron-
sko registracijo samostojnih podjetnikov. Pripravila je tudi veË predlogov izvedbe postopka 
registracije samostojnih podjetnikov, izdelala nekatere informacijsko-tehniËne rešitve za iz-
menjavo podatkov v sistemu “e-VEM” in zasnovo pilotske aplikacije sistema “e-VEM”. Vendar 
je bilo ugotovljeno, da izpeljava te faze projekta ne bo mogoËa brez spremembe nekaterih 
doloËb Zakona o gospodarskih družbah in prenosa pristojnosti registracije samostojnih pod-
jetnikov z DURS na AJPES. Zato je Ministrstvo za gospodarstvo zaËelo pripravljati Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. AJPES je sodelovala tako pri 
pripravi zakonskih podlag kakor tudi pri pripravi informacijsko-tehniËnih rešitev za vpeljavo 
sistema “e-VEM”, to je pri pripravi standardov za zajemanje in pošiljanje podatkov, pri pri-
pravi pregleda atributov v postopkih registracije samostojnih podjetnikov in pri pripravi toka 
dokumentov in podatkovnih tokov v sistemu. Za hitrejše in preglednejše delo pri projektu so 
bile v novembru 2004 imenovane štiri delovne skupine za naslednja podroËja dela:

•  priprava priporoËil glede izmenjave podatkov in dokumentov v sistemu “e-VEM”,
•  priprava delovnega toka prenosa dokumentov in definiranje atributov za projekt 

“e-VEM”,
•  priprava vsebine drugega dela prve faze projekta “e-VEM”, 
•  priprava predloga novega Pravilnika o naËinu in vodenju Vpisnika samostojnih 

podjetnikov posameznikov v skladu s predlogom novele Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-H).

V vseh delovnih skupinah sodeluje tudi AJPES.

Ob koncu leta 2004 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah, s katerim je bila pristojnost registracije samostojnih podjetnikov 
od 1.7.2005 dalje prenesena z DURS na AJPES, poslovni register pa je postal primarni 
register za samostojne podjetnike. Tako je bila zagotovljena pravna podlaga za izpeljavo 
prve faze projekta “e-VEM”, to je za vpeljavo poenostavitve postopkov registracije samo-
stojnih podjetnikov.

Bonitetna dejavnost

Bonitetna dejavnost je gospodarska dejavnost AJPES. V to dejavnost sodita izdelava 
razliËnih vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov in zago-
tavljanje zbirke finanËnih podatkov in kazalnikov − FI-PO Ajpes.

Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v premoženj-
sko-finanËni položaj posameznih poslovnih subjektov. Vsebinsko se razlikujejo glede na 
posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, pra-
vne osebe javnega prava itd.) in glede na namen uporabe informacij (krajše in obširnejše 
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informacije, poglobljene analize poslovanja posameznih poslovnih subjektov). Bonitetne 
informacije AJPES temeljijo na široki bazi uradnih podatkov, to pa zagotavlja njihovo 
kakovost, zanesljivost in objektivnost. Temeljijo na podatkih iz letnih poroËil (podatke v 
skladu s predpisi zagotavljajo poslovni subjekti sami), na podatkih o prejemkih na raËune 
in o izdatkih z raËunov in na podatkih o dospelih neporavnanih obveznostih (podatke 
zagotavljajo izvajalci plaËilnega prometa), na podatkih iz razliËnih javnih registrov (po-
slovni register, Register transakcijskih raËunov itd.) in na drugih podatkih. Bonitetne 
informacije vsebujejo tudi bonitetne ocene, pripravljene na podlagi podatkov o poslov-
nem izidu in o premoženjsko-finanËnem položaju gospodarskih družb v zadnjih 5 letih in 
na podlagi podatkov o tekoËem obsegu poslovanja in o plaËilni sposobnosti. Bonitetne 
ocene so tudi rezultat primerjav uspešnosti poslovanja gospodarske družbe z uspešnostjo 
dejavnosti, v katero sodi družba, in še posebno primerjav z uspešnostjo gospodarskih 
družb enake velikosti v dejavnosti.

Informacije o boniteti poslovanja zagotavlja AJPES ne le o poslovnih subjektih iz Slo-
venije, ampak tudi o poslovnih subjektih iz Hrvaške, Makedonije in Srbije in »rne gore. AJPES 
ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poroËil poslov-
nih subjektov v teh državah sklenjene posebne sporazume o izmenjavi tovrstnih podatkov.

Informacije o boniteti poslovanja so naroËnikom na voljo v slovenskem, angleškem, 
nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku. NaroËniki imajo možnost izbire valute (tolar 
ali evro), v kateri želijo, da izkaže AJPES finanËne podatke o poslovanju posameznega 
poslovnega subjekta.

AJPES je v letu 2004 izdelala 28.038 informacij o boniteti poslovanja, to je 8 % manj 
kakor v letu 2003. NaroËniki so povpraševali predvsem po informacijah o poslovanju go-
spodarskih družb, samostojnih podjetnikov in javnih zavodov. Podatki o številu izdelanih 
informacij o boniteti poslovanja so zbrani v naslednji preglednici.

     
Vrsta  ©tevilo ©tevilo Indeks Struktura Struktura
informacije izdelanih izdelanih  v % v %
 informacij 2004 informacij 2003  

BON-1 9.031 11.389 79,3 32,2 37,2

BON-1/P 3.933 3.581 109,8 14,0 11,7

BON-1/IN 302 253 119,4 1,1 0,8

BON-1/S 152 235 64,7 0,5 0,8

BON-1/SP 271 131 206,9 1,0 0,4

BON-1/Z 389 364 106,9 1,4 1,2

BON-1/O 43 26 165,4 0,2 0,1

BON-1 SKUPAJ 14.121 15.979 88,4 50,4 52,2

BON-2 13.895 14.585 95,3 49,6 47,7

Analiza bonitete
poslovanja 22 18 122,2 0,1 0,1

SKUPAJ 28.038 30.582 91,7 100,0 100,0



 BON-1  Informacija o boniteti poslovanja  
gospodarske družbe v daljšem Ëasovnem obdobju.

 BON-1/P  Podrobnejša informacija o boniteti  
poslovanja gospodarske družbe kakor BON-1.

 BON-1/IN  BON-1 v angleškem, nemškem, italijanskem ali hrvaškem 
jeziku.

 BON-1/S  Informacija o gospodarski družbi,  
ki AJPES za zadnje leto ni predložila letnega poroËila.

 BON-1/SP  Informacija o boniteti poslovanja samostojnega podjetni-
ka v daljšem Ëasovnem obdobju.

 BON-1/Z  Informacija o boniteti poslovanja doloËenega 
uporabnika (zavod, javni zavod, inštitut itd.).

 BON-1/O  Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe, ki 
ni AJPES dala soglasja, da pri izdelavi tovrstnih informa-
cij uporabi podatke o njeni plaËilni sposobnosti. Vsebina 
drugih podatkov je enaka vsebini podatkov v BON-1.

 BON-2  Informacija o plaËilni sposobnosti pravne osebe.
 Analiza bonitete  Podrobnejša analiza uspešnosti poslovanja 
 poslovanja  pravne osebe od njene ustanovitve dalje. 

Poleg teh je AJPES v letu 2004 naroËnikom zagotovila še 27 informacij o boniteti 
poslovanja poslovnih subjektov iz Hrvaške, 5 iz Makedonije in 8 iz Srbije in »rne gore.

AJPES je v letu 2004 zaËela aktivnosti za prilagajanje bonitetne dejavnosti smer-
nicam novega kapitalskega sporazuma Basel II za zagotovitev varnega poslovanja bank. 
Sporazum prinaša nova pravila za zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank in s tem za 
ocenjevanje bonitete poslovnih subjektov. Da bi bila tudi AJPES vkljuËena v zagotavljanje 
bonitetnih ocen poslovnih subjektov bankam oziroma da bi od Banke Slovenije dobila 
licenco za zunanjo bonitetno agencijo, je že izdelala Idejni naËrt projekta Basel II za 
ustrezno nadgradnjo obstojeËe metodologije za ocenjevanje bonitete poslovanja in pri-
stopila k njegovemu izvajanju.

FI-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejših finanËnih podatkov in kazalnikov o 
poslovanju posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v daljšem Ëasov-
nem obdobju. NaroËnikom je na voljo na spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema okrog 
91.000 poslovnih subjektov (38.000 gospodarskih družb in 53.000 samostojnih podjet-
nikov). Za gospodarske družbe so v FI-PO Ajpes vkljuËeni podatki in kazalniki poslovanja 
zadnjih desetih let, za samostojne podjetnike pa zadnjih treh let. Prikazani so tudi ustrez-
ni podatki in kazalniki za posamezne dejavnosti, obËine in regije. Vpogled v podatke in 
kazalnike izbranega poslovnega subjekta v daljšem Ëasovnem obdobju in primerjava z 
istovrstnimi podatki in kazalniki drugih poslovnih subjektov in z dejavnostjo, v katero 
sodi, omogoËa kakovostno in celovito presojo finanËnega poslovanja tega poslovnega 
subjekta. Možna je tudi ocena poslovanja posamezne dejavnosti, obËine in regije. FI-PO 
Ajpes je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, zneski so v tolarjih ali v evrih.
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Da bi lahko AJPES še pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poroËil gospo-
darskih družb oziroma pred njihovo javno objavo na spletnem portalu zagotovila objavo 
nerevidiranih podatkov teh gospodarskih družb v zbirkah FI-PO Ajpes in jih uporabila za 
izdelavo informacij o boniteti poslovanja, je od veËine takšnih družb pridobila ustrezna so-
glasja. Po predložitvi revidiranih letnih poroËil za posamezno leto oziroma po njihovi javni 
objavi na spletnem portalu bo AJPES podatke v zbirkah podatkov FI-PO Ajpes zamenjala z 
revidiranimi podatki in vanje vkljuËila revizorjevo mnenje o raËunovodskih izkazih ter na 
podlagi revidiranih podatkov pripravljala informacije o boniteti poslovanja.

Za pridobitev celovitejšega vpogleda v poslovanje posameznih poslovnih subjektov, 
za izboljšanje kakovosti in za posodobitev FI-PO Ajpes je v letu 2004 vpeljala AJPES vrsto 
vsebinskih in tehniËnih novosti. Pripravila je ožji in širši izbor podatkov in kazalnikov o 
poslovanju gospodarskih družb, vkljuËila grafiËne prikaze podatkov, spremenila oziroma 
dopolnila metodologijo za prikaz podatkov in izraËun kazalnikov in ustrezno spremenila 
oziroma dopolnila pojasnila posameznih bilanËnih postavk in kazalnikov poslovanja go-
spodarskih družb. V zvezi s tem je bila pripravljena nova spletna aplikacija FI-PO Ajpes in 
navodila za njeno uporabo. Izdelana je bila tudi blagovna znamka − logotip FI-PO Ajpes, 
ki jo je AJPES registrirala pri Uradu za intelektualno lastnino.

Zaradi seznanitve potencialnih naroËnikov s to zbirko je AJPES pripravila kratko 
predstavitev FI-PO Ajpes’04 na spletnem portalu, ki je vkljuËevala možnost 5 brezplaËnih 
vpogledov vanjo. FI-PO Ajpes’04 je AJPES uspešno predstavila tudi na dveh sejemskih 
prireditvah, na FinanËnih dnevih Kapital 2004 in na ©tudentski areni.

V letu 2004 je prodala AJPES 458 zbirk teh podatkov, skoraj trikrat veË kakor v letu 
2003, ko jih je prodala 158.

VeËstransko pobotanje obveznosti in 
terjatev med poslovnimi subjekti

Naloge AJPES na podroËju veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med po-
slovnimi subjekti so: priprava navodil za izvajanje veËstranskega pobotanja obveznosti 
in terjatev med poslovnimi subjekti oziroma naroËniki (pravne osebe in samostojni pod-
jetniki), izdelava in objava letnih Ëasovnih naËrtov veËstranskih pobotanj, tekoËe spre-
jemanje prijav v pobotanje, opravljanje pobotanj in obvešËanje udeležencev o rezultatih 
pobotanj. AJPES objavlja tudi razliËna obvestila in poroËila o rezultatih pobotanja na 
spletnem portalu AJPES in v tiskanih medijih, spremlja plaËila za opravljene storitve, 
spremlja konkurenco in razmere na trgu in opravlja druge naloge.

V letu 2004 je AJPES izpeljala 12 krogov veËstranskega pobotanja obveznosti in ter-
jatev. PovpreËno je bilo v posamezni pobotni krog vkljuËenih 1.891 poslovnih subjektov. 
Skoraj tretjina poslovnih subjektov, 63 %, je prijavo obveznosti v pobotanje predložila 
AJPES po elektronski pošti, 33 % na papirju, 4 % pa na disketi. Medsebojno je bilo pobo-
tanih za 76.300 milijonov tolarjev obveznosti, to je 12 % vseh prijavljenih obveznosti.

48 AJPES - Letno poroËilo 2004



AJPES je v letu 2004 zaËela poslovne subjekte oziroma naroËnike obvešËati o rezul-
tatih veËstranskega pobotanja še isti dan, takoj po opravljenem pobotanju.

V teku je izdelava raËunalniških rešitev, ki bi poslovnim subjektom omogoËile od-
dajo prijav obveznosti v pobotanje prek spletnega portala AJPES.
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Naloge v zvezi 
s prenehanjem poslovanja APP

AJPES je morala v letu 2004 opraviti tudi nekatere naloge, povezane s prenehanjem 
poslovanja APP. Mednje sodijo naloge na podlagi Zakona o plaËilnem prometu in naloge 
na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije.

V skladu z Zakonom o plaËilnem prometu je AJPES v letih 2002 in 2003 prevzela do-
kumentarno oziroma arhivsko gradivo APP, ki ni bilo oddano Arhivu Republike Slovenije 
oziroma pristojnim regionalnim arhivom in drugim institucijam. Na podlagi posebnega 
navodila, ki ga je izdala v aprilu 2003, zagotavlja AJPES naroËnikom izpise podatkov in 
fotokopije dokumentarnega gradiva APP.

Obseg posredovanega dokumentarnega gradiva APP v letu 2004 je razviden iz na-
slednje preglednice.

  Storitve      ©tevilo

 1. Posredovanje podatkov oziroma dokumentov plaËilnega prometa: 

   izpisek,     7.628

   plaËilni nalog    380

 2.  Fotokopiranje dokumentov plaËilnega prometa    762

 3.  Izpis podatkov iz evidenc plaËilnega prometa    595

 4.  Posredovanje podatkov o dokapitalizaciji podjetij   37

    5.  Posredovanje potrdil o stanju sredstev pravnih oseb na raËunih pri APP na dan 30.6.2002 84

 6.  Odgovori na zahtevke, ki jih ni mogoËe rešiti    132

 7.  Posredovanje podatkov v zvezi s stanovanjskimi pogodbami 
  in stanovanjskimi krediti uslužbencev APP    64

 8.  Posredovanje podatkov o kadrovskih zadevah, ki zadevajo uslužbence APP  52

 9.  Posredovanje podatkov o sodnih sklepih in 
  dokumentaciji o dolžnikih APP za Državno pravobranilstvo   203

 10.  Druge storitve     163

Arhivirano dokumentarno gradivo APP, ki mu je potekel rok hrambe, AJPES tekoËe 
odbira in uniËuje. Rok hrambe je potekel že veËini dokumentarnega gradiva s podroËja 
plaËilnega prometa APP. Zato ga je AJPES uniËila in arhivske prostore v Ljubljani, Can-
karjeva 18, predala Ministrstvu za finance. Izpraznila je tudi arhivske prostore v Brežicah 
in predlagala, da jih Vlada Republike Slovenije dodeli drugemu upravljalcu. Preostalo do-
kumentarno gradivo APP hrani AJPES v arhivih v Kamniku, Litiji, Cerknici in v poslovnih 
prostorih na sedežih nekaterih organizacijskih enot AJPES.
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Na podlagi posebnega sklepa Vlade Republike Slovenije je vodila AJPES vse knjigovodske 
listine, ki so zadevale poslovne dogodke na podraËunu APP do 31.12.2003. Evidence o tem je 
v februarju 2004 predala Ministrstvu za finance, knjigovodske listine pa hrani AJPES.

V letu 2004 je bil del premiËnega premoženja APP (oprema in drobni inventar) še 
vedno nerazporejen. Na podlagi dogovorov med AJPES in Ministrstvom za finance je Vlada 
Republike Slovenije izdala 3 sklepe o prenosu tega premoženja, katerega knjigovodska 
vrednost je bila enaka 0 in je bilo še uporabno, v upravljanje drugim institucijam in sklep 
o izbrisu iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev APP in o komisijskem uniËenju ti-
stega premiËnega premoženja, ki je imelo knjigovodsko vrednost 0 in je bilo neuporabno. 
Na podlagi zapisnikov o prevzemu in predaji je AJPES to premiËno premoženje v letu 2004 
postopno izknjižila iz knjigovodskih evidenc osnovnih sredstev APP.

V skladu s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije pa vodi AJPES evidenco 
in skrbi za odplaËila kreditov, danih uslužbencem APP za nakup, gradnjo in adaptacijo 
stanovanjskih hiš in stanovanj. V letu 2004 je obraËunavala meseËne obroke odplaËil sta-
novanjskih kreditov za 318 uslužbencev APP. NeplaËnike je redno opominjala, odposlala 
je 48 opominov. Denarna sredstva iz naslova odplaËil stanovanjskih kreditov v znesku 55 
milijonov tolarjev je nakazala v proraËun Republike Slovenije.

AJPES je s sklepom Vlade Republike Slovenije pooblašËena tudi za izdajanje potrdil o 
odplaËanih stanovanjskih kreditih, danih uslužbencem APP, in s tem v zvezi za izdajanje 
in podpisovanje izbrisnih pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris zastavne pravice in 
prepoved odtujitve in obremenitve na teh nepremiËninah, vpisanih v zemljiški knjigi. V 
letu 2004 je izdala 29 potrdil o dokonËnem poplaËilu kreditov in 8 izbrisnih pobotnic.
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Notranja revizija

PodroËje dela notranje revizije v AJPES sta revidiranje uËinkovitosti sistema finanË-
nega poslovodenja in notranjih kontrol v organizacijskih enotah, sektorjih in službah AJ-
PES in svetovanje. Naloge notranje revizije so preverjanje doloËitve in jasnosti doloËitve 
poslovnih ciljev AJPES, preverjanje obstoja opredelitev tveganj, ki ogrožajo doseganje ci-
ljev, ter izdelave in ažuriranja analize tveganj, vzpostavljenih sistemov notranjih kontrol 
in obvladovanja tveganj na sprejemljivi ravni. Naloge notranje revizije opravlja Služba za 
notranjo revizijo v okviru AJPES, ki je zaËela delovati v marcu 2004. Služba za notranjo 
revizijo opravlja redne in izredne notranje revizije. Izredne notranje revizije opravlja na 
podlagi sklepa direktorja AJPES ali na zahtevo Sveta AJPES. Prednostne naloge notranje 
revizije so bile v letu 2004 usmerjene predvsem v spoznavanje delovanja AJPES, na pod-
lagi katerega sta bila v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje izdelana 
okvirni strateški naËrt dela za obdobje od leta 2006 do leta 2010 in letni naËrt dela za 
leto 2005. Poleg tega je bil v letu 2004 izdelan Pravilnik o organiziranosti in delovanju 
Službe za notranjo revizijo, pripravljena je bila metodologija dela (vprašalniki, obrazci, 
poroËila, preglednice itd.), izdelano ovrednotenje pomembnejših tveganj, pripravljena 
mnenja v zvezi z razliËnimi podroËji dela AJPES in opravljene druge naloge s podroËja 
notranje revizije.

V letu 2004 je Služba za notranjo revizijo izpeljala 3 izredne notranje revizije.

•  Dve izredni notranji reviziji sta zadevali revizijo neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Prva izredna notranja revizija je 
vkljuËevala tudi revizijo nekaterih drugih podroËij (letno poroËilo oziroma raËu-
novodski izkazi AJPES za leto 2003 in poroËilo o doseganju ciljev in rezultatov 
AJPES v letu 2003, skladnost poslovanja z veljavno zakonodajo itd.). O izvedbi 
obeh revizij je Služba za notranjo revizijo pripravila poroËilo, s katerim je odgo-
vornim osebam AJPES naložila ureditev nekaterih podroËij oziroma odpravo ugo-
tovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti. Do konca leta 2004 je bil odpravljen 
veËji del ugotovljenih nepravilnosti, ureditev podroËij, ki zahteva sodelovanje 
oziroma je odvisna od drugih institucij, pa je še v teku (npr. ureditev zemljiško-
knjižnega stanja nepremiËnin v upravljanju AJPES).

•  Tretja izredna notranja revizija je zadevala revizijo nove raËunalniške evidence o 
javnih naroËilih male vrednosti, s poudarkom na spoznavanju obstojeËih evidenc 
javnih naroËil in na pripravi predloga za vzpostavitev novih evidenc, ki bodo 
zagotavljale spremljanje postopkov in drugih aktivnosti, povezanih z javnimi na-
roËili. Ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in slabosti so bili delno iz-
peljani že v decembru 2004.
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Na podlagi pridobljenih spoznanj ter izvedenih izrednih notranjih revizij in sveto-
vanj v letu 2004 je Služba za notranjo revizijo ocenila, da je obstojeËi sistem notranjih 
kontrol in postopkov v AJPES ustrezen in poslovodstvu AJPES omogoËa zadovoljivo in 
uËinkovito obvladovanje tveganj. Prizadevanja poslovodstva morajo biti tudi v prihodnje 
usmerjena v nenehno izboljševanje obstojeËega sistema notranjih kontrol in postopkov in 
v zagotavljanje uËinkovitega obvladovanja tveganj na sprejemljivi ravni.
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Spletni portal AJPES

Za zagotovitev sodobnega poslovanja je AJPES že ob zaËetku delovanja v letu 2003 
vzpostavila spletni portal (www.ajpes.si). Na spletnem portalu objavlja temeljne infor-
macije o svoji dejavnosti in organizaciji. Prek spletnega portala lahko poslovni subjekti 
predlagajo AJPES predpisana letna in druga poroËila in dobijo informacije o rezultatih 
poslovanja posameznih vrst poslovnih subjektov oziroma o rezultatih statistiËnih razisko-
vanj in druge pomembne informacije.

Na podlagi posebnega vprašalnika o kakovosti storitev AJPES je skoraj 2.300 uporab-
nikov v letu 2004 ocenilo tudi kakovost oziroma uporabo spletnega portala AJPES. Ocene 
so bile zelo dobre. Pri ocenah od 1 do 5 je bila oblika ocenjena s 3,9, vsebina s 4,0, pre-
glednost s 3,8 in prijaznost spletnega portala do uporabnikov s 4,0. 

Ob tem je AJPES ugotovila, da obstojeËi spletni portal po obliki in vsebini še ne 
zagotavlja dovolj dobre podlage za uresniËevanje dolgoroËnega cilja AJPES: zagotoviti 
raËunalniško zbiranje podatkov o istem poslovnem subjektu na enem mestu in hkrati upo-
rabnikom na enem mestu, hitro in najsodobneje zagotoviti vse pomembne informacije o 
posameznem poslovnem subjektu. Zato se je v drugi polovici leta 2004 odloËila za preno-
vo spletnega portala. Posebno pozornost je namenila vsebinam spletnega portala AJPES, 
strukturiranju vsebin po ravneh, naËinu dostopa do vsebin in opredelitvi posameznih 
skupin uporabnikov spletnega portala. Prenovljena je bila tudi grafiËna podoba portala. 
Strategija vzpostavitve prenovljenega spletnega portala je bila zastavljena tako, da bo 
mogoËe uresniËiti potrebe uporabnikov po najhitrejšem dostopu do sistematiËno urejenih 
informacij na spletnem portalu AJPES.

Brskanje po spletnem portalu AJPES in dostop do posameznih vsebin sta zasnovana 
tako, da uporabnik v vsakem trenutku vidi, kje v strukturi portala je. Brskanje in razdelitev 
vsebin sta naËrtovana tako, da uporabnika skoraj samodejno vodita k želeni informaciji.

Poseben poudarek pri naËrtovanju prenove spletnega portala je bil namenjen vstop-
ni strani, ki mora vsebovati splošne elemente, kakor so logotip, stavek o namenu spletne-
ga portala, iskalnik in osnovno navigacijo. Dobra izvedba teh elementov mora uporabniku 
intuitivno nakazati namen in verjetno vsebino spletnega mesta. Ker mora izvedba poleg 
tega ustrezati tudi vizualno in biti prepriËljiva, je bilo dogovorjeno, da se dodajo na 
vstopno stran tudi prikazi podatkov v grafiËni obliki.

Zaradi narave nekaterih storitev AJPES, kakor so zbiranje podatkov o izplaËanih pla-
Ëah pri pravnih osebah, sprejem podatkov iz letnih poroËil poslovnih subjektov, sprejem 
podatkov za statistiko finanËnih raËunov in zbiranje drugih podatkov, ki jih predlagajo 
posamezni poslovni subjekti, mora spletni portal AJPES omogoËati tudi personalizacijo 
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spletnih strani oziroma oblikovanje posameznih spletnih strani glede na uporabnikove 
pravice. Personalizacija bo izvedena z registracijo uporabnika na spletnem portalu in s 
prijavo na “Mojo stran”. Ta prikazuje uporabnikov status in stanje posameznih aplikacij. 
Za hitro delo z aplikacijami se bo ob prijavi na “Mojo stran” uporabniku prikazala dodatna 
letev hitrih dostopov do aplikacij.

Na spletnem portalu AJPES bodo v angleški razliËici na voljo informacije, ki so po-
membne za tujo poslovno javnost. To bosta osnovna predstavitev AJPES in dostop do 
tistih informacij in aplikacij, katerih uporabo zagotavlja AJPES tudi v angleškem jeziku.

Prenovljeni spletni portal AJPES bo oblikovan v skladu s celostno podobo AJPES. 
Vzpostavljen bo v letu 2005.





*    V Sloveniji je okrog 3.300 raËunovodskih servisov. Od teh je 1.439 raËunovodskih servisov, ki opravljajo 
storitve za veË kakor 10 uporabnikov, predložilo kar 42.859 letnih poroËil za leto 2003.

Mnenje uporabnikov  
o kakovosti storitev AJPES

Splošne ugotovitve

AJPES mora v skladu z Zakonom o javnih agencijah najmanj enkrat na leto ugotoviti 
mnenje uporabnikov storitev o svojem delu in pridobiti predloge za izboljšanje svojega 
poslovanja.

V ta namen je v letu 2004 pripravila vprašalnik z 9 vprašanji. Vprašanja so zadevala 
oceno kakovosti posameznih storitev AJPES, uporabo spletnega portala AJPES, oceno raz-
mer v posameznih izpostavah AJPES, predloge storitev, ki naj bi jih AJPES še opravljala, 
in predloge za izboljšanje kakovosti storitev AJPES. Zadnji dve vprašanji pa sta veljali 
uporabnikovi pravnoorganizacijski obliki in delovnemu mestu oziroma podroËju dela ose-
be, ki je izpolnila vprašalnik.

AJPES je vprašalnik v juniju 2004 po elektronski pošti poslala 16.308 poslovnim sub-
jektom (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava, pravne 
osebe zasebnega prava in društva): 13.943 poslovnim subjektom, ki so letna poroËila in 
druge podatke za leto 2003 predložili prek spletnega portala AJPES, in 2.365 poslovnim 
subjektom, ki ne poslujejo prek spletnega portala AJPES. Vprašalnik je bil objavljen tudi 
na spletnem portalu AJPES. Odgovore je AJPES zbirala do 30.6.2004.

Na vprašanja je odgovorilo 2.282 uporabnikov storitev AJPES, od tega 937 (41 %) 
gospodarskih družb, 305 (13 %) samostojnih podjetnikov, 465 (20 %) pravnih oseb jav-
nega prava, 63 (3 %) pravnih oseb zasebnega prava, 105 (5 %) društev in 232 (10 %) 
raËunovodskih servisov, 175 (8 %) uporabnikov pa ni navedlo svoje pravnoorganizacijske 
oblike. RaËunovodski servisi po pravnoorganizacijski obliki resda sodijo med gospodarske 
družbe ali med samostojne podjetnike, vendar je njihovo število navedeno posebej, ker 
njihovi odgovori “pokrivajo” precejšnje število uporabnikov storitev AJPES.*

NajveË uporabnikov storitev AJPES je odgovorilo, da poslujejo z izpostavo Ljubljana (590 
uporabnikov − 26 %), sledijo izpostave Maribor (252 uporabnikov − 11 %), Kranj (245 upo-
rabnikov − 11 %) in Celje (157 uporabnikov − 7 %), z vsemi drugimi izpostavami pa posluje 
783 (34 %) uporabnikov. VeËina od preostalih 255 (11 %) uporabnikov ni navedla izpostave, 
s katero poslujejo. Nekateri od njih so odgovorili, da ne poslujejo z nobeno izpostavo.

Vprašalnik so veËinoma izpolnile osebe, ki opravljajo delo na podroËju raËunovodstva 
(1.526 − 67 %). Sledijo direktorji (199 − 9 %) in druge osebe (134 − 6 %). 423 (18 %) upo-
rabnikov ni navedlo delovnega mesta oziroma podroËja dela osebe, ki je izpolnila vprašalnik.
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Ugotovitve po posameznih vprašanjih

Prvo vprašanje je zadevalo oceno kakovosti 8 razliËnih storitev AJPES. Možne 
ocene so bile od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma oznaka 0, Ëe uporabnik posa-
mezne storitve ne pozna. Uporabniki so kakovost storitev AJPES ocenili s povpreËno oce-
no 3,8. Najvišjo oceno (4,0) je dobila spletna aplikacija za vnos podatkov letnih poroËil, 
sledi ocena 3,9 za programske rešitve za lokalni vnos podatkov letnih poroËil (Excel pre-
glednica), z najnižjo oceno (3,5) pa so uporabniki ocenili dostop do podatkov statistiËnih 
raziskovanj (prejemki in izdatki pravnih oseb, plaËe, neporavnane obveznosti itd.).

Drugo vprašanje je bilo v zvezi z obliko, vsebino, preglednostjo in prijaznostjo 
spletnega portala AJPES. Možne ocene so bile od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Ce-
lotni spletni portal AJPES so uporabniki ocenili s povpreËno oceno 3,9. Najviše sta bili 
ocenjeni vsebina in prijaznost do uporabnika (4,0), najniže pa preglednost (3,8).

Na tretje vprašanje “Zakaj obiskujete spletni portal AJPES?” je najveË uporabnikov 
(1.994 − 87 %) odgovorilo, da ga obiskujejo zaradi predložitve podatkov (podatki iz let-
nih poroËil, podatki za statistiko finanËnih raËunov itd.), 1.176 (52 %) uporabnikov ga 
obiskuje zaradi spremljanja obvestil in novosti o storitvah AJPES, najmanj (288 − 13 %) 
pa zaradi dostopa do podatkov iz FI-PO Ajpes’04.

Naslednji vprašanji sta zadevali poslovanje z izpostavami AJPES. Uporabniki so 
ocenjevali razmere v tisti izpostavi AJPES, s katero poslujejo. Ocenili so: dostopnost in-
formacij, strokovnost uslužbencev, hitrost reševanja zadev, prijaznost uslužbencev, ustrez-
nost delovnega Ëasa za stranke in urejenost prostorov, opreme in okolja. Možne ocene so 
bile od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma oznaka 0, Ëe bi uporabnik navedel, da 
razmer v izpostavi ne pozna. PovpreËna ocena je bila 4,1. Najviše je bila ocenjena pri-
jaznost uslužbencev (4,4), oceno 4,2 je dobila strokovnost uslužbencev, najnižjo oceno 
(3,9) pa ustreznost delovnega Ëasa za stranke.

 Predlogi novih storitev in 
predlogi za izboljšanje kakovosti sedanjih storitev

Na šesto vprašanje “Katere storitve bi AJPES po vašem mnenju še lahko oprav-
ljala?” in na sedmo vprašanje “Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES” 
je AJPES prejela 464 odgovorov uporabnikov storitev. Vse odgovore je temeljito preuËila, 
da bi zagotovila še bolj kakovostne in uporabnikom prijazne storitve. Odgovore je mogoËe 
strniti v nekaj ugotovitev.

1.  Uporabniki so veËinoma zadovoljni tako z obsegom kakor tudi s kakovostjo sto-
ritev AJPES. Predlagali so nekaj novih storitev in nekatere izboljšave v izvajanju 
sedanjih storitev. Na podroËju letnih poroËil bi želeli predvsem zagotovitev sa-
modejnega seštevanja postavk v obrazcih letnih poroËil in poroËil za statistiko 
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finanËnih raËunov, sprotne kontrole seštevkov, veËjo preglednost obrazcev, še 
posebno vnosnih polj v obrazcih, in veËjo hitrost dostopa do spletnih aplikacij 
in vnosa podatkov v zadnjih dneh pred rokom oddaje letnih poroËil in poroËil za 
statistiko finanËnih raËunov. Na podroËju registrov in evidenc podatkov so upo-
rabniki predlagali, naj bi tudi AJPES prispevala k veËji finanËni disciplini in v ta 
namen zaËela objavljati podatke o steËajih, likvidacijah in prisilnih poravnavah 
poslovnih subjektov in podatke o poslovnih subjektih, ki že dalj Ëasa ne posluje-
jo. V zvezi z izboljšanjem bonitetne dejavnosti so predlogi uporabnikov zadevali 
podrobnejšo razËlenitev nekaterih podatkov o poslovanju gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov, vkljuËitev podatkov o poslovanju pravnih oseb javnega 
prava v FI-PO Ajpes in skrajšanje roka priprave bonitetnih informacij po roku za 
predložitev letnih poroËil poslovnih subjektov. Uporabniki so predlagali še, da 
jih AJPES en dan pred izvedbo veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev 
obvesti elektronsko, pobotanje naj se izvaja veËkrat na mesec in AJPES naj upo-
rabnikom omogoËi oddajo prijav obveznosti v pobotanje prek spletnega portala. 

  AJPES je predlagane izboljšave preuËila in nekatere že vpeljala. V aplikacijo za 
vnos podatkov v obrazce letnih poroËil in v obrazce za statistiko finanËnih raËu-
nov je vgradila tehniËne rešitve, ki omogoËajo preglednejši vnos podatkov ne gle-
de na velikost obrazca. Da bi uporabnikom omogoËila hitrejši dostop do spletnega 
portala AJPES, je namestila zmogljivejše spletne strežnike in jih povezala v tako 
imenovano strežniško farmo, posodobila in optimizirala pa je tudi podatkovni 
strežnik. Predlogov uporabnikov v zvezi z vgraditvijo samodejnega seštevanja po-
sameznih postavk v vse aplikacije za vnos podatkov prek spletnega portala ali v 
Excel preglednico pa AJPES ne bo upoštevala, saj bi to povzroËilo veliko veËje te-
žave pri odkrivanju morebitnih napak. AJPES je v raËunalniške aplikacije vgradila 
tudi dodatne poenostavitve in izboljšave, da bi bile uporabnikom še bolj prijazne 
kakor doslej. Uporabnike oziroma naroËnike o nameravani izvedbi veËstranskega 
pobotanja obveznosti in terjatev AJPES že elektronsko obvešËa dan predtem. Pri-
pravlja tudi raËunalniške rešitve, ki bodo omogoËile oddajo prijav obveznosti v 
pobotanje prek spletnega portala AJPES. VeË kakor enega pobotanja na mesec pa 
ne bo izvajala. V letu 2003 je namreË v nekaterih mesecih že izvajala veË pobo-
tanj, doseženi rezultati pa so bili tako zaradi manjšega števila udeležencev kakor 
tudi manjšega zneska prijavljenih obveznosti slabši od obiËajnih.

2.  Uporabniki storitev so opozorili na neracionalno, predvsem pa negospodarno 
ureditev predložitve iste vrste podatkov razliËnim institucijam. Kot primer so 
navedli predložitev letnih poroËil poslovnih subjektov DURS in AJPES in pred-
ložitev podatkov o izplaËanih plaËah pri poslovnih subjektih SURS, Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES in drugim institucijam. 
Poudarili so, da bi morali poslovni subjekti iste vrste podatkov, ki jih za razliËne 
namene uporabljajo razliËne institucije, predlagati samo eni instituciji, in to v 
elektronski obliki. Ta institucija pa bi zbrane podatke posredovala vsem drugim 
subjektom, ki jih potrebujejo.



  Uporabniki storitev so opozorili tudi na neustrezno ureditev registracije po-
slovnih subjektov. RazliËni poslovni subjekti se namreË registrirajo pri razliËnih 
registrskih organih, ki jih je v Sloveniji 16. Uporabniki menijo, da bi bilo treba 
zagotoviti registracijo vseh poslovnih subjektov na enem mestu − pri eni institu-
ciji, ki bi tovrstne podatke zagotavljala vsem zainteresiranim subjektom.

  Tako predlog za predložitev istovrstnih podatkov eni instituciji kakor tudi pred-
log za registracijo poslovnih subjektov na enem mestu sta po mnenju AJPES 
utemeljena. AJPES ju skuša postopoma uresniËiti. Že ob ustanovitvi si je kot dol-
goroËni cilj zastavila, da bo postala centralno mesto za zbiranje in posredovanje 
podatkov o posameznih poslovnih subjektih in o rezultatih njihovega poslovanja 
in centralna registracijska toËka za vse poslovne subjekte v Sloveniji. Takšna ure-
ditev bi nedvomno prispevala k zagotovitvi kvalitetnejših podatkov in k znižanju 
stroškov tako za dajalce in uporabnike podatkov kakor tudi za državo. Cilj, da bi 
postala centralna registracijska toËka za vse poslovne subjekte v državi, uresni-
Ëuje AJPES v okviru projekta “Vse na enem mestu − e-VEM”, katerega nosilec je 
Ministrstvo za gospodarstvo. Projekt naj bi zagotovil poenostavitev postopkov za 
ustanovitev novih podjetij in bolj preproste administrativno-upravne postopke 
pri urejanju zadev v zvezi s poslovanjem podjetij. Prvi koraki k temu cilju so že 
narejeni. V skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) bo AJPES s 
1.7.2005 postala registrski organ za podjetnike.

  V zvezi s tem je AJPES pristojnim organom že veËkrat dala pobudo za poeno-
stavitev oziroma racionalizacijo predložitve letnih poroËil poslovnih subjektov. 
Poslovni subjekti morajo namreË sedaj vsebinsko enaka letna poroËila predložiti 
dvema institucijama: za zagotovitev javnosti podatkov in za statistiËne namene 
AJPES, za davËne namene pa DURS. AJPES jih predložijo veËinoma v elektronski 
obliki, DURS pa na papirju. Pobuda AJPES doslej še ni bila ustrezno obravnavana.

  AJPES je zaËela opravljati nekatere aktivnosti tudi na podroËju zbiranja podatkov 
za izvajanje statistiËnih raziskovanj. Za racionalizacijo predložitve podatkov o 
izplaËanih plaËah pri poslovnih subjektih se je s SURS dogovorila, da bo tovrstne 
podatke od 1.1.2005 dalje tudi za potrebe SURS zbirala AJPES, in to v elektronski 
obliki.

  Podatke o izplaËanih plaËah pravne osebe zasebnega sektorja predlagajo AJPES, 
samostojni podjetniki pa DURS, ki jih nato posreduje AJPES. Ker je AJPES v letu 
2004 vpeljala elektronsko predložitev tovrstnih podatkov − prek spletnega porta-
la AJPES, je tudi DURS ponudila možnost zbiranja teh podatkov od samostojnih 
podjetnikov prek spletnega portala AJPES. Vendar pobuda ni bila sprejeta.

  Za posredovanje oziroma zbiranje podatkov o plaËah v javnem sektorju je AJPES v 
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve že vzpostavila nov, zelo sodoben 
informacijski sistem. V okviru tega sistema bodo proraËunski uporabniki zaËeli 
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pošiljati AJPES podatke o izplaËanih plaËah v elektronski obliki prek spletnega 
portala AJPES ob prvem obraËunu plaË v skladu z Zakonom o sistemu plaË v jav-
nem sektorju. Sedaj jih pošiljajo še na papirju.

3.  Uporabniki si želijo, da bi bili s storitvami AJPES še podrobneje seznanjeni. 
Predlagali so, da bi jih AJPES tekoËe seznanjala z vsem, kar zadeva njihovo po-
slovanje z AJPES, še posebno z novostmi. ObvešËanje naj bi potekalo ne samo 
prek razliËnih medijev in spletnega portala AJPES, ampak tudi na delavnicah, 
posvetovanjih, seminarjih in v drugih oblikah usposabljanja.

  AJPES si nenehno prizadeva uporabnikom storitev dajati Ëimbolj natanËne, celo-
vite in ažurne informacije, ki jih potrebujejo za uËinkovito poslovanje z AJPES. V 
ta namen izdeluje in javno objavlja številna navodila za predložitev in uporabo 
razliËnih podatkov o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju. Uporabnike ne-
posredno obvešËa o novostih in drugih aktualnih zadevah s pismi in prek svojega 
spletnega portala, ponuja pa jim tudi pomoË pri izvajanju posameznih nalog. V 
prihodnje bo obvešËanju uporabnikov storitev namenila še veËjo pozornost. Ob-
vešËala jih bo še podrobneje, bolj pogosto in na veË razliËnih naËinov.
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RaËunovodsko poroËilo

AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proraËunski uporabnik. Ker poleg na-
log po javnem pooblastilu opravlja tudi gospodarsko dejavnost, je v skladu s Pravilnikom 
o sestavljanju letnih poroËil za proraËun, proraËunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava in s Pravilnikom o doloËitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
obËinskih proraËunov doloËeni uporabnik enotnega kontnega naËrta.

AJPES pridobiva denarna sredstva za opravljanje svojih nalog neposredno od plaËni-
kov storitev in iz proraËuna Republike Slovenije.

RaËunovodsko poroËilo AJPES za leto 2004 temelji na podatkih iz raËunovodskih 
izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz FinanËnega naËrta 
AJPES za leto 2004. Pri izdelavi raËunovodskih izkazov je AJPES upoštevala Zakon o ra-
Ëunovodstvu, predpise, izdane na njegovi podlagi, in Slovenske raËunovodske standarde. 
V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poroËil za proraËun, proraËunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava je AJPES k posameznim raËunovodskim izkazom pripravila 
pojasnila, ki obsegajo obvezne priloge:

•  k Bilanci stanja: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opred-
metenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoroËnih kapitalskih naložb in 
posojil;

•  k Izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka: Izkaz 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;

•  k Izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka: Izkaz raËuna finanË-
nih terjatev in naložb in Izkaz raËuna financiranja,

in raËunovodske informacije, ki zadevajo razkritje podatkov, izkazanih v raËunovodskih iz-
kazih in v prilogah k raËunovodskim izkazom.

Revizijo Letnega poroËila AJPES za leto 2004 je v maju 2005 opravila družba KPMG 
Slovenija d.o.o., Ljubljana. Revidirala je bilanco stanja AJPES na dan 31.12.2004 in z njo 
povezani izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge in pojasnila k raËunovodskima izkazo-
ma. Pregledala je tudi poslovno poroËilo AJPES za leto 2004. KPMG je revizijo opravila v 
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in z drugimi pravili revizijske stroke. Izrazila 
je pritrdilno mnenje, da sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili resniËna in poš-
tena slika finanËnega stanja AJPES na dan 31.12.2004 in poslovnega izida v letu 2004 v 
skladu z Zakonom o raËunovodstvu, in ugotovila, da je poslovno poroËilo AJPES za leto 
2004 v skladu z revidiranima raËunovodskima izkazoma.
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KPMG pisma poslovodstvu AJPES ni izdala. 
O opravljeni reviziji je KPMG izdala naslednje poroËilo.

Revizorjevo poroËilo

Svetu Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve, Ljubljana

Revidirali smo priloæeno bilanco stanja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve, Ljubljana (odslej agencije) na dan 31. decembra 2004 in z njo povezan izkaz prihodkov 
in odhodkov ter priloge in pojasnila k raËunovodskima izkazoma za tedaj konËano leto. Pregledali 
smo tudi poslovno poroËilo agencije za leto 2004. Za raËunovodska izkaza ter priloge in pojasnila 
k njima je odgovorna direktorica agencije. Naπa naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh 
raËunovodskih izkazih.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo Mednarodno 
zdruæenje raËunovodskih strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke, ki jih sprejema Slovenski 
inπtitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas naËrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega 
zagotovila, da raËunovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napaËnih navedb. Revizija vkljuËuje 
preizkuπevalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v raËunovodskih izkazih. Revizija vkljuËuje 
tudi presojanje uporabljenih raËunovodskih naËel in pomembnih ocen direktorice ter ovrednotenje 
celovite predstavitve raËunovodskih izkazov in presojo vsebinske skladnosti poslovnega poroËila z 
raËunovodskima izkazoma, ki sta sestavni del letnega poroËila. PrepriËani smo, da je naπa revizija 
primerna podlaga za naπe mnenje.

Po naπem mnenju sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili iz prvega odstavka resniËna in 
poπtena slika finanËnega stanja agencije na dan 31. decembra 2004 ter poslovnega izida v tedaj 
konËanem letu v skladu z Zakonom o raËunovodstvu (Uradni list. RS št. 23/99 s spremembami in 
dopolnitvami).

Poslovno poroËilo je skladno z revidiranima raËunovodskima izkazoma.

    KMPG SLOVENIJA, 
    podjetje za revidiranje, d.o.o.

Vera Menard, univ. dipl. ekon. Marjan MahniË, dipl. univ. ekon.
pooblaπËeni revizor   pooblaπËeni revizor
     direktor

Ljubljana, 20. maj 2005
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        V tisoËih tolarjev
 »lenitev                                    Znesek
 skupine  
 kontov Postavke     2004  2003

  Sredstva  

  A) DolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju   2.086.087  2.274.696

 00 Neopredmetena dolgoroËna sredstva    265.601  207.735

 01 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoroËnih sredstev   134.824  96.021

 02 NepremiËnine     2.024.714  2.514.460

 03 Popravek vrednosti nepremiËnin    453.555  836.777

 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva   1.893.957  1.757.309

 05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 1.586.081  1.380.493

 06 DolgoroËne kapitalske naložbe    0  0

 07 DolgoroËno dana posojila in depoziti    75.853  108.483

 08 DolgoroËne terjatve iz poslovanja    422  0

 09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje    0  0

  B) KratkoroËna sredstva (razen zalog) in aktivne Ëasovne razmejitve 673.671  1.127.638

 10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovËljive vrednostnice   100  12

 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih ustanovah   77.747  315.664

 12 KratkoroËne terjatve do kupcev    15.826  17.710

 13 Dani predujmi in varšËine    120  752

 14 KratkoroËne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naËrta 553  790

 15 KratkoroËne finanËne naložbe    538.949  753.000

 16 KratkoroËne terjatve iz financiranja    416  1.043

 17 Druge kratkoroËne terjatve    27.527  30.145

 18 NeplaËani odhodki     0  0

 19 Aktivne Ëasovne razmejitve    12.433  8.522

  C) Zaloge     0  0

 30 ObraËun nabave materiala    0  0

 31 Zaloge materiala     0  0

 32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže    0  0

 33 NedokonËana proizvodnja in storitve    0  0

 34 Proizvodi     0  0

 35 ObraËun nabave blaga    0  0

 36 Zaloge blaga     0  0

 37 Druge zaloge     0  0

  Sredstva skupaj     2.759.758  3.402.334

 99 Aktivni konti izvenbilanËne evidence    3.833  0

Bilanca stanja na dan 31.12.2004
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         V tisoËih tolarjev
 »lenitev          Znesek
 skupine      2004  2003
 kontov Postavke

  Obveznosti do virov sredstev  

  D) KratkoroËne obveznosti in pasivne Ëasovne razmejitve   153.388  187.967

 20 KratkoroËne obveznosti za prejete predujme in varšËine   143  30

 21 KratkoroËne obveznosti do zaposlenih    80.152  75.205

 22 KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev    34.269  75.222

 23 Druge kratkoroËne obveznosti iz poslovanja   33.272  31.881

 24 KratkoroËne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naËrta 5.552  5.629

 25 KratkoroËne obveznosti do financerjev    0  0

 26 KratkoroËne obveznosti iz financiranja    0  0

 28 NeplaËani prihodki     0  0

 29 Pasivne Ëasovne razmejitve    0  0

  E) Lastni viri in dolgoroËne obveznosti    2.606.370  3.214.367

 90 Splošni sklad     0  0

 91 Rezervni sklad     0  0

 92 DolgoroËno razmejeni prihodki    384.626  497.055

 93 DolgoroËne rezervacije    0  0

 940 Sklad namenskega premoženja v javnih skladih   0  0

 9410 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, 
  ki je v njihovi lasti,  za neopredmetena dolgoroËna sredstva in 
  opredmetena osnovna sredstva    0  0

 9411 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, 
  ki je v njihovi lasti, za finanËne naložbe    0  0

 9412 Presežek prihodkov nad odhodki    0  0

 9413 Presežek odhodkov nad prihodki    0  0

 96 DolgoroËne finanËne obveznosti    0  0

 97 Druge dolgoroËne obveznosti    0  0

 980 Obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in 
  opredmetena osnovna sredstva    2.045.831  2.210.104

 981 Obveznosti za dolgoroËne finanËne naložbe   114.802  161.483

 985 Presežek prihodkov nad odhodki    61.111  345.725

 986 Presežek odhodkov nad prihodki    0  0

  Obveznosti do virov sredstev skupaj    2.759.758  3.402.334

 99 Pasivni konti izvenbilanËne evidence    3.833  0
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Stanje in gibanje dolgoroËnih kapitalskih naložb in posojil

           V tisoËih tolarjev

 Postavke Znesek  Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodska Znesek
  naložb in  popravkov   poveËanja  poveËanj   zmanjšanja   zmanjšanja  naložb  popravkov  vrednost  odpisanih 
   danih naložb naložb popravkov naložb popravkov in danih naložb naložb naložb
   posojil in danih posojil in danih  naložb in danih in danih   naložb posojil in danih posojil in danih posojil in danih 
  (1.1.2004) (1.1.2004) posojil   posojil posojil     in danih posojil (31.12.2004)   (31.12.2004)   (31.12.2004) posojil 

I.  DolgoroËne finanËne naložbe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.  Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Naložbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Naložbe v delnice v finanËne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Naložbe v delnice v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Naložbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.  Naložbe v deleže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Naložbe v deleže v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Naložbe v deleže v finanËne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Naložbe v deleže v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.  Naložbene nepremiËnine 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0

D.  Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
 umetniška dela in podobno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega 
 prava,  ki imajo premoženje v svoji lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.  DolgoroËno dana posojila in depoziti 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

A.  DolgoroËno dana posojila 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

1.  DolgoroËno dana posojila posameznikom 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

2.  DolgoroËno dana posojila javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  DolgoroËno dana posojila javnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  DolgoroËno dana posojila finanËnim institucijam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  DolgoroËno dana posojila privatnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  DolgoroËno dana posojila drugim ravnem države 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  DolgoroËno dana posojila državnemu proraËunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.  Druga dolgoroËno dana posojila v tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.  DolgoroËno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  DomaËih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Tujih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.  DolgoroËno dani depoziti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  DolgoroËno dani depoziti poslovnim bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Drugi dolgoroËno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.  Druga dolgoroËno dana posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.  Skupaj  161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0
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Stanje in gibanje dolgoroËnih kapitalskih naložb in posojil

           V tisoËih tolarjev

 Postavke Znesek  Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodska Znesek
  naložb in  popravkov   poveËanja  poveËanj   zmanjšanja   zmanjšanja  naložb  popravkov  vrednost  odpisanih 
   danih naložb naložb popravkov naložb popravkov in danih naložb naložb naložb
   posojil in danih posojil in danih  naložb in danih in danih   naložb posojil in danih posojil in danih posojil in danih 
  (1.1.2004) (1.1.2004) posojil   posojil posojil     in danih posojil (31.12.2004)   (31.12.2004)   (31.12.2004) posojil 

I.  DolgoroËne finanËne naložbe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.  Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Naložbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Naložbe v delnice v finanËne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Naložbe v delnice v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Naložbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.  Naložbe v deleže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Naložbe v deleže v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Naložbe v deleže v finanËne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Naložbe v deleže v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.  Naložbene nepremiËnine 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0

D.  Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
 umetniška dela in podobno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega 
 prava,  ki imajo premoženje v svoji lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Druge dolgoroËne kapitalske naložbe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.  DolgoroËno dana posojila in depoziti 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

A.  DolgoroËno dana posojila 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

1.  DolgoroËno dana posojila posameznikom 161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0

2.  DolgoroËno dana posojila javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  DolgoroËno dana posojila javnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  DolgoroËno dana posojila finanËnim institucijam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  DolgoroËno dana posojila privatnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  DolgoroËno dana posojila drugim ravnem države 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  DolgoroËno dana posojila državnemu proraËunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.  Druga dolgoroËno dana posojila v tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.  DolgoroËno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  DomaËih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Tujih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.  DolgoroËno dani depoziti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.  DolgoroËno dani depoziti poslovnim bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Drugi dolgoroËno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.  Druga dolgoroËno dana posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.  Skupaj  161.483 0 0 0 46.681 0 114.802 0 114.802 0
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Pojasnila k bilanci stanja

AJPES je 31.12.2004 v bilanci stanja izkazala 2.760 milijonov tolarjev sredstev ozi-
roma obveznosti do virov sredstev, 19 % manj kakor 31.12.2003. Ob koncu leta 2004 je v 
izvenbilanËni evidenci izkazala AJPES 4 milijone tolarjev sredstev oziroma obveznosti do 
virov sredstev.

SREDSTVA

DolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoroËnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so izkazana neopredmetena dol-
goroËna sredstva, nepremiËnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po de-
janskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, dolgoroËno dana stano-
vanjska posojila uslužbencem nekdanje APP in druga tovrstna sredstva.

Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi drobni inventar, ki se v celo-
ti odpiše ob nabavi.

Odpis neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 
bil izveden po stopnjah, doloËenih z Navodilom o naËinu in stopnjah odpisa neopred-
metenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se ne opravlja za 
zemljišËa in umetniška dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, ki so v pridobivanju. 
V skladu z 10. Ëlenom tega navodila se stroški amortizacije neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost javne službe pokrivajo v breme 
obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za 
gospodarsko dejavnost pa v breme prihodkov te dejavnosti.

Na podlagi ugotovitev pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev AJPES na dan 
31.12.2004 oziroma sklepov o naËinu knjiženja ugotovljenih popisnih razlik so bila zaradi 
zastarelosti in neuporabnosti iz uporabe izloËena nekatera opredmetena osnovna sredstva 
(predvsem mobilni telefoni) v knjigovodski vrednosti 1 milijon tolarjev in skupinski drobni in-
ventar, ki nima knjigovodske vrednosti (drobni inventar se v celoti odpiše ob nabavi). Opred-
metena osnovna sredstva, ki so bila odpisana, so pripravljena za uniËenje. Zaradi enotnega 
vodenja skupinskega drobnega inventarja je bil posamezni drobni inventar, ki je bil nabavljen 
v preteklosti kot potrošni material, knjižen v knjigovodsko evidenco skupinskega drobnega 
inventarja z ocenjeno vrednostjo po 1 tolar, skupna vrednost je znašala 236 tolarjev.

Po priporoËilu revizijske službe KPMG, ki je opravila revizijo letnega poroËila AJPES za 
leto 2003, je bila po stanju na dan 1.1.2004 opravljena cenitev nepremiËnin AJPES (po-
slovni prostori in zemljišËa). Na podlagi cenitve se je po eni strani zaradi okrepitve posa-
meznih nepremiËnin poveËala sedanja vrednost nepremiËnin za 458 milijonov tolarjev, po 
drugi strani pa se je zaradi oslabitve posameznih nepremiËnin zmanjšala sedanja vrednost 
nepremiËnin za 501 milijon tolarjev.
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Knjigovodska vrednost dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 
31.12.2004 znašala 2.086 milijonov tolarjev, 8 % manj kakor 31.12.2003. Pretežni del 
(75 %) tovrstnih sredstev so bile nepremiËnine; njihova vrednost je na dan 31.12.2004 
znašala 1.571 milijonov tolarjev. Na dan 31.12.2004 je bilo 52 % nabavne vrednosti dol-
goroËnih sredstev in sredstev v upravljanju odpisane; nekatera tovrstna sredstva so že v 
celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja.

Zmanjšanje dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju v letu 2004 za 189 milijo-
nov tolarjev je bilo predvsem posledica odplaËil stanovanjskih posojil, danih uslužbencem 
APP, oziroma prenosa stanja teh posojil, ki bodo odplaËana v letu 2005, med kratkoroËna 
sredstva, nadalje posledica odpisov neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmete-
nih osnovnih sredstev in prevrednotenja nepremiËnin, ki zadevajo opravljanje dejavnosti 
javne službe. V letu 2004 se je namreË vrednost neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev zaradi novih vlaganj poveËala za 208 milijonov tolarjev. 
Za njihovo financiranje so bili zagotovljeni naslednji viri: 48 milijonov tolarjev iz sred-
stev proraËuna Republike Slovenije, 138 milijonov tolarjev iz naslova namenskih denarnih 
sredstev, prenesenih v AJPES iz APP, 22 milijonov tolarjev pa iz naslova obraËunane amor-
tizacije. Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v letu 2004 dana v uporabo.

KratkoroËna sredstva (razen zalog) in aktivne Ëasovne razmejitve

Med kratkoroËnimi sredstvi so izkazane: kratkoroËne finanËne naložbe, denarna sred-
stva na podraËunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaËila, kratkoroËne terjatve do 
kupcev in druga kratkoroËna sredstva.

Knjigovodska vrednost kratkoroËnih sredstev, vkljuËno z aktivnimi Ëasovnimi razmejit-
vami, je na dan 31.12.2004 znašala 674 milijonov tolarjev, 40 % manj kakor 31.12.2003. Pre-
težni del kratkoroËnih sredstev (80 %) so pomenile kratkoroËne finanËne naložbe v znesku 
539 milijonov tolarjev. NajveËjih del teh naložb (74 %) so bila vezana sredstva pri Zaklad-
nici Ministrstva za finance v znesku 500 milijonov tolarjev (od tega je bilo 360 milijonov 
tolarjev neporabljenih namenskih sredstev za vzpostavitev in delovanje Registra neposest-
nih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, 25 milijonov tolarjev pa neporabljenih na-
menskih sredstev za vzpostavitev ISPAP), terjatev iz naslova stanovanjskih posojil, danih 
uslužbencem APP, ki dospejo v plaËilo v letu 2005, je bilo za 39 milijonov tolarjev (6 %). 
Na podraËunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaËila je imela AJPES 78 milijonov 
tolarjev sredstev (12 %). KratkoroËne terjatve do kupcev so znašale 16 milijonov tolarjev. 
Izkazane so bile v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Tovrstne terjatve 
so zadevale predvsem neplaËana nadomestila za javno objavo letnih poroËil gospodarskih 
družb in samostojnih podjetnikov za leti 2002 in 2003. KratkoroËne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega naËrta so znašale 553.000 tolarjev. Med aktivnimi Ëasovnimi razmejit-
vami v znesku 12 milijonov tolarjev so bili izkazani razmejeni stroški nakupa strokovne li-
terature, stroški zavarovanja opredmetenih osnovnih sredstev, stroški v zvezi z izobraževa-
njem uslužbencev in drugi stroški, ki  zadevajo leto 2005, in dolgoroËno odloženi stroški, 
ki bodo bremenili stroške raËunalniških storitev v letu 2005. Druga kratkoroËna sredstva 



so ob koncu leta 2004 znašala 28 milijonov tolarjev, od tega terjatve za vstopni davek na 
dodano vrednost 24 milijonov tolarjev, terjatve za refundacijo boleznin in za nego do Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 3 milijone tolarjev, terjatve za invalidnine do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa 325.000 tolarjev.

AJPES je v letu 2004 izpeljala vrsto aktivnosti za izterjavo dospelih neplaËanih terja-
tev oziroma tekoËe urejanje stanja v zvezi s terjatvami. Dolžnike je redno opominjala, naj 
svoje dospele obveznosti poravnajo (telefonski in pisni opomini). Z dolžniki je opravila 
uskladitev terjatev s pošiljanjem obrazcev z izpisom odprtih postavk terjatev po stanju 
na dan 30.11.2004. Zoper dolžnike, ki kljub opominom niso poravnali svojih dospelih ob-
veznosti v skupnem znesku nad 20.000 tolarjev, je zaËela vlagati predloge za izvršbo za 
izterjavo terjatev. Terjatve v takšnem znesku je imela do 337 poslovnih subjektov, skupaj 
so znašale 11 milijonov tolarjev, upoštevajoË plaËila do 7.2.2005. Poleg tega je prijavila 
terjatve do dolžnikov, ki so v postopku prisilne poravnave oziroma steËajnem postopku. 
Za terjatve v znesku 42 milijonov tolarjev, za katere je bila izterjava vprašljiva, je obli-
kovala popravek vrednosti, njihovo izterjavo pa nadaljevala. Na podlagi sklepov o naËinu 
knjiženja ugotovljenih popisnih razlik po stanju na dan 31.12.2004 je AJPES iz knjigo-
vodskih evidenc izbrisala vse terjatve, ki do opravljenega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev še niso bile plaËane ali prijavljene v postopek prisilne poravnave oziroma 
steËajni postopek, njihov znesek pa je bil manjši od 2.000 tolarjev. Takšnih terjatev je 
bilo za 446.000 tolarjev. Odpisane oziroma iz knjigovodske evidence izbrisane so bile 
tudi terjatve do poslovnih subjektov, ki ne obstajajo veË oziroma je bil zoper nje zaËet 
steËajni postopek, terjatve do njih pa niso bile prijavljene. Takšnih terjatev je bilo na dan 
31.12.2004 za 188.000 tolarjev.

Zaloge

AJPES nima zalog. Material sproti kupuje in porablja.

Aktivni konti izvenbilanËne evidence

AJPES je ob koncu leta 2004 na aktivnih kontih izvenbilanËne evidence sredstev iz-
kazala 4 milijone tolarjev. To je vrednost raËunalniškega strežnika s programsko opremo, 
ki ga je Banka Slovenije na podlagi medsebojnega Dogovora o zbiranju podatkov za name-
ne statistike finanËnih raËunov zagotovila AJPES za opravljanje nalog v zvezi z vodenjem 
in posredovanjem podatkov za te namene.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Lastni viri in dolgoroËne obveznosti

V to skupino obveznosti sodijo obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, dolgoroËno razmejeni prihodki, ob-
veznosti za dolgoroËne finanËne naložbe in presežek prihodkov nad odhodki. 31.12.2004 
je bilo stanje lastnih virov in dolgoroËnih obveznosti 2.606 milijonov tolarjev, 19 % je bilo 
manjše kakor ob koncu leta 2003. Med temi obveznostmi je bil najveËji delež (79 %) obvez-
nosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (vkljuËno z 
neporabljeno amortizacijo). 31.12.2004 so te obveznosti znašale 2.046 milijonov tolarjev, 
7 % manj kakor 31.12.2003. Razlog za njihovo zmanjšanje je enak kakor za zmanjšanje 
dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju.

DolgoroËno razmejeni prihodki so 31.12.2004 znašali 385 milijonov tolarjev (15 % 
obveznosti). Med dolgoroËno razmejenimi prihodki izkazuje AJPES namenska sredstva za 
vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin 
in za vzpostavitev ISPAP.

Obveznosti za dolgoroËne finanËne naložbe so 31.12.2004 znašale 115 milijonov 
tolarjev (4 % obveznosti).

Presežek prihodkov nad odhodki je 31.12.2004 znašal 61 milijonov tolarjev.

KratkoroËne obveznosti in pasivne Ëasovne razmejitve

KratkoroËne obveznosti so 31.12.2004 znašale 153 milijonov tolarjev. Med kratko-
roËnimi obveznostmi so bile v znesku 80 milijonov tolarjev izkazane nedospele obveznosti 
do zaposlenih iz naslova plaË in nadomestil plaË s pripadajoËimi davki in prispevki iz plaË, 
v znesku 34 milijonov tolarjev so bile izkazane nedospele obveznosti do dobaviteljev iz 
naslova nabave materiala in opravljenih storitev, v znesku 33 milijonov tolarjev so bile 
izkazane nedospele kratkoroËne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za prispevke na iz-
plaËane plaËe 12 milijonov tolarjev, obveznosti na davek iz rezultata 7 milijonov tolarjev, 
obveznosti na davek na izplaËane plaËe 4 milijone tolarjev, obveznosti za premije kolek-
tivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2 milijona tolarjev in druge kratkoroËne 
obveznosti iz poslovanja 8 milijonov tolarjev), kratkoroËne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega naËrta in druge kratkoroËne obveznosti pa v znesku 6 milijonov to-
larjev.

AJPES ob koncu leta 2004 ni izkazovala dospelih neporavnanih obveznosti.

AJPES ob koncu leta 2004 ni izkazovala pasivnih Ëasovnih razmejitev.
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              V tisoËih tolarjev

 SREDSTVA                                                      Stanje                        Struktura v %    OBVEZNOSTI DO                                            Stanje                       Struktura v %
  31.12.2004 31.12.2003 Indeks 31.12.2004 31.12.2003   VIROV SREDSTEV 31.12.2004 31.12.2003 Indeks 31.12.2004 31.12.2003

1. DolgoroËna sredstva 2.086.087 2.274.696 91,7 75,6 66,9 1.  Lastni viri in  2.606.370 3.214.367 81,1 94,4 94,5
 in sredstva v upravljanju        dolgoroËne obveznosti     

 Neopredmetena dolgoroËna  130.777 111.714 117,1 4,7 3,3   Obveznosti za sredstva 2.045.831 2.210.104 92,6 74,1 65,0
 sredstva        v upravljanju     

 NepremiËnine  1.571.159 1.677.683 93,7 56,9 49,3   DolgoroËno razmejeni 384.626 497.055 77,4 13,9 14,6

 Oprema in druga  307.876 376.816 81,7 11,2 11,1   prihodki     

 opredmetena osnovna sredstva        Obveznosti za dolgoroËne 114.802 161.483 71,1 4,2 4,7

         finanËne naložbe     

 

DolgoroËno dana posojila in depoziti 75.853 108.483 69,9 2,8 3,2

   Presežek prihodkov 61.111 345.725 17,7 2,2 10,2

 
DolgoroËne terjatve iz poslovanja 422 -   

   nad odhodki     

2. KratkoroËna sredstva in 673.671 1.127.638 59,7 24,4 33,1 2.  KratkoroËne obveznosti  153.388 187.967 81,6 5,6 5,5
 aktivne Ëasovne razmejitve            

 Denarna sredstva v blagajni 100 12 833,3     KratkoroËne obveznosti za 143 30 476,7  
 in takoj unovËljive vrednostnice        prejete predujme in varšËine     

 Dobroimetje pri bankah in 77.747 315.664 24,6 2,8 9,3   KratkoroËne obveznosti 80.152 75.205 106,6 2,9 2,2
 drugih finanËnih ustanovah        do zaposlenih     

 KratkoroËne terjatve  15.826 17.710 89,4 0,6 0,5   KratkoroËne obveznosti 34.269 75.222 45,6 1,3 2,2
 do kupcev        do dobaviteljev     

 Dani predujmi in varšËine 120 752 16,0     Druge kratkoroËne 33.272 31.881 104,4 1,2 0.9

 KratkoroËne terjatve do  553 790 70,0     obveznosti iz poslovanja     
 uporabnikov enotnega

        KratkoroËne obveznosti 5.552 5.629 98,6 0,2 0,2
 kontnega naËrta

        do uporabnikov enotnega     
 KratkoroËne finanËne 538.949 753.000 71,6 19,5 22,1   kontnega naËrta     
 naložbe            

 KratkoroËne terjatve iz  416 1.043 39,9         
 financiranja            

 Druge kratkoroËne terjatve 27.527 30.145 91,3 1,0 0,9       

 Aktivne Ëasovne razmejitve 12.433 8.522 145,9 0,5 0,3       

 SREDSTVA 2.759.758 3.402.334 81,1 100,0 100,0   OBVEZNOSTI DO  2.759.758 3.402.334 81,1 100,0 100,0
         VIROV SREDSTEV     

 Sredstva v  3.833 - - - -   Viri sredstev v 3.833 - - - -
 izvenbilanËni evidenci        izvenbilanËni evidenci     

Pasivni konti izvenbilanËne evidence

AJPES je na pasivnih kontih izvenbilanËne evidence obveznosti do virov sredstev 
ob koncu leta 2004 izkazala 4 milijone tolarjev. Zadevali so sredstva, ki jih AJPES vodi v 
izvenbilanËni evidenci.

Gibanje in strukturo temeljnih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev prikazuje 
naslednja preglednica.

Sredstva in obveznosti do virov sredstev AJPES na dan 31.12.2004
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              V tisoËih tolarjev

 SREDSTVA                                                      Stanje                        Struktura v %    OBVEZNOSTI DO                                            Stanje                       Struktura v %
  31.12.2004 31.12.2003 Indeks 31.12.2004 31.12.2003   VIROV SREDSTEV 31.12.2004 31.12.2003 Indeks 31.12.2004 31.12.2003

1. DolgoroËna sredstva 2.086.087 2.274.696 91,7 75,6 66,9 1.  Lastni viri in  2.606.370 3.214.367 81,1 94,4 94,5
 in sredstva v upravljanju        dolgoroËne obveznosti     

 Neopredmetena dolgoroËna  130.777 111.714 117,1 4,7 3,3   Obveznosti za sredstva 2.045.831 2.210.104 92,6 74,1 65,0
 sredstva        v upravljanju     

 NepremiËnine  1.571.159 1.677.683 93,7 56,9 49,3   DolgoroËno razmejeni 384.626 497.055 77,4 13,9 14,6

 Oprema in druga  307.876 376.816 81,7 11,2 11,1   prihodki     

 opredmetena osnovna sredstva        Obveznosti za dolgoroËne 114.802 161.483 71,1 4,2 4,7

         finanËne naložbe     

 

DolgoroËno dana posojila in depoziti 75.853 108.483 69,9 2,8 3,2

   Presežek prihodkov 61.111 345.725 17,7 2,2 10,2

 
DolgoroËne terjatve iz poslovanja 422 -   

   nad odhodki     

2. KratkoroËna sredstva in 673.671 1.127.638 59,7 24,4 33,1 2.  KratkoroËne obveznosti  153.388 187.967 81,6 5,6 5,5
 aktivne Ëasovne razmejitve            

 Denarna sredstva v blagajni 100 12 833,3     KratkoroËne obveznosti za 143 30 476,7  
 in takoj unovËljive vrednostnice        prejete predujme in varšËine     

 Dobroimetje pri bankah in 77.747 315.664 24,6 2,8 9,3   KratkoroËne obveznosti 80.152 75.205 106,6 2,9 2,2
 drugih finanËnih ustanovah        do zaposlenih     

 KratkoroËne terjatve  15.826 17.710 89,4 0,6 0,5   KratkoroËne obveznosti 34.269 75.222 45,6 1,3 2,2
 do kupcev        do dobaviteljev     

 Dani predujmi in varšËine 120 752 16,0     Druge kratkoroËne 33.272 31.881 104,4 1,2 0.9

 KratkoroËne terjatve do  553 790 70,0     obveznosti iz poslovanja     
 uporabnikov enotnega

        KratkoroËne obveznosti 5.552 5.629 98,6 0,2 0,2
 kontnega naËrta

        do uporabnikov enotnega     
 KratkoroËne finanËne 538.949 753.000 71,6 19,5 22,1   kontnega naËrta     
 naložbe            

 KratkoroËne terjatve iz  416 1.043 39,9         
 financiranja            

 Druge kratkoroËne terjatve 27.527 30.145 91,3 1,0 0,9       

 Aktivne Ëasovne razmejitve 12.433 8.522 145,9 0,5 0,3       

 SREDSTVA 2.759.758 3.402.334 81,1 100,0 100,0   OBVEZNOSTI DO  2.759.758 3.402.334 81,1 100,0 100,0
         VIROV SREDSTEV     

 Sredstva v  3.833 - - - -   Viri sredstev v 3.833 - - - -
 izvenbilanËni evidenci        izvenbilanËni evidenci     
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Izkaz prihodkov in odhodkov 
po naËelu nastanka poslovnega dogodka od 1.1. do 31.12.2004

         V tisoËih tolarjev
 »lenitev Postavke                                                                 Znesek
 podskupin    2004 2003
 kontov   

   A) Prihodki od poslovanja  1.345.779 1.836.618

 760  Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.345.734 1.836.535

   PoveËanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje 0 0

   Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje 0 0

 761  Prihodki od prodaje materiala in blaga  45 83

   B) FinanËni prihodki  38.517 63.770

 763  C) Izredni prihodki  91 0

   ») Prevrednotevalni poslovni prihodki  0 0

 del 764  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0

 del 764  Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki  0 0

   D) Celotni prihodki  1.384.387 1.900.388

   E) Stroški blaga, materiala in storitev  389.968 351.201

 del 466  Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0 0

 460 Stroški materiala   85.558 76.886

 461 Stroški storitev   304.410 274.315

  F) Stroški dela   1.192.198 1.106.270

 del 464  PlaËe in nadomestila plaË  926.133 857.546

 del 464  Prispevki za socialno varnost delodajalcev 136.889 130.891

 del 464 Drugi stroški dela   129.176 117.833

 462 G) Amortizacija   17.781 55.151

 463 H) Rezervacije   0 0

 del 465  I) Davek od dobiËka  9.844 3.155

 del 465  J) Ostali drugi stroški  6.580 4.625

 467  K) FinanËni odhodki  3 3

 468  L) Izredni odhodki  39 0

   M) Prevrednotevalni poslovni odhodki  52.587 34.258

 del 469  Odhodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0

   Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki 52.587 34.258

   N) Celotni odhodki  1.669.000 1.554.663

   O) Presežek prihodkov  0 345.725

   P) Presežek odhodkov  284.613 0

   Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
   namenjen pokritju odhodkov obraËunskega obdobja 345.725 0

   PovpreËno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
   v obraËunskem obdobju (celo število)  227 224

   ©tevilo mesecev poslovanja  12 12
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Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2004

        V tisoËih tolarjev
 »lenitev  Postavke Prihodki in  Prihodki in odhodki
 poskupin    odhodki za izvajanje od prodaje blaga
 kontov   javne službe in storitev na trgu

  A) Prihodki od poslovanja  1.081.134 264.645

 760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.081.089 264.645

  PoveËanje vrednosti zalog proizvodov in 
  nedokonËane proizvodnje 0 0

  Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
  nedokonËane proizvodnje 0 0

 761 Prihodki od prodaje materiala in blaga 45 0

 762 B) FinanËni prihodki 38.517 0

 763 C) Izredni prihodki 91 0

  ») Prevrednotevalni poslovni prihodki 0 0

 del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0

 del 764 Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki 0 0

  D) Celotni prihodki 1.119.742 264.645

  E) Stroški blaga, materiala in storitev  342.627 47.341

 del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga  0 0

 460 Stroški materiala 75.508 10.050

 461 Stroški storitev 267.119 37.291

  F) Stroški dela 1.052.686 139.512

 del 464 PlaËe in nadomestila plaË 18.082 108.051

 del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 120.924 15.965

 del 464 Drugi stroški dela 113.680 15.496

 462 G) Amortizacija 0 17.781

 463 H) Rezervacije 0 0

 del 465 I) Davek od dobiËka 0 9.844

 del 465 J) Ostali drugi stroški 5.539 1.041

 467 K) FinanËni odhodki 2 1

 468 L) Izredni odhodki  39 0

  M) Prevrednotevalni poslovni odhodki  35.352 17.235

 del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0

 del 469 Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki 35.352 17.235

  N) Celotni odhodki 1.436.245 232.755

  O) Presežek prihodkov  0 31.890

  P) Presežek odhodkov  316.503 0

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
  pokritju odhodkov obraËunskega obdobja 336.444 9.281
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Izkaz prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2004

      V tisoËih tolarjev
 »lenitev  Postavke                                                                   Znesek
 kontov    2004 2003

  I. SKUPAJ PRIHODKI   1.396.730 1.910.764

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  1.135.673 1.638.127

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ   531.000 1.012.800

  a. Prejeta sredstva iz državnega proraËuna  531.000 1.012.800

 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proraËuna za tekoËo porabo  482.826 966.611

 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proraËuna za investicije 48.174 46.189

  b. Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov  0 0

 del 7401 Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov za tekoËo porabo 0 0

 del 7401 Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov za investicije 0 0

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  0 0

 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoËo porabo 0 0

 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij  0 0

 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoËo porabo 0 0

 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0

 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoËo porabo 0 0

 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0

 del 740 e. Prejeta sredstva iz proraËunov iz naslova tujih donacij 0 0

 741 f.  Prejeta sredstva iz državnega proraËuna iz sredstev 
      proraËuna Evropske unije  0 0

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  604.673 625.327

 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 565.904 569.891

 del 7102 Prejete obresti   38.768 55.436

 del 7100   Prihodki od udeležbe na dobiËku in dividend javnih podjetij, 
 + del 7101  javnih skladov in javnih finanËnih institucij ter drugih 
  podjetij in finanËnih institucij  0 0

 del 71141 Drugi tekoËi prihodki iz naslova izvajanja javne službe 1 0

 72 Kapitalski prihodki  0 0

 730 Prejete donacije iz domaËih virov  0 0

 731 Prejete donacije iz tujine  0 0

 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreË 0 0

 786 Ostala prejeta sredstva iz proraËuna Evropske unije 0 0

 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  261.057 272.637

 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 261.057 272.637

 del 7102 Prejete obresti   0 0

 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 0 0
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        V tisoËih tolarjev
 »lenitev  Postavke                                                                   Znesek
 kontov    2004 2003

 del 7100    Prihodki od udeležbe na dobiËku in dividend javnih podjetij, 
 + del 7101 javnih skladov  in javnih finanËnih institucij ter drugih podjetij
  in finanËnih institucij  0 0

 del 7141 Drugi tekoËi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  0 0

  II. SKUPAJ ODHODKI   1.822.917 1.404.629

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  1.632.031 1.202.995

  A. PlaËe in drugi izdatki zaposlenim    857.778 727.871

 del 4000 PlaËe in dodatki   731.401 619.956

 del 4001 Regres za letni dopust  29.102 26.569

 del 4002 PovraËila in nadomestila  76.228 64.040

 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost  14.401 12.067

 del 4004 Sredstva za nadurno delo  130 596

 del 4005 PlaËe za delo nerezidentov po pogodbi  0 0

 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim  6.516 4.643

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost   144.214 102.039

 del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 66.459 56.092

 del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje  53.242 44.932

 del 4012 Prispevki za zaposlovanje  450 383

 del 4013 Prispevki za porodniško varstvo  751 632

 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
  na podlagi ZKDPZJU  23.312 0

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe   405.897 320.001

 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  153.505 121.383

 del 4021 Posebni material in storitve  1.973 2.420

 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 82.915 65.198

 del 4023 Prevozni stroški in storitve  10.276 9.351

 del 4024 Izdatki za službena potovanja  11.332 6.228

 del 4025 TekoËe vzdrževanje  26.257 21.139

 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   37.591 27.202

 del 4027 Kazni in odškodnine  0 0

 del 4028 Davek na izplaËane plaËe  43.252 35.890

 del 4029 Drugi operativni odhodki  38.796 31.190

 403 D. PlaËila domaËih obresti  0 0

 404 E. PlaËila tujih obresti  0 0

 410 F. Subvencije   0 0

 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0

 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0

 413 I. Drugi tekoËi domaËi transferji  0 0

  J. Investicijski odhodki   224.142 53.084
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      V tisoËih tolarjev
 »lenitev  Postavke                                                                   Znesek
 kontov    2004 2003

 4200 Nakup zgradb in prostorov  0 0

 4201 Nakup prevoznih sredstev  3.590 0

 4202 Nakup opreme   206.538 53.084

 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  0 0

 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 9.274 0

 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  4.740 0

 4206 Nakup zemljišË in naravnih bogastev  0 0

 4207 Nakup nematerialnega premoženja  0 0

 4208 ©tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
   nadzor, investicijski inženiring  0 0

 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU   190.886 201.634

 del 400 A.  PlaËe in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
      storitev na trgu  115.937 125.589

 del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
      iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 19.320 17.681

 del 402 C. Izdatki za blago in storitve 
      iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 55.629 58.364

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  0 506.135

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   426.187 0
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Izkaz raËuna finanËnih terjatev in naložb od 1.1. do 31.12.2004

      V tisoËih tolarjev

 »lenitev  Postavke                                                                                                Znesek 
 kontov    2004 2003

 750 IV. PREJETA VRA»ILA DANIH POSOJIL  0 0

 7500  Prejeta vraËila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0

 7501  Prejeta vraËila danih posojil od javnih skladov 0 0

 7502  Prejeta vraËila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
   ki so v lasti države ali obËin  0 0

 7503  Prejeta vraËila danih posojil od finanËnih institucij 0 0

 7504  Prejeta vraËila danih posojil od privatnih podjetij 0 0

 7505  Prejeta vraËila danih posojil od obËin  0 0

 7506  Prejeta vraËila danih posojil-iz tujine  0 0

 7507  Prejeta vraËila danih posojil-državnemu proraËunu 0 0

 7508  Prejeta vraËila danih posojil od javnih agencij 0 0

 7509  Prejeta vraËila plaËanih poroštev  0 0

 751  Prodaja kapitalskih deležev  0 0

 440 V.  DANA POSOJILA  0 0

 4400  Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0

 4401  Dana posojila javnim skladom  0 0

 4402  Dana posojila javnim podjetjem in družbam, 
  ki so v lasti države ali obËin  0 0

 4403  Dana posojila finanËnim institucijam  0 0

 4404  Dana posojila privatnim podjetjem   0 0

 4405  Dana posojila obËinam  0 0

 4406  Dana posojila v tujino  0 0

 4407  Dana posojila državnemu proraËunu  0 0

 4408  Dana posojila javnim agencijam  0 0

 4409  PlaËila zapadlih poroštev  0 0

 441 PoveËanje kapitalskih deležev in naložb 0 0

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA  0 0

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA  0 0
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Izkaz raËuna financiranja od 1.1. do 31.12.2004

          V tisoËih tolarjev

 »lenitev  Postavke                                                                                                Znesek 
 kontov        2004 2003

 50 VII. ZADOLŽEVANJE      0 0

 500 DomaËe zadolževanje       0 0

 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah      0 0

 5002 Najeti krediti pri drugih finanËnih institucijah     0 0

 del 5003 Najeti krediti pri državnem proraËunu      0 0

 del 5003 Najeti krediti pri proraËunih lokalnih skupnosti     0 0

 del 5003  Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja     0 0

 del 5003  Najeti krediti pri drugih javnih skladih      0 0

 del 5003  Najeti krediti pri drugih domaËih kreditodajalcih     0 0

 501 Zadolževanje v tujini      0 0

 55 VIII. ODPLA»ILA DOLGA      0 0

 550 OdplaËila domaËega dolga       0 0

 5501 OdplaËila kreditov poslovnim bankam      0 0

 5502 OdplaËila kreditov drugim finanËnim institucijam     0 0

 del 5503  OdplaËila kreditov državnemu proraËunu     0 0

 del 5503  OdplaËila kreditov proraËunom lokalnih skupnosti     0 0

 del 5503  OdplaËila kreditov skladom socialnega zavarovanja     0 0

 del 5503  OdplaËila kreditov drugim javnim skladom     0 0

 del 5503  OdplaËila kreditov drugim domaËim kreditodajalcem     0 0

 551 OdplaËila dolga v tujino      0 0

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE       0 0

  IX/2 NETO ODPLA»ILO DOLGA       0 0

  X/1  POVE»ANJE SREDSTEV NA RA»UNIH      0 506.135

  X/2  ZMANJ©ANJE SREDSTEV NA RA»UNIH     426.187 0
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Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
PO NA»ELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka (po fak-
turirani realizaciji) so prihodki in odhodki razËlenjeni na dejavnost javne službe in na 
gospodarsko dejavnost na podlagi Metodologije za ugotavljanje stroškov gospodarske 
dejavnosti AJPES. Odhodki gospodarske dejavnosti AJPES so v skladu z metodologijo vsi 
neposredni stroški opravljanja te dejavnosti (stroški dela, stroški materiala in storitev, 
stroški pridobitve oziroma priprave podatkovnih baz in stroški amortizacije), posredni 
stroški dela, posredni stroški materiala in drugi posredni stroški. Posredne stroške AJ-
PES ugotavlja na podlagi štirih sodil: deleža neposrednih stroškov dela za opravljanje 
gospodarske dejavnosti in neposrednih stroškov dela za pridobitev oziroma pripravo po-
datkovnih baz v celotnih stroških dela, deleža poslovnih prostorov za opravljanje gospo-
darske dejavnosti v vseh poslovnih prostorih, deleža neposrednih stroškov amortizacije, 
ki zadevajo opravljanje gospodarske dejavnosti, in neposrednih stroškov amortizacije za 
pridobitev oziroma pripravo podatkovnih baz v celotnih stroških amortizacije in deleža 
prihodkov od prodaje proizvodov in storitev gospodarske dejavnosti v celotnih prihodkih 
od prodaje proizvodov in storitev AJPES.

AJPES je v letu 2003 za ugotavljanje stroškov amortizacije gospodarske dejavnosti 
kot sodilo uporabljala delež prihodkov od prodaje proizvodov in storitev gospodarske 
dejavnosti v celotnih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev. Ker na podlagi tega 
sodila stroški amortizacije niso bili ugotovljeni dovolj natanËno, amortizacija pa je vir 
za investicijske odhodke gospodarske dejavnosti, je AJPES v letu 2004 zaËela loËeno 
ugotavljati neposredne in posredne stroške amortizacije. Neposredni stroški amortizacije 
so bili izraËunani na podlagi Ëasa uporabe neopredmetenih dolgoroËnih in opredmetenih 
osnovnih sredstev za opravljanje gospodarske dejavnosti, posredni stroški amortizacije pa 
na podlagi novega sodila, deleža neposrednih stroškov amortizacije, ki zadevajo opravlja-
nje gospodarske dejavnosti, in neposrednih stroškov amortizacije za pridobitev oziroma 
pripravo podatkovnih baz v celotnih stroških amortizacije AJPES.

Prihodki

Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki od prodaje proiz-
vodov in storitev in prihodki iz sredstev javnih financ oziroma proraËuna Republike Slo-
venije), finanËni prihodki (prihodki od obresti na kratkoroËno vezana denarna sredstva), 
prihodki od prodaje blaga in materiala (odpadni material) in izredni prihodki.

AJPES je v letu 2004 obraËunala 1.384 milijonov tolarjev prihodkov, to pomeni 27 % 
manj kakor v letu 2003: iz naslova opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost 
javne službe) je bilo 1.120 milijonov tolarjev (81 %) prihodkov, 264 milijonov tolarjev 
(19 %) prihodkov pa iz naslova gospodarske dejavnosti. Med prihodki iz naslova dejav-
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nosti javne službe velja omeniti predvsem prihodke od javne objave letnih poroËil po 55. 
Ëlenu Zakona o gospodarskih družbah v znesku 499 milijonov tolarjev (enak obseg kakor 
v letu 2003), prihodke od drugih storitev po javnem pooblastilu v znesku 90 milijonov 
tolarjev (3 % veË kakor v letu 2003), prihodke iz sredstev proraËuna Republike Slovenije 
v znesku 483 milijonov tolarjev in finanËne prihodke od obresti na kratkoroËno vezana 
neporabljena namenska sredstva za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih za-
stavnih pravic in zarubljenih premiËnin in ISPAP v znesku 39 milijonov tolarjev (40 % 
manj kakor v letu 2003).

AJPES je v letu 2004 iz proraËuna Republike Slovenije potrebovala samo 483 mili-
jonov tolarjev, ker je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za pokrivanje dela od-
hodkov javne službe v letu 2004 zadržala presežek prihodkov nad odhodki za leto 2003 v 
znesku 336 milijonov tolarjev, ugotovljen iz naslova opravljanja javne službe.

Odhodki

Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, ob-
raËunana od neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
za opravljanje gospodarske dejavnosti, davek od dobiËka gospodarske dejavnosti, drugi 
stroški, finanËni in izredni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki (popravek vred-
nosti dospelih neporavnanih terjatev in popravek vrednosti nepremiËnin zaradi njihove 
oslabitve, ki je bila posledica prevrednotenja teh nepremiËnin na podlagi njihove ocenit-
ve; znesek popravka vrednosti nepremiËnin, ki bremeni prihodke gospodarske dejavnosti, 
je izraËunan glede na delež površine poslovnih prostorov za opravljanje gospodarske de-
javnosti v površini vseh poslovnih prostorov AJPES, preostali znesek popravka vrednosti 
nepremiËnin pa bremeni obveznosti do virov sredstev).

V letu 2004 je AJPES obraËunala 1.669 milijonov tolarjev odhodkov, to je 7 % veË 
kakor v letu 2003: iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je bilo 1.436 milijonov 
tolarjev odhodkov (86 %), 233 milijonov tolarjev odhodkov (14 %) pa iz naslova gospodar-
ske dejavnosti. NajveËji delež odhodkov so stroški dela, vkljuËno s premijami kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (plaËe in nadomestila plaË s pripadajoËimi davki in 
prispevki, regres za letni dopust, povraËila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo 
in z dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, jubilejne nagrade, 
odpravnine itd.), ki so znašali 1.192 milijonov tolarjev. Ti stroški so v letu 2004 pomenili 
71 % vseh odhodkov. AJPES je obraËunala stroške dela v skladu z veljavnimi predpisi; izho-
dišËno vrednost plaËe je s 1.7.2004 poveËala za 2,5 %. Stroški materiala in storitev so zna-
šali 390 milijonov tolarjev, 11 % veË kakor v letu 2003. Pomenili so 23 % vseh odhodkov. 
Med najveËje stroške storitev sodijo stroški raËunalniških storitev v znesku 47 milijonov 
tolarjev, stroški najema telefonskih vodov v znesku 35 milijonov tolarjev, sledijo poštne 
storitve v znesku 33 milijonov tolarjev itd. Stroški amortizacije so bili obraËunani v znesku 
18 milijonov tolarjev. Zaradi že navedenih sprememb v njihovem izraËunu so pomenili manj 
kakor tretjino tovrstnih stroškov leta 2003. Davek od dobiËka gospodarske dejavnosti je 
bil obraËunan v znesku 10 milijonov tolarjev, drugi stroški v znesku 7 milijonov tolarjev in 
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prevrednotevalni poslovni odhodki v znesku 53 milijonov tolarjev (42 milijonov tolarjev 
zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja, to je popravka vrednosti terjatev, in 11 milijonov 
tolarjev zaradi oslabitve nepremiËnin kot posledice njihovega prevrednotenja).

Poslovni izid

Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 285 milijonov tolarjev je 
presežek odhodkov nad prihodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 
2004 ugotovila presežek odhodkov nad prihodki v znesku 316 milijonov tolarjev. V 
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije ga je pokrila s presežkom prihodkov nad od-
hodki, ugotovljenim iz te dejavnosti v letu 2003 v znesku 336 milijonov tolarjev. Iz na-
slova gospodarske dejavnosti je AJPES v letu 2004 ugotovila presežek prihodkov nad 
odhodki v znesku 31 milijonov tolarjev.

Svet AJPES je na 27. seji 2.3.2005 sprejel sklep, da AJPES neporabljeni presežek pri-
hodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe v znesku 20 milijonov tolarjev iz 
leta 2003 zadrži za kritje dela odhodkov javne službe v prihodnje, presežek prihodkov nad 
odhodki gospodarske dejavnosti v znesku 31 milijonov tolarjev pa ostane nerazporejen in 
se pozneje razporedi oziroma porabi za predpisane namene.

Poslovni izid AJPES, razËlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov, posebej 
za dejavnost javne službe in posebej za gospodarsko dejavnost, je prikazan v naslednji 
preglednici.
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      V tisoËih tolarjev
   Leto 2004   Leto 2003 
 Postavke   Gospo-   Gospo-
 poslovnega  Skupaj  Javna darska Skupaj  Javna darska
 izida  služba dejavnost  služba dejavnost

I. PRIHODKI  1.384.387 1.119.742 264.645 1.900.388 1.616.572 283.816

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA  1.345.779 1.081.134 264.645  1.836.618  1.552.802  283.816     

1. PRIHODKI OD PRODAJE 
 PROIZVODOV IN STORITEV  1.345.734  1.081.089  264.645  1.836.535  1.552.719  283.816

 Prihodki od storitev 
 po 55. Ëlenu ZGD  499.064  499.064   498.523  498.523 -

 Prihodki od storitev po 
 javnem pooblastilu  89.792  89.792   87.585  87.585  - 

 Prihodki od opravljanja 
 gospodarske dejavnosti  260.673   260.673  283.816  -   283.816

 Prihodki iz sredstev javnih financ  482.826  482.826   966.611  966.611  - 

 Drugi prihodki od prodaje  13.379  9.407  3.972        

2. PRIHODKI OD PRODAJE 
 BLAGA IN MATERIALA  45  45   83  83  - 

B. FINAN»NI PRIHODKI  38.517  38.517   63.770  63.770  - 

C. IZREDNI PRIHODKI  91  91    

II. ODHODKI  1.669.000  1.436.245  232.755  1.554.663  1.280.128  274.535

A. STRO©KI MATERIALA IN STORITEV  389.968  342.626  47.342  351.201  305.619  45.582

1. STRO©KI MATERIALA  85.558  75.508  10.050  76.886  65.752  11.134

 Stroški materiala  51.505  42.907  8.598  45.122  37.749  7.373

 Stroški energije  34.053  32.601  1.452  31.764  28.003  3.761

2. STRO©KI STORITEV  304.410  267.118  37.292  274.315  239.867  34.448

 Komunalne storitve in komunikacije  58.527  53.586  4.941  54.799  49.201  5.598

 Prevozni stroški in storitve  4.785  4.450  335  3.803  3.512  291

 Storitve vzdrževanja  29.802  28.340  1.462  24.918  22.819  2.099

 Najemnine in zakupnine (leasing)  35.534  28.851  6.683  35.098  28.203  6.895

 Zavarovalne premije  3.205  3.011  194  3.330  3.061  269

 Stroški v zvezi z delom  12.504  11.213  1.291  6.759  6.759 -

 Druge storitve  160.053  137.667  22.386  145.608  126.312  19.296

B. STRO©KI DELA  1.192.198  1.052.686  139.512  1.106.270  943.678  162.592

 PlaËe in drugi izdatki zaposlenim  832.656  735.313  97.343  795.516  677.785  117.731

 Regres za letni dopust  33.451  29.088  4.363  31.269  26.569  4.700

 PovraËila in nadomestila  87.394  77.741  9.653  81.320  69.711  11.609

 Delovna uspešnost  16.065  14.321  1.744  15.312  13.210  2.102

 Nadurno delo  41  39  2  844  673  171

 Drugi izdatki zaposlenim  8.332  6.851  1.481  5.244  4.768  476

 Prispevki za socialno varnost  136.889  120.924  15.965  130.891  111.556  19.334

 Drugi stroški dela  77.370  68.409  8.961  45.874  39.406  6.469

C. AMORTIZACIJA  17.781   17.781  55.151 -  55.151

». DAVEK OD DOBI»KA  9.844   9.844  3.155   3.155

D. DRUGI STRO©KI  6.580  5.539  1.041  4.625  3.571  1.054

E. FINAN»NI ODHODKI  3  3   3  3 -

F. IZREDNI ODHODKI  39  39  - - -

G. PREVREDNOTEVALNI 
 POSLOVNI ODHODKI  52.587  35.352  17.235  34.258  27.257  7.001

 Odhodki zaradi oslabitve neopred-
 metenih dolgoroËnih sredstev  11.219   11.219   

 Odhodki zaradi oslabitve 
 terjatev iz poslovanja  41.368  35.352  6.016  34.258  27.257  7.001

III. PRESEŽEK PRIHODKOV 
 NAD ODHODKI (I.- II.)    31.890       345.725       336.444       9.281

IV. PRESEŽEK ODHODKOV 
 NAD PRIHODKI (II.- I.)  284.613       316.503         

Poslovni izid AJPES v letu 2004
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA»ELU DENARNEGA TOKA

V tem izkazu je pri prikazovanju prihodkov in odhodkov upoštevano naËelo denarne-
ga toka oziroma plaËane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem naËe-
lu morata biti izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek mora nastati in denarna sredstva 
morajo biti prejeta oziroma izplaËana. Tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu 
denarnega toka je treba izkazati podatke posebej za dejavnost javne službe in posebej za 
gospodarsko dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v izkazu prihodkov in odhodkov po 
naËelu nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega 
toka ima evidenËno naravo. Podatki so namenjeni spremljanju javnofinanËnih prihodkov 
in odhodkov na ravni države in na ravni obËin.

AJPES je v letu 2004 po naËelu denarnega toka ugotovila 1.397 milijonov tolarjev 
prihodkov, 1.823 milijonov tolarjev odhodkov in 426 milijonov tolarjev presežka odhodkov 
nad prihodki. Ob tem je treba pojasniti, da so med odhodki izkazani tudi investicijski od-
hodki za nakup raËunalniške strojne in programske opreme za vzpostavitev in delovanje 
Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin v znesku 133 milijonov 
tolarjev in za nakup raËunalniške programske opreme za vzpostavitev ISPAP v znesku 5 mili-
jonov tolarjev. Tovrstni odhodki so bili kriti iz namenskih sredstev, izkazanih v bilanci stanja 
v okviru dolgoroËno razmejenih prihodkov. Ob neupoštevanju teh investicijskih odhodkov 
v znesku 138 milijonov tolarjev je AJPES v letu 2004 po naËelu denarnega toka ugotovila 
1.685 milijonov tolarjev odhodkov in 288 milijonov tolarjev presežka odhodkov nad pri-
hodki. UpoštevajoË te podatke, razlike med izkazovanjem prihodkov in odhodkov po naËelu 
nastanka poslovnega dogodka in naËelu denarnega toka niso velike. Po naËelu nastanka 
poslovnega dogodka je namreË AJPES ugotovila 1.384 milijonov tolarjev prihodkov, 1.669 
milijonov tolarjev odhodkov in 285 milijonov tolarjev presežka odhodkov nad prihodki. 

V letu 2004 je AJPES ob neupoštevanju navedenih investicijskih odhodkov po na-
Ëelu denarnega toka iz naslova dejavnosti javne službe ugotovila 1.136 milijonov tolarjev 
prihodkov in 1.472 milijonov tolarjev odhodkov ter presežek odhodkov nad prihodki v 
znesku 336 milijonov tolarjev. Iz naslova gospodarske dejavnosti je po tem naËelu ugo-
tovila 261 milijonov tolarjev prihodkov in 213 milijonov tolarjev odhodkov ter presežek 
prihodkov nad odhodki v znesku 48 milijonov tolarjev. Primerjava izkazanih prihodkov in 
odhodkov po naËelu denarnega toka v letu 2004 z izkazanimi prihodki in odhodki po tem 
naËelu v letu 2003 bi bila povsem nerealna. AJPES je namreË zaËela poslovati 1.1.2003, 
zato so bila v izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka v letu 2003 zajeta 
plaËila stroškov le za 11 mesecev poslovanja.

UresniËitev finanËnega naËrta

FinanËni naËrt AJPES za leto 2004 je bil pripravljen na podlagi programa dela AJPES 
za to leto oziroma na podlagi ocene posameznih vrst prihodkov in odhodkov za izvajanje 
nalog, opredeljenih v tem programu. K FinanËnemu naËrtu AJPES za leto 2004 in k Programu 
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dela AJPES za leto 2004, ki ju je sprejel Svet AJPES, je Vlada Republike Slovenije dala 
soglasje 12.5.2004.

AJPES je po naËelu denarnega toka za leto 2004 naËrtovala 1.384 milijonov tolarjev 
prihodkov, ugotovila pa 1.397 milijonov tolarjev prihodkov, to je 1 % veË, kakor jih je 
naËrtovala. Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe so bili skoraj enaki naËrto-
vanim (ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev za 22 % višji, sredstva 
iz proraËuna Republike Slovenije pa za 21 % nižja od naËrtovanih), prihodki iz naslova 
gospodarske dejavnosti so bili od naËrtovanih višji za 4 %.

FinanËni prihodki oziroma prihodki od obresti na kratkoroËno vezana sredstva niso 
bili naËrtovani, prejeti pa so bili v znesku 39 milijonov tolarjev. Kakor že navedeno, so bili 
ti prihodki posledica vezave še neporabljenih namenskih denarnih sredstev.

V letu 2004 je AJPES ugotovila 1.685 milijonov tolarjev odhodkov, to je 98 % naËrto-
vanih. Doseženi obseg odhodkov javne službe je bil skoraj enak naËrtovanemu, doseženi 
obseg odhodkov gospodarske dejavnosti pa je bil za 14 % nižji od naËrtovanega. AJPES 
v letu 2004 ni uresniËila vseh naËrtovanih odhodkov za raËunalniške storitve, predvsem 
zaradi manjšega obsega opravljenih raËunalniških storitev v zvezi s projektom e-VEM, pri 
izvedbi sprememb v raËunalniški programski opremi pa tudi ni potrebovala celotnega na-
Ërtovanega obsega pomoËi zunanjih izvajalcev.

AJPES je naËrtovala 99 milijonov tolarjev investicijskih odhodkov, porabila pa je 
87 % tega zneska, 86 milijonov tolarjev.

UresniËitev naËrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna iz preglednice.

        V tisoËih tolarjev

Zap. Investicijski  NaËrt UresniËeno UresniËeno
št. odhodki  za leto 2004 v letu 2004 v %

1. Nakup strojne in programske raËunalniške opreme 50.000 53.723 107,4

2. Rekonstrukcija poslovne stavbe izpostave 
 Ljubljana in Centrale AJPES - 9.274 -

3. Nakup druge opreme, drobnega inventarja in 
 investicijsko vzdrževanje 49.000 22.995 46,9

 SKUPAJ (1-3)  99.000 85.992 86,9

AJPES je za nakup strojne in programske raËunalniške opreme v letu 2004 namenila 
54 milijonov tolarjev, 7 % veË, kakor je naËrtovala. Za nakup strojne raËunalniške opreme 
je namenila 16 milijonov tolarjev, za nakup programske opreme pa 38 milijonov tolarjev.

Poleg tega je AJPES, kakor že omenjeno, za nakup strojne in programske raËunalniške 
opreme za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiËnin in ISPAP v letu 2004 namenila 138 milijonov tolarjev iz namenskih sredstev, 
evidentiranih v okviru dolgoroËno razmejenih prihodkov.
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Za nujno rekonstrukcijo oziroma vgraditev varnostnih okenskih žaluzij, kovinskih 
varnostnih rolojev in protivlomnih-protipožarnih vrat v poslovnih stavbah, v katerih delu-
jeta izpostava Ljubljana in Centrala AJPES, je porabila AJPES 9 milijonov tolarjev.

Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, zamenjava avtomobila po sistemu staro 
za novo, fotokopirni stroji, telefaksi itd.) in drobnega inventarja in za investicijsko vzdr-
ževanje poslovnih prostorov je porabila AJPES 23 milijonov tolarjev. AJPES ni nabavila vse 
naËrtovane opreme predvsem zato, ker ni bila izvedena predvidena preselitev izpostave 
Maribor na novo lokacijo. NaËrtovanega investicijskega vzdrževanja ni bilo mogoËe dose-
Ëi, ker obnova fasade na poslovni stavbi v izpostavi Ljubljana ni bila izvedena, saj soglas-
je ni bilo pridobljeno, drugi uporabniki poslovne stavbe pa tudi niso zagotovili sredstev.

AJPES je v finanËnem naËrtu za leto 2004 po naËelu denarnega toka predvidela pre-
sežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe v znesku 336 milijonov tolarjev in 
ga ugotovila v enakem znesku; iz naslova gospodarske dejavnosti je naËrtovala 2 milijona 
tolarjev presežka prihodkov nad odhodki, ugotovila pa ga v znesku 48 milijonov tolarjev.

Primerjava doseženega izida poslovanja AJPES z naËrtovanim je v naslednji pre-
glednici.
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UresniËitev FinanËnega naËrta AJPES za leto 2004          

          V tisoËih tolarjev

 POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA                                       F I N A N » N I  N A » R T            U R E S N I » I T E V  F I N A N » N E GA  N A » R TA                              I N D E K S   
  Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska
   služba dejavnost  služba dejavnost  služba dejavnost

  1 2 3 4 5 6 7(4 : 1)x100 8(5 : 2)x100 9(6 : 3)x100

I. PRIHODKI 1.384.000 1.134.000 250.000 1.396.730 1.135.673 261.057 100,9 100,1 104,4

1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 715.000 465.000 250.000 826.961 565.904 261.057 115,7 121,7 104,4

- Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD 405.000 405.000 - 477.924 477.924 - 118,0 118,0 -

- Prihodki od storitev po javnem pooblastilu 60.000 60.000 - 87.935 87.935 - 146,6 146,6 -

- Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti 250.000 - 250.000 261.057 - 261.057 104,4 - 104,4

- Prihodki od prodaje materiala in odpadkov - - - 45 45 - - - -

2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA»UNA 669.000 669.000  531.000 531.000  79,4 79,4 -

3. PRIHODKI OD OBRESTI - - - 38.768 38.768 - - - -

4. DRUGI NEDAV»NI PRIHODKI - - - 1 1 - - - -

II. ODHODKI 1.718.136 1.470.444 247.692 1.684.768 1.471.659 213.109 98,1 100,1 86,0

1. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 485.092 416.455 68.637 461.526 405.897 55.629 95,1 97,5 81,0

- Pisarniški in splošni material in storitve 199.492 168.403 31.089 183.313 153.505 29.808 91,9 91,2 95,9

- Posebni material in storitve 4.000 3.620 380 2.120 1.973 147 53,0 54,5 38,7

- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 82.600 72.105 10.495 89.142 82.915 6.227 107,9 115,0 59,3

- Prevozni stroški in storitve 13.000 12.007 993 11.026 10.276 750 84,8 85,6 75,5

- Izdatki za službena potovanja 12.000 12.000  12.605 11.332 1.273 105,0 94,4 

- TekoËe vzdrževanje 28.000 25.320 2.680 27.668 26.257 1.411 98,8 103,7 52,6

- Najemnine in zakupnine 50.000 39.876 10.124 43.758 37.591 6.167 87,5 94,3 60,9

- Davek na izplaËane plaËe 50.000 42.955 7.045 48.707 43.252 5.455 97,4 100,7 77,4

- Drugi operativni odhodki 46.000 40.169 5.831 43.187 38.796 4.391 93,9 96,6 75,3

2. PLA»E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 971.000 828.213 142.787 973.715 857.778 115.937 100,3 103,6 81,2

- PlaËe in dodatki 821.000 699.492 121.508 830.006 731.401 98.605 101,1 104,6 81,2

- Regres za letni dopust 33.660 28.700 4.960 33.451 29.102 4.349 99,4 101,4 87,7

- PovraËila in nadomestila 92.000 78.842 13.158 85.695 76.227 9.468 93,1 96,7 72,0

- Sredstva za delovno uspešnost 16.340 14.006 2.334 16.163 14.401 1.762 98,9 102,8 75,5

- Sredstva za nadurno delo 1.000 798 202 139 130 9 13,9 16,3 4,5

- Drugi izdatki zaposlenim 7.000 6.375 625 8.261 6.517 1.744 118,0 102,2 279,0

3. PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST 162.600 142.572 20.028 163.534 144.214 19.320 100,6 101,2 96,5

4. INVESTICIJSKI ODHODKI 99.444 83.204 16.240 85.993 63.770 22.223 86,5 76,6 136,8

- Nakup opreme, avtomobilov 78.164 66.004 12.160 71.978 50.125 21.853 92,1 75,9 179,7

- Investicijsko vzdrževanje 21.280 17.200 4.080 4.741 4.637 104 22,3 27,0 2,5

- Rekonstrukcije in adaptacije - - - 9.274 9.008 266 - - -

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)   2.308   47.948   

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.-I.) 334.136 336.444  288.038 335.986    
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UresniËitev FinanËnega naËrta AJPES za leto 2004          

          V tisoËih tolarjev

 POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA                                       F I N A N » N I  N A » R T            U R E S N I » I T E V  F I N A N » N E GA  N A » R TA                              I N D E K S   
  Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska
   služba dejavnost  služba dejavnost  služba dejavnost

  1 2 3 4 5 6 7(4 : 1)x100 8(5 : 2)x100 9(6 : 3)x100

I. PRIHODKI 1.384.000 1.134.000 250.000 1.396.730 1.135.673 261.057 100,9 100,1 104,4

1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 715.000 465.000 250.000 826.961 565.904 261.057 115,7 121,7 104,4

- Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD 405.000 405.000 - 477.924 477.924 - 118,0 118,0 -

- Prihodki od storitev po javnem pooblastilu 60.000 60.000 - 87.935 87.935 - 146,6 146,6 -

- Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti 250.000 - 250.000 261.057 - 261.057 104,4 - 104,4

- Prihodki od prodaje materiala in odpadkov - - - 45 45 - - - -

2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA»UNA 669.000 669.000  531.000 531.000  79,4 79,4 -

3. PRIHODKI OD OBRESTI - - - 38.768 38.768 - - - -

4. DRUGI NEDAV»NI PRIHODKI - - - 1 1 - - - -

II. ODHODKI 1.718.136 1.470.444 247.692 1.684.768 1.471.659 213.109 98,1 100,1 86,0

1. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 485.092 416.455 68.637 461.526 405.897 55.629 95,1 97,5 81,0

- Pisarniški in splošni material in storitve 199.492 168.403 31.089 183.313 153.505 29.808 91,9 91,2 95,9

- Posebni material in storitve 4.000 3.620 380 2.120 1.973 147 53,0 54,5 38,7

- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 82.600 72.105 10.495 89.142 82.915 6.227 107,9 115,0 59,3

- Prevozni stroški in storitve 13.000 12.007 993 11.026 10.276 750 84,8 85,6 75,5

- Izdatki za službena potovanja 12.000 12.000  12.605 11.332 1.273 105,0 94,4 

- TekoËe vzdrževanje 28.000 25.320 2.680 27.668 26.257 1.411 98,8 103,7 52,6

- Najemnine in zakupnine 50.000 39.876 10.124 43.758 37.591 6.167 87,5 94,3 60,9

- Davek na izplaËane plaËe 50.000 42.955 7.045 48.707 43.252 5.455 97,4 100,7 77,4

- Drugi operativni odhodki 46.000 40.169 5.831 43.187 38.796 4.391 93,9 96,6 75,3

2. PLA»E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 971.000 828.213 142.787 973.715 857.778 115.937 100,3 103,6 81,2

- PlaËe in dodatki 821.000 699.492 121.508 830.006 731.401 98.605 101,1 104,6 81,2

- Regres za letni dopust 33.660 28.700 4.960 33.451 29.102 4.349 99,4 101,4 87,7

- PovraËila in nadomestila 92.000 78.842 13.158 85.695 76.227 9.468 93,1 96,7 72,0

- Sredstva za delovno uspešnost 16.340 14.006 2.334 16.163 14.401 1.762 98,9 102,8 75,5

- Sredstva za nadurno delo 1.000 798 202 139 130 9 13,9 16,3 4,5

- Drugi izdatki zaposlenim 7.000 6.375 625 8.261 6.517 1.744 118,0 102,2 279,0

3. PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST 162.600 142.572 20.028 163.534 144.214 19.320 100,6 101,2 96,5

4. INVESTICIJSKI ODHODKI 99.444 83.204 16.240 85.993 63.770 22.223 86,5 76,6 136,8

- Nakup opreme, avtomobilov 78.164 66.004 12.160 71.978 50.125 21.853 92,1 75,9 179,7

- Investicijsko vzdrževanje 21.280 17.200 4.080 4.741 4.637 104 22,3 27,0 2,5

- Rekonstrukcije in adaptacije - - - 9.274 9.008 266 - - -

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)   2.308   47.948   

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.-I.) 334.136 336.444  288.038 335.986    
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Priloge

Priloga 1

Seznam poslovnih prostorov, garaž(1) in parkirnih mest v upravljanju oziro-
ma uporabi AJPES (brez skupnih prostorov) na podlagi sklepov Vlade Republike 
Slovenije(2)

LOKACIJA ETAÆA POVR©INA V m2 LASTNI©TVO

1. CELJE 

 GubËeva ulica 2 Klet 138,40 REPUBLIKA SLOVENIJA

   PritliËje 4,30 

   I. nadstropje 243,00 

   II. nadstropje 158,20  

   SKUPAJ 543,90

2. KOPER 

 Pristaniπka ulica 10 II. nadstropje 431,00 REPUBLIKA SLOVENIJA

   IV. nadstropje 57,05 

   SKUPAJ 488,05

3. KRANJ 

 Slovenski trg 2 Klet 154,54 REPUBLIKA SLOVENIJA

   II. nadstropje 305,80 

   III. nadstropje 111,55  

   Skupaj 571,89  

   Garaæa 13,75 FIZI»NE OSEBE

   3 parkirna mesta 37,60

   SKUPAJ 623,24

4. KR©KO 

 Cesta 4. julija 42 Klet 208,30 REPUBLIKA SLOVENIJA

   I. nadstropje 84,30 

   II. nadstropje 136,93

   SKUPAJ 429,53

5. BREÆICE (3) (arhiv APP)   REPUBLIKA SLOVENIJA 

 Cesta prvih borcev 36 PritliËje 476,00 V POSTOPKU

   SKUPAJ 476,00 DENACIONALIZACIJE

6. NOVA GORICA    MESTNA OB»INA

 Trg Edvarda Kardelja 1 II. nadstropje 141,70  NOVA GORICA

   Podstreπje 32,20 Najemnik: DURS

   SKUPAJ 173,90 Uporabnik: AJPES



LOKACIJA  ETAÆA POVR©INA V m2 LASTNI©TVO

7. NOVO MESTO(4)   RAIFFEISEN LEASING 

 KoËevarjeva 1   d. o. o., LJUBLJANA

   I. nadstropje 269,68 Najemnik: DURS

   SKUPAJ 269,68 Uporabnik: AJPES

8.  MARIBOR 

 Svetozarevska 9 III. nadstropje 438,60 REPUBLIKA SLOVENIJA

   Skupaj 438,60 

9. Vita Kraigherja 5 3 parkirna mesta 36,00 SKB d.d., SKB investicijsko 

   SKUPAJ 474,60 podjetje d.o.o.

10. MURSKA SOBOTA 

 Slovenska ulica 2 II. nadstropje 387,75 REPUBLIKA

   SKUPAJ 387,75 SLOVENIJA

11. POSTOJNA 

 Ljubljanska cesta 5 II. nadstropje 226,30 REPUBLIKA

   SKUPAJ 226,30 SLOVENIJA

12. TRBOVLJE 

 Sallaumines 2 I. nadstropje 30,97 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

   II. nadstropje 75,72 ZAVAROVANJE SLOVENIJE

   SKUPAJ 106,69 

13. VELENJE 

 Rudarska 3 I. nadstropje 212,60 REPUBLIKA

   SKUPAJ 212,60 SLOVENIJA

14. LJUBLJANA 

 Cesta v KleËe 12 Klet 454,00 MEGRAD

   PritliËje 424,94 INÆENIRING

   III. nadstropje 418,59 LJUBLJANA P. O.

   SKUPAJ 1.297,53

15. KAMNIK (arhiv APP) 

 ©utna 37 PritliËje 197,28 OB»INA

   SKUPAJ 197,28 KAMNIK

16. LITIJA (arhiv APP) 

 Ponoviπka cesta 3 Klet 123,03 REPUBLIKA

   PritliËje 165,19 SLOVENIJA

   I. nadstropje 177,28

   SKUPAJ 465,50 
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LOKACIJA  ETAÆA POVR©INA V m2 LASTNI©TVO

17. CERKNICA (arhiv APP) 

 Cesta 4. maja 65 Klet 96,85 SDK

   Visoko pritliËje 284,05

   SKUPAJ 380,90 

18. CENTRALA

 Træaπka cesta 16 Klet 245,50 REPUBLIKA

   PritliËje 257,15 SLOVENIJA

   I. nadstropje 336,55  

   II. nadstropje 333,20 

   III. nadstropje 338,25 

   IV. nadstropje 359,00 

   V. nadstropje 253,10 

   Skupaj 2.122,75 

   2 garaæi 27,00 

   27 parkirnih mest 302,40 FIZI»NE OSEBE

   SKUPAJ 2.452,15

19. CENTRALA 

 Glinπka 3 4 garaæe (arhiv APP) 70,50 FIZI»NE OSEBE

   7 parkirnih mest  78,40 

   SKUPAJ 148,90

   SKUPAJ I. 9.069,37 

   SKUPAJ II. 9.635,02
   (z garaæami 
   in parkiriπËi) 

(1)  Garaže so zunaj poslovnih objektov.
 
(2)  Sklepi Vlade Republike Slovenije: št. 465-151/2002 z dne 5.9.2002, št. 465-151/2002 z 

dne 21.11.2002, št. 465-307/2002 z dne 24.12.2002, št. 465-283/2002 z dne 24.12.2002, 
št. 465-334/2002 z dne 9.1.2003, št. 465-340/2002 z dne 30.1.2003, št. 465-151/2002 
z dne 30.1.2003, št. 465-5/2003 z dne 20.2.2003, št. 465-207/2003 z dne 10.7.2003, št. 
465-159/2004 z dne 3.6.2004, št. 469-146/2004 z dne 23.12.2004.

 
(3)  Ker AJPES arhivskih prostorov na tej lokaciji ne potrebuje veË, je Ministrstvu za finance 

predlagala, naj jih Vlada Republike Slovenije dodeli v upravljanje drugi instituciji.
 
(4) V upravljanju sta še dve parkirni mesti.
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Priloga 2.a
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Vodja PomoËnik vodje

Oddelek za
registre in
evidence
podatkov

Oddelek za
bonitetno
dejavnost

Oddelek za
statistiËna
raziskovanja

Oddelek za
letna poroËila

Vodja

Oddelek za
statistiËna
raziskovanja,
registre in 
evidence podatkov

Oddelek za
letna poroËila
in bonitetno
dejavnost

Priloga 2.b

Notranja organizacija AJPES - Izpostava I

AJPES, izpostava I:
Ljubljana

Priloga 2.c

Notranja organizacija AJPES - Izpostava II

AJPES, izpostave II:
Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto
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1.  Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

 Objava: 2.2.2001,  Ur. l. RS, št. 8/01

 Velja od: 2.2.2001

2.  Navodilo o naËinu predložitve letnih poroËil 

gospodarskih družb in samostojnih podjet-

nikov posameznikov, o naËinu javne objave 

letnih poroËil in o naËinu obvešËanja registr-

skega sodišËa o javni objavi letnih poroËil

  (št. 012-64/01, 15.3.2002) 

Objava: 12.4.2002,  Ur. l. RS, št. 33/02

 Velja od: 20.4.2002

 Velja do: 14.2.2003

2.a  Pravilnik o naËinu predložitve letnih poroËil 

gospodarskih družb in samostojnih podjet-

nikov posameznikov, o naËinu javne objave 

letnih poroËil in o naËinu obvešËanja registr-

skega sodišËa o javni objavi letnih poroËil

 (št. 29697/03, 4.2.2003)

 Objava: 7.2.2003,  Ur. l. RS, št. 13/03

 Velja od: 15.2.2003

 Velja do: 9.5.2005

 (14. Ëlen velja do 1.7.2005)

2.b  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-

vilnika o naËinu predložitve letnih poroËil go-

spodarskih družb in samostojnih podjetnikov 

posameznikov, o naËinu javne objave letnih 

poroËil in o naËinu obvešËanja registrskega 

sodišËa o javni objavi letnih poroËil

 (št. 011-3/2004/2, 13.1.2004,

 št. 012-6/04, 15.1.2004) 

 Objava: 22.1.2004,  Ur. l. RS, št. 5/04

 Velja od: 30.1.2004

 Velja do: 9.5.2005

2.c  Pravilnik o naËinu predložitve letnih poroËil 

gospodarskih družb in samostojnih podjet-

nikov posameznikov, o naËinu javne objave 

letnih poroËil in o naËinu obvešËanja registr-

skega sodišËa o javni objavi letnih poroËil

 (št. 012-5/2005, 31.3.2005) 

 Objava: 25.4.2005,  Ur. l. RS, št. 42/05

 Velja od: 10.5.2005

3.  Navodilo za izvrševanje naroËil izpisa poda-

tkov iz Poslovnega registra Slovenije 

 (št. 587-13/2002, 30.8.2002) 

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 30.8.2002

 Velja do: 31.12.2002

3.a  Navodilo za izvrševanje naroËil izpisa poda-

tkov iz Poslovnega registra Slovenije v AJPES

 (št. 587-13/2002, 31.12.2002) 

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2003

4.  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil društev za leto 2002

 (št. 580-49/2002, 9.10.2002) 

 Objava: 17.10.2002, Ur. l. RS, št. 87/02

 Velja od: 18.10.2002

 Velja do: 15.1.2004

 

4.a  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil društev

 (št. 112-1/2004, 23.12.2003) 

 Objava: 15.1.2004, Ur. l. RS, št. 2/04

 Velja od: 16.1.2004

 Velja do: 23.12.2004

 

Priloga 3

Pravilniki, navodila, tarife in drugi akti AJPES
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4.b  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil društev

 (št. 112-12/2004, 16.12.2004) 

 Objava: 23.12.2004,  Ur. l. RS, št. 137/04

 Velja od: 24.12.2004

5.  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil in drugih podatkov gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov posameznikov za 

leto 2002

 (št. 580-48/2002, 9.10.2002) 

 Objava: 17.10.2002,  Ur. l. RS, št. 87/02

 Velja od: 18.10.2002

 Velja do: 14.2.2003

5.a  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil in drugih podatkov gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov posameznikov za 

leto 2002

 (št. 112-1/2003, 12.2.2003) 

 Objava: 14.2.2003,  Ur. l. RS, št. 15/03

 Velja od: 15.2.2003

 Velja do: 27.1.2004

5.b  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil in drugih podatkov gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov posameznikov

 (št. 112-3/2004, 21.1.2004) 

 Objava: 27.1.2004,  Ur. l. RS, št. 7/04

 Velja od: 28.1.2004

 Velja do: 10.2.2005

5.c  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil in drugih podatkov gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov posameznikov

 (št. 112-3/2005, 7.2.2005) 

 Objava: 10.2.2005,  Ur. l. RS, št. 12/05

 Velja od: 11.2.2005

6.  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil pravnih oseb zasebnega prava za leto 

2002

 (št. 580-70/2002, 4.11.2002) 

 Objava: 13.11.2002,  Ur. l. RS, št. 95/02

 Velja od: 14.11.2002

 Velja do: 15.1.2004

6.a  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil pravnih oseb zasebnega prava

 (št. 112-2/2004, 23.12.2003) 

 Objava: 15.1.2004,  Ur. l. RS, št. 2/04

 Velja od: 16.1.2004

 Velja do: 23.12.2004

6.b  Metodološko navodilo za predložitev letnih 

poroËil pravnih oseb zasebnega prava

 (št. 112-13/2004, 16.12.2004) 

 Objava: 23.12.2004,  Ur. l. RS, št. 137/04

 Velja od: 24.12.2004

7.  Pravilnik o vrstah, vsebini, naËinih in rokih za 

pošiljanje poroËil AJPES DURS in CURS

 (št. 27085/02, 3.12.2002) 

 Objava: 13.12.2002,  Ur. l. RS, št. 109/02

 Velja od: 14.12.2002

 Uporaba od: 1.1.2003

7.a  Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, 

vsebini, naËinih in rokih za pošiljanje poroËil 

AJPES DURS in CURS

 (št. 407-01-3/2004/2, 24.3.2004) 

 Objava: 2.4.2004,  Ur. l. RS, št. 32/04

 Velja od: 3.4.2004

8.  Navodilo o vsebini, naËinu in rokih, v katerih 

izvajalci plaËilnega prometa zagotavljajo po-

datke za statistiËne in druge z zakoni doloËe-

ne namene 

 (št. 581-5/2002, 18.12.2002) 

 Objava: 28.12.2002,  Ur. l. RS, št. 117/02

 Velja od: 28.12.2002

 Velja do: 7.4.2004

 Uporaba od: 1.1.2003

 Uporaba do: 7.4.2004

8.a  Navodilo o vsebini, naËinu in rokih, v katerih 

izvajalci plaËilnega prometa zagotavljajo po-

datke za statistiËne in druge z zakoni doloËe-

ne namene

 (št. 132-1/2004, 16.3.2004) 

 Objava: 8.4.2004,  Ur. l. RS, št. 34/04

 Velja od: 8.4.2004
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9.  Metodološko navodilo za vodenje Poslovnega 

registra Slovenije

 (št. 581-6/02, 18.12.2002) 

  Objava: 28.12.2002,  Ur. l. RS, št. 117/02

 Velja od: 18.12.2002

10.  Tarifa nadomestil za doloËene storitve AJPES 

 (št. 580-93/2002, 27.12.2002)

  Objava: 28.12.2002, Ur. l. RS, št. 117/02

 Velja od: 29.12.2002

 Velja do: 9.1.2004

 Uporaba od: 1.1.2003

  Uporaba do: 31.12.2003 

10.a  Spremembe in dopolnitve Tarife nadomestil za 

doloËene storitve AJPES

  (št. 512-9/2003, 17.6.2003) 

Objava: 27.6.2003, Ur. l. RS, št. 62/03

 Velja od: 28.6.2003

 Velja do: 9.1.2004 

  Uporaba do: 31.12.2003 

10.b  Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES 

opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev 

po 55. Ëlenu ZGD

  (št. 512-9/2003-11, 4.12.2003) 

Objava: 9.1.2004,  Ur. l. RS, št. 1/04

 Velja od: 10.1.2004

 Uporaba od: 1.1.2004

11.  Cenik storitev AJPES

  (št. 580-112/2002, 27.12.2002) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2003

 Velja do: 15.2.2004

11.a  Spremembe in dopolnitve 

 Cenika storitev AJPES

  (št. 580-112/2002-4, 30.6.2003) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.7.2003

  Velja do: 15.2.2004

11.b  Cenik storitev AJPES

  (št. 512-2/2004, 3.2.2004) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 16.2.2004

 Velja do: 31.12.2004 

11.c  Spremembe in dopolnitve Cenika  

storitev AJPES

  (št. 512-2/2004-2, 1.4.2004) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.4.2004

 Velja do: 31.12.2004

11.Ë  Cenik storitev AJPES

  (št. 512-18/2004, 29.12.2004) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2005

12.  “Pogodba o izvajanju veËstranskega  

pobotanja obveznosti in terjatev” - vzorec 

Objava: Spletni portal AJPES

 Uporaba od: 1.1.2003

 

12.a  Splošni pogoji veËstranskega pobotanja  

obveznosti in terjatev pri AJPES

  (št. 580-9/2003, 1.1.2003) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2003

 

12.b  Sprememba splošnih pogojev veËstranskega 

pobotanja obveznosti in terjatev pri AJPES

  (št. 512-19/2003, 1.12.2003) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2004

12.c  Pogoji elektronskega poslovanja med naroËni-

ki in AJPES 

  (št. 580-10/2003, 1.1.2003) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2003

 

12.Ë  »asovni naËrt veËstranskega pobotanja obvez-

nosti in terjatev poslovnih subjektov v letu 

2003

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2003 

  (velja za leto 2003)
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12.d  »asovni naËrt veËstranskega pobotanja obvez-

nosti in terjatev poslovnih subjektov v letu 

2004

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2004

  (velja za leto 2004)

13.  Navodilo za elektronsko arhiviranje in pregle-

dovanje dokumentacije Poslovnega registra 

Slovenije 

  (št. 580-14/2003, 9.1.2003)

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 9.1.2003

13.a  Navodilo o spremembah in dopolnitvah Na-

vodila za elektronsko arhiviranje in pregle-

dovanje dokumentacije Poslovnega registra 

Slovenije

  (št. 212-1/2004, 16.2.2004) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 16.2.2004

 

14.  Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES 

opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih 

družbah

  (št. 580-31/2002-10, 29.1.2003) 

Objava: 7.2.2003, Ur. l. RS, št. 13/03

 Velja od: 8.2.2003 

 Velja do: 9.1.2004

 Uporaba od: 1.1.2003

  Uporaba do: 31.12.2003 

14.a  Sprememba in dopolnitev Tarife nadomestil za 

storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. Ëlenu Za-

kona o gospodarskih družbah

  (št. 512-5/2003, 21.3.2003) 

Objava: 28.3.2003, Ur. l. RS, št. 31/03

 Velja od: 29.3.2003

 Velja do: 9.1.2004

  Uporaba do: 31.12.2003 

14.b  Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES 

opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih 

družbah

  (št. 512-15/2003-4, 8.12.2003) 

Objava: 9.1.2004, Ur. l. RS, št. 1/04

 Velja od: 10.1.2004

 Velja do: 31.12.2004

 Uporaba od: 1.1.2004

  Uporaba do: 31.12.2004 

14.c  Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES 

opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih 

družbah

  (št. 512-15/2004, 14.10.2004) 

Objava: 8.11.2004,  Ur. l. RS, št. 120/04

 Velja od: 1.1.2005 

15.  Navodilo o naËinu, postopkih in udeležencih 

za izvajanje statistiËnega raziskovanja o pre-

jemkih na raËune in o izdatkih z raËunov po-

slovnih subjektov

  (št. 112-3/2003, 24.4.2003) 

Objava: 9.5.2003,  Ur. l. RS, št. 42/03

 Velja od: 1.6.2003

16.  Metodološko navodilo o posredovanju poda-

tkov iz podatkovne baze letnih poroËil posa-

meznih poslovnih subjektov, predloženih na 

poenotenih obrazcih

  (št. 512-10/2003, 10.6.2003) 

Objava: 27.6.2003,  Ur. l. RS, št. 62/03

 Velja od: 28.6.2003

 Velja do: 4.11.2004

16.a  Sprememba Metodološkega navodila o po-

sredovanju podatkov iz podatkovne baze let-

nih poroËil posameznih poslovnih subjektov, 

predloženih na poenotenih obrazcih

  (št. 512-10/2003-4, 23.12.2003) 

Objava: 9.1.2004,  Ur. l. RS, št. 1/04

 Velja od: 10.1.2004

 Velja do: 4.11.2004
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16.b  Metodološko navodilo o posredovanju poda-

tkov iz podatkovne baze letnih poroËil posa-

meznih poslovnih subjektov, predloženih na 

poenotenih obrazcih

  (št. 512-10/2003-5, 22.9.2004) 

Objava: 4.11.2004,  Ur. l. RS, št. 118/04

 Velja od: 5.11.2004

17.  Sklep o poroËanju podatkov za namene stati-

stike finanËnih raËunov 

 (30.6.2003) 

 Objava: 7.7.2003,  Ur. l. RS, št. 66/03

 Velja od: 7.7.2003

17.a  Sklep o spremembi Sklepa o poroËanju poda-

tkov za namene statistike finanËnih raËunov

 (4.11.2004)

 Objava: 12.11.2004,  Ur. l. RS, št. 122/04

 Velja od: 12.11.2004

17.1  Navodilo za izvajanje Sklepa o poroËanju po-

datkov za namene statistike finanËnih raËu-

nov (28.7.2003)

 Objava: 8.8.2003,  Ur. l. RS, št. 78/03

 Velja od: 8.8.2003

17.1.a  Sklep o spremembi Navodila za izvajanje Skle-

pa o poroËanju podatkov za namene statistike 

finanËnih raËunov

 (20.11.2003)

 Objava: 28.11.2003,  Ur. l. RS, št. 117/03

 Velja od: 28.11.2003

17.1.b  Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila 

za izvajanje Sklepa o poroËanju podatkov za 

namene statistike finanËnih raËunov

 (13.2.2004) 

 Objava: 20.2.2004,  Ur. l. RS, št. 16/04

 Velja od: 20.2.2004

17.1.c  Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje 

Sklepa o poroËanju podatkov za namene sta-

tistike finanËnih raËunov

 (20.5.2004)

 Objava: 28.5.2004,  Ur. l. RS, št. 58/04

 Velja od: 28.5.2004

17.1.Ë  Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila 

za izvajanje Sklepa o poroËanju podatkov za 

namene statistike finanËnih raËunov

 (20.12.2004)

 Objava: 29.12.2004,  Ur. l. RS, št. 140/04

 Velja od: 29.12.2004 

18.  Metodološko navodilo za izvajanje statistiËne-

ga raziskovanja v AJPES o izplaËanih plaËah 

in regresu za letni dopust pri pravnih osebah 

v Republiki Sloveniji

  (št. 132-4/2003, 21.7.2003)

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.8.2003

19.  Pravilnik o metodologiji za posredovanje in 

analizo podatkov o plaËah v javnem sektorju 

(19.9.2003)

 Objava: 10.10.2003,  Ur. l. RS, št. 97/03

 Velja od: 11.10.2003

19.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-

vilnika o metodologiji za posredovanje in 

analizo podatkov o plaËah v javnem sektorju 

(5.4.2004)

 Objava: 9.4.2004,  Ur. l. RS, št. 35/04

 Velja od: 10.4.2004

 Uporaba od: 1.7.2004

19.b  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-

nika o metodologiji za posredovanje in analizo 

podatkov o plaËah v javnem sektorju

  (št. 16-016-13/2004/134, 28.6.2004) 

Objava: 30.6.2004,  Ur. l. RS, št. 71/04

 Velja od: 30.6.2004

20.  Navodilo za izvajanje statistiËnega raziskova-

nja o plaËilih za investicije v AJPES

  (št. 132-5/2003, 24.12.2003) 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.1.2004
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21.  Splošni pogoji uporabe spletnega  

portala AJPES

 Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.6.2004 

 

22.  Obvestilo in poziv dolžnikom, upnikom in  

zastaviteljem neposestno zastavljenih  

premiËnin

  (št. 713-3/02, 15.6.2004) 

Objava: 24.6.2004,  Ur. l. RS, št. 69/04

 Velja od: 24.6.2004

23.  Navodilo o obliki in tehniËnih pogojih za 

vložitev zahteve za vpis podatkov v Register 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premiËnin

  (št. 713-3/02, 15.6.2004) 

Objava: 24.6.2004,  Ur. l. RS, št. 69/04

 Velja od: 1.7.2004

24.  Tarifa nadomestil za vpis, vpogled in izpis po-

datkov iz Registra neposestnih zastavnih pra-

vic in zarubljenih premiËnin 

Objava: Spletni portal AJPES

 Velja od: 1.7.2004

25.  Navodilo za prikazovanje podatkov o plaËah v 

zasebnem sektorju

  (št. 663-02/004/04-011, 26.7.2004) 

Objava: 6.8.2004,  Ur. l. RS, št. 87/04

 Velja od: 1.9.2004

26.  Navodilo o naËinu nakazovanja nadomestil za 

opravo vpisa v Register neposestnih zastavnih 

pravic in zarubljenih premiËnin

  (št. 713-3/2002, 7.9.2004) 

Objava: 23.9.2004, Ur. l. RS, št. 103/04

 Velja od: 24.9.2004 

27.  Sklep o vzpostavitvi in vodenju Registra trans-

akcijskih raËunov

 (20.9.2004)

 Objava: 27.9.2004,  Ur. l. RS, št. 105/04

 Velja od: 1.10.2004 

27.1  Navodilo o Registru transakcijskih raËunov 

(30.9.2004)

 Objava: 8.10.2004,  Ur. l. RS, št. 109/04

 Velja od: 9.10.2004

28.  Metodološko navodilo za vodenje Registra za-

vezancev za predložitev letnih poroËil

  (št. 219-2/2004, 26.11.2004) 

Velja od: 26.11.2004 

29.  Navodilo za obvešËanje registrskega sodišËa o 

nastopu izbrisnega razloga iz 1. toËke prvega 

odstavka 25. Ëlena Zakona o finanËnem po-

slovanju podjetij 

  (št. 212-3/2004, 9.12.2004) 

Velja od: 9.12.2004
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1.  OdloËba Vlade RS o imenovanju v. d. direktorja 

AJPES

  (št. 111-45/2002, 30.5.2002) 

Imenovanje: 30.5.2002

 Mandat: do imenovanja direktorja AJPES

 (potek mandata 25.6.2003)

1.a  OdloËba Vlade RS o imenovanju direktorja AJ-

PES

  (št. 118-47/2003, 26.6.2003) 

Imenovanje: 26.6.2003

 Mandat: 5 let

1.b  Sklep o imenovanju namestnika direktorja AJ-

PES 

  (št. 080-27/2003, 11.11.2003) 

Velja od: 11.11.2003

2.  Program prevzema vodenja PRS:

 AJPES: št. 580-3/02, 6.6.2002

 SURS: št. 94-158/02, 6.6.2002

  MF (soglasje): št. 4485/02, 26.6.2002 
Velja od: 6.6.2002

3.  Dogovor o prevzemu dokumentarnega gradiva 

APP:

 APP: št. 020-18/2002, 27.6.2002

  UJP: št. 681-3/2002, 27.6.2002 

Velja od: 27.6.2002

3.a  Program prevzema dokumentarnega gradiva 

APP 

  (št. 020-20/2002, 28.6.2002) 

Velja od: 28.6.2002

4.  Sklep Vlade RS o imenovanju Ëlanov Sveta AJ-

PES 

  (št. 118-56/2002, 2.8.2002) 

Imenovanje: 2.8.2002

 Mandat: 5 let

4.a  OdloËba Vlade RS o razrešitvi Ëlana Sveta  

AJPES

  (št. 118-26/2003, 20.3.2003) 

Velja od: 20.3.2003

4.b  OdloËba Vlade RS o imenovanju Ëlanice Sveta 

AJPES

  (št. 118-26/2003-1, 20.3.2003) 

Velja od: 20.3.2003

4.c  OdloËba Vlade RS o razrešitvi dolžnosti Ëlanice 

Sveta AJPES in o imenovanju nove Ëlanice Sve-

ta AJPES

  (št. 118-70/2003, 4.12.2003) 

Velja od: 4.12.2003

4.Ë  Poslovnik o delu Sveta AJPES

  (št. 580-23/2002, 4.9.2002) 

Velja od: 4.9.2002

5.  Pravilnik o štampiljkah AJPES

  (št. 580-13/2002, 20.8.2002) 

Velja od: 20.8.2002

6.  Sklep o vpisu AJPES v sodni register

  (Srg 2002/07585, št. vložka 1/36640/00) 

Vpis: 13.9.2002

  Spremembe sklepa: 
 28.10.2002, 31.12.2003, 26.4.2004

7.  Pravilnik o notranji organizaciji AJPES

  (št. 580-63/2002, 8.10.2002) 

Velja od: 8.10.2002

8.  Potrdilo DURS o davËni številki AJPES 

 (št. 2002/87894, 21.10.2002) 

 Velja od: 21.10.2002

Priloga 4

Interni akti in drugi akti, povezani s statusom AJPES
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8.a  Potrdilo DURS o identifikacijski številki AJPES 

za DDV

  (šifra 44799-8253-08-2004-0043, 

 19.3.2004)

 Velja od: 1.5.2004

9.  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJ-

PES 

  (št. 580-64/2002, 28.10.2002) 

Velja od: 28.10.2002

9.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-

nika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES 

  (št. 580-64/2002, 12.12.2002) 

Velja od: 18.12.2002

9.b  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v  

AJPES 

  (št. 580-64/2002, 28.1.2003) 

Velja od: 1.1.2003

9.c  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v  

AJPES 

  (št. 512-18/2003, 5.11.2003) 

Velja od: 6.11.2003 

  (1. Ëlen velja od 28.6.2003)

9.Ë  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v  

AJPES 

  (št. 512-1/2004, 21.1.2004) 

Velja od: 1.2.2004

9.d  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v  

AJPES 

  (št. 512-12/2004, 22.9.2004) 

Velja od: 1.10.2004

  (doloËbi 1. toËke 1. Ëlena se uporabljata od 

1.1.2005, doloËbi 2. toËke 1. Ëlena pa od 

1.10.2004)

9.e  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v  

AJPES

  (št. 512-3/2005, 2.3.2005) 

Velja od: 1.4.2005

10.  Program prehoda delavcev APP v AJPES 

  (št. 580-66/2002, 28.10.2002) 

Velja od: 28.10.2002

11.  Obvestilo o odprtem podraËunu pri UJP 

 (št. 536-2002/SA, 4.12.2002) 

 PodraËun odprt: 4.12.2002

12.  Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po de-

javnosti - PRS 

 (9.12.2002)

13.  Program prevzema nalog, delavcev, poslovnih 

prostorov in opreme

  (št. 580-76/2002, 11.12.2002) 

Velja od: 11.12.2002

14.  Pogodba z Ministrstvom za finance o financira-

nju nalog AJPES v letu 2003 

  (št. 580-99/2002, 11.12.2002) 

Velja od: 12.12.2002

 Velja do: 5.1.2004

14.a  Pogodba z Ministrstvom za finance o financira-

nju AJPES 

  (št. 1611-04-160004, 6.1.2004; aneks št. 1, 

22.6.2004, aneks št. 2, 29.12.2004) 

Velja od: 6.1.2004

15.  IzhodišËa za enotno ureditev in sprejemanje 

ukrepov s podroËja varovanja objektov in var-

nosti pri delu v organizacijskih enotah AJPES

  (št. 580-107/2002, 18.12.2002) 

Velja od: 18.12.2002

16.  Pravilnik o raËunovodstvu in finanËnem poslo-

vanju AJPES

  (št. 580-101/2002, 18.12.2002) 

Velja od: 1.1.2003
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16.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-

nika o raËunovodstvu in finanËnem poslovanju 

AJPES

  (št. 512-9/2004, 22.9.2004) 

Velja od: 1.10.2004

17.  Pravilnik o dnevih poslovanja, uradnih urah in 

delovnem Ëasu v AJPES

  (št. 580-110/2002-2, 27.12.2002) 

Velja od: 1.1.2003

17.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-

vilnika o dnevih poslovanja, uradnih urah in 

delovnem Ëasu v AJPES

  (št. 512-11/2003, 20.2.2003) 

Velja od: 1.3.2003

17.b  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-

vilnika o dnevih poslovanja, uradnih urah in 

delovnem Ëasu v AJPES

  (št. 512-11/2003, 29.9.2003) 

Velja od: 1.10.2003

17.c  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-

vilnika o dnevih poslovanja, uradnih urah in 

delovnem Ëasu v AJPES

  (št. 512-4/2005, 1.3.2005) 

Velja od: 1.3.2005

18.  Navodilo o uporabi mobilnih telefonov v AJ-

PES

 (št. 580-37/2003, 31.12.2002) 

 Velja od: 1.1.2003

19.  Navodilo za poslovanje s spisi v AJPES 

 (št. 512-1/2003, 31.12.2002) 

 Velja od: 1.1.2003

20.  Sklep o blagajniškem maksimumu v AJPES

  (št. 512-8/2003, 31.12.2002) 

Velja od: 1.1.2003

 Velja do: 31.10.2004

20.a  Sklep o blagajniškem maksimumu v AJPES

  (št. 512-14/2004, 18.10.2004) 

Velja od: 1.11.2004

 Velja do: 31.12.2004 

20.b  Sklep o blagajniškem maksimumu v AJPES

 (št. 512-14/2004-2, 28.12.2004) 

 Velja od: 1.1.2005

21.  Pravilnik o oddaji javnih naroËil male vredno-

sti v AJPES 

  (št. 512-3/2003, 3.1.2003) 

Velja od: 1.1.2003

 Velja do: 29.8.2004

21.a  Pravilnik o oddaji javnih naroËil male vredno-

sti v AJPES

  (št. 512-10/2004, 30.8.2004) 

Velja od: 30.8.2004

22.  OdloËba o vpisu v register zavezancev za davek 

na dodano vrednost

  (št. 44711-08000012/03, 8.1.2003) 

AJPES postane zavezanec s 1.1.2003

23.  Pravilnik o službenih potovanjih in povraËilu 

stroškov za službena potovanja delavcev AJ-

PES

  (št. 512-4/2003, 31.3.2003) 

Velja od: 1.4.2003

24.  Navodilo za hrambo in zagotavljanje izpisov 

podatkov in fotokopij dokumentarnega gradiva 

APP v AJPES 

 (št. 512-6/2003-2, 14.4.2003)

 Velja od: 14.4.2003

24.a  Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navo-

dila za hrambo in zagotavljanje izpisov poda-

tkov in fotokopij dokumentarnega gradiva APP 

v AJPES

  (št. 512-6/2003-4, 14.5.2003) 

Velja od: 14.5.2003

25.  Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov AJ-

PES

  (št. 512-2/03, 15.4.2003)  

Velja od: 15.4.2003
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25.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-

nika o uporabi službenih avtomobilov AJPES

  (št. 512-2/2003-11, 29.4.2005) 

Velja od: 29.4.2005

  Uporaba od: 1.1.2005

26.  Program dela AJPES za leto 2003

  (št. 010-5/2003, 18.8.2003) 

Soglasje Vlade RS št. 408-32/2002-4 z dne 

31.7.2003

26.a  Program dela AJPES za leto 2004

  (marec 2004)

 Soglasje Vlade RS št. 408-32/2002-6 z dne

 8.6.2004

27.  FinanËni naËrt AJPES za leto 2003

  (št. 010-6/2003, 18.8.2003) 

Soglasje Vlade RS št. 408-32/2002-4 z dne 

31.7.2003

27.a  FinanËni naËrt AJPES za leti 2004 in 2005

  (april 2004)  

Soglasje Vlade RS k finanËnemu naËrtu 

AJPES za leto 2004 št. 408-32/2002-6  

z dne 8.6.2004

28.  Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do 

virov sredstev v AJPES

  (št. 512-12/2003, 3.7.2003) 

Velja od: 4.7.2003

  Velja do: 1.11.2004

28.a  Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do 

virov sredstev v AJPES

  (št. 512-16/2004, 2.11.2004) 

Velja od: 2.11.2004

29.  Pravilnik o izobraževanju delavcev AJPES

  (št. 512-14/2003, 23.7.2003) 

Velja od: 23.7.2003

  (velja do sprejema Kolektivne pogodbe za jav-

ni sektor)

29.a  Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobraževa-

nju delavcev AJPES

  (št. 512-14/2003-2, 29.11.2004) 

Velja od: 29.11.2004

30.  Program izobraževanja delavcev AJPES v letu 

2003

  (št. 512-17/2003, 25.7.2003) 

Velja od: 1.1.2003

 Velja do: 31.12.2003

30.a  Program izobraževanja uslužbencev AJPES v 

letu 2004

  (št. 524-6/2004, 16.3.2004) 

Velja od: 1.1.2004

 Velja do: 31.12.2004

31.  Pravilnik o enotnem kontnem naËrtu AJPES

  (št. 512-22/2003, 31.12.2003) 

Velja od: 1.1.2004

 Velja do: 1.1.2004

31.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-

nika o enotnem kontnem naËrtu AJPES

  (št. 512-22/2003-2, 9.11.2004) 

Velja od: 10.11.2004

 Velja do: 1.1.2004

 Uporaba od: 1.1.2004

 Uporaba do: 1.1.2004

31.b  Pravilnik o enotnem kontnem naËrtu AJPES

  (št. 512-22/2003-1, 31.12.2003) 

Velja od: 1.1.2004

 Uporaba od: 1.1.2004

32.  Metodologija za ugotavljanje stroškov gospo-

darske dejavnosti AJPES

  (št. 512-3/2004, 2.2.2004) 

Velja od: 2.2.2004 

 Uporaba od: 1.1.2004

32.a  Spremembe in dopolnitve Metodologije za 

ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti 

AJPES

  (št. 512-3/2004-3, 18.10.2004) 

Velja od: 18.10.2004

 Uporaba od: 1.1.2004
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33.  PriroËnik za delo: Predložitev in obdelava let-

nih poroËil pravnih oseb javnega prava, pra-

vnih oseb zasebnega prava in društev za leto 

2003

  (št. 112-4/2004, 12.2.2004) 

Velja od: 12.2.2004

34.  PriroËnik za delo na podroËju prejema, kontro-

le, obdelave in posredovanja podatkov iz let-

nih poroËil gospodarskih družb in samostojnih 

podjetnikov posameznikov (marec 2004) 

Velja od: marca 2004

35.  Sklep o poveËanju letnega dopusta uslužben-

cev AJPES za leto 2004

 (št. 512-4/2004, 15.3.2004)

 Velja od: 15.3.2004

 (velja za leto 2004)

35.a  Sklep o poveËanju letnega dopusta uslužben-

cev AJPES za leto 2005

  (št. 512-2/2005, 21.2.2005) 

Velja od: 21.2.2005

 (velja za leto 2005)

36.  Pravilnik o organiziranosti in delovanju Službe 

za notranjo revizijo AJPES

  (št. 512-5/2004, 30.4.2004) 

Velja od: 30.4.2004

37.  Pravilnik o pripravništvu v AJPES

  (št. 512-7/2004, 10.5.2004) 

Velja od: 10.5.2004

38.  Pravilnik o zastopanju in podpisovanju v AJ-

PES

  (št. 512-6/2004, 11.6.2004) 

Velja od: 15.6.2004

38.a  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o zastopanju in podpisovanju v  

AJPES

  (št. 512-6/2004-6, 7.7.2004) 

Velja od: 7.7.2004

38.b  Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zastopa-

nju in podpisovanju v AJPES

  (št. 512-6/2004-8, 1.9.2004) 

Velja od: 1.9.2004

39.  Pravila za uporabo sistema elektronske pošte v 

AJPES

  (št. 512-8/2004, 9.7.2004) 

Velja od: 9.7.2004

40.  Pravila za uporabo interneta v AJPES

  (št. 512-11/2004, 13.9.2004) 

Velja od: 13.9.2004

41.  Navodilo za prijavljanje terjatev AJPES do 

dolžnikov, ki so v postopku prisilne poravnave 

oziroma v steËajnem postopku

  (št. 512-17/2004, 28.12.2004) 

Velja od: 1.1.2005

42.  Navodilo za pripravo in vložitev predlogov za 

izvršbo za izterjavo terjatev do dolžnikov, ki 

AJPES niso poravnali dospelih obveznosti

  (št. 512-1/2005, 7.2.2005) 

Velja od: 10.2.2005
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Priloga 5

Seznam projektnih oziroma delovnih skupin in komisij, imenovanih v AJPES

 1. Projektna skupina za spremljanje in razvoj statistiËnih in drugih raziskovanj
 
 2.  Projektna skupina za razvoj sistema predlaganja, obdelovanja in  

objavljanja letnih poroËil poslovnih subjektov

 3. Projektna skupina za razvoj bonitetne dejavnosti

 4. Projektna skupina za razvoj podroËja vodenja poslovnega registra v AJPES

  5. Projektna skupina za izpeljavo nalog AJPES v okviru projekta “VEM”

 6. Delovna skupina za izdelavo predlogov internih aktov AJPES

 7. Komisija za razvršËanje enot poslovnega registra po dejavnostih

 8. Komisija za uniËenje štampiljk AJPES

 9. Delovna skupina za zagotovitev pravilnosti podatkov v poslovnem registru*

 10.  Komisija za razvršËanje enot poslovnega registra po standardni  
klasifikaciji dejavnosti

 11. Projektna skupina za izdelavo spletnih strani AJPES*

 12.  Strokovna skupina za organiziranje in nadziranje izvajanja  
veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti v AJPES

13.  Delovna skupina za pripravo predloga Zakona o spremembah in  
dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije*

14. Komisija za preverjanje stroškov uporabe mobilnih telefonov v AJPES

15.  Projektna skupina za zagotovitev uËinkovitega delovanja Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin

16. Komisija za preveritev oddaje javnih naroËil male vrednosti v AJPES*

17.  Delovna skupina za reševanje problemov pri izvajanju operativnih nalog vodenja 
poslovnega registra*
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18.  Delovna skupina za doloËitev prodajne cene baz  
podatkov letnih poroËil in pripravo ustreznega akta o zagotavljanju teh podatkov*

19. Projektna skupina za zašËito informacij v AJPES*

20.  Komisija za ugotovitev poteka roka hrambe dokumentarnega  
gradiva APP v centrali AJPES

21.  Komisija za doloËitev oznak podatkovnih baz iz letnih poroËil  
poslovnih subjektov

22.  Strokovna komisija za pregled pravilnosti oznaËevanja namenov  
plaËil na plaËilnih nalogih v AJPES*

23. Strokovna skupina za statistiko finanËnih raËunov

24. Delovna skupina za pomoË pri knjiženju prejetih plaËil za storitve AJPES*

25.  Komisija za odobritev izobraževanja za pridobitev višje stopnje  
strokovne izobrazbe uslužbencem AJPES

26.  Projektna skupina za vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema  
o plaËah v javnem sektorju

27.  Komisija za prevzem programske opreme za vzpostavitev  
in delovanje registra neposestnih zastavnih pravic na premiËninah*

28.  Strokovna skupina za pripravo podlag za izvajanje nalog AJPES  
kot prekrškovnega organa

29. Komisija za odstranitev oziroma uniËenje opreme in drobnega inventarja AJPES

30. Komisija za preveritev pravilnosti ravnanja AJPES pri vkljuËevanju podatkov v FI-PO*

31. Komisija za verifikacijo aplikacije FI-PO Ajpes’04*

32. Projektna skupina za prenovo spletnega mesta AJPES

33. Projektna skupina za pripravo predstavitve AJPES na 38. MOS v Celju

* Komisija oziroma skupina je delo konËala.
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Priloga 6

©tevilo zavezancev za predložitev letnih poroËil in število predloženih letnih 
poroËil za leto 2003

©tevilo gospodarskih družb, zavezanih za predložitev letnih poroËil, število gospodarskih družb, ki so predložile letna 
poroËila za leto 2003, in število predloženih letnih poroËil za leto 2003

Izpostava Za dræavno statistiko Za javnost podatkov

 ©tevilo gospodarskih druæb, ©tevilo gospodarskih druæb, ©tevilo
 zavezanih za  zavezanih za  predloæenih
 predloæitev ki so predloæile predloæitev ki so predloæile letnih poroËil**

 letnih poroËil letna poroËila letnih poroËil* letna poroËila** 

Celje  3.317 2.982 3.318 2.983 3.031

Koper 2.800 2.537 2.800 2.543 2.577

Kranj  3.925 3.637 3.925 3.640 3.679

Krško  929 868 929 868 881

Ljubljana 19.871 17.848 19.904 17.950 18.177

Maribor 5.283 4.746 5.283 4.759 4.830

Murska Sobota 1.188 1.082 1.188 1.084 1.114

Nova Gorica 2.144 2.045 2.144 2.048 2.086

Novo mesto 1.860 1.704 1.861 1.710 1.744

Postojna 805 665 805 665 673

Trbovlje 520 478 521 492 492

Velenje 1.312 1.245 1.313 1.245 1.267

SKUPAJ 43.954 39.837 43.991 39.987 40.551

*   VkljuËno s skladi, bankami in zavarovalnicami, ki podatkov iz letnih poroËil za državno 
statistiko ne predložijo, predložijo pa jih zaradi javnosti podatkov.

**   Letna poroËila, objavljena na spletnem portalu AJPES do 27.12.2004.
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©tevilo samostojnih podjetnikov, zavezanih za predložitev letnih poroËil, in število samostojnih podjetnikov, ki so 
predložili letna poroËila za leto 2003

Izpostava Za dræavno statistiko Za javnost podatkov

 ©tevilo samostojnih podjetnikov, ©tevilo samostojnih podjetnikov,
 zavezanih za  zavezanih za
 predloæitev ki so predloæili predloæitev ki so predloæili
 letnih poroËil letna poroËila letnih poroËil letna poroËila**

Celje  5.651 5.273 5.651 5.277

Koper 4.318 3.855 4.318 3.855

Kranj  5.413 5.158 5.413 5.178

Krško  2.237 2.154 2.237 2.163

Ljubljana 13.323 11.972 13.323 12.170

Maribor 9.453 8.871 9.453 8.873

Murska Sobota 3.001 2.731 3.001 2.731

Nova Gorica 4.858 4.550 4.858 4.554

Novo mesto 3.771 3.574 3.771 3.589

Postojna 1.789 1.549 1.789 1.557

Trbovlje 949 895 949 894

Velenje 2.996 2.814 2.996 2.816

SKUPAJ 57.759 53.396 57.759 53.657

**  Letna poroËila, objavljena na spletnem portalu AJPES do 27.12.2004.

©tevilo pravnih oseb javnega prava, zavezanih za predložitev letnih poroËil, in število pravnih oseb javnega prava, ki 
so predložile letna poroËila za leto 2003

Izpostava Za dræavno statistiko Za javnost podatkov

 ©tevilo pravnih oseb javnega prava, ©tevilo pravnih oseb javnega prava,

 zavezanih za  zavezanih za
 predloæitev ki so predloæile predloæitev ki so predloæile
 letnih poroËil letna poroËila letnih poroËil letna poroËila
Celje  286 285 286 285

Koper 181 181 181 181

Kranj  252 245 252 245

Krško  121 121 121 121

Ljubljana 703 686 703 686

Maribor 366 366 366 366

Murska Sobota 257 254 257 254

Nova Gorica 254 254 254 254

Novo mesto 204 204 204 204

Postojna 108 88 108 88

Trbovlje 62 62 62 62

Velenje 144 143 144 143

SKUPAJ 2.938 2.889 2.938 2.889
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©tevilo pravnih oseb zasebnega prava, zavezanih za predložitev letnih poroËil, in število pravnih oseb zasebnega 
prava, ki so predložile letna poroËila za leto 2003

Izpostava Za dræavno statistiko Za javnost podatkov

 ©tevilo pravnih oseb zasebnega prava, ©tevilo pravnih oseb zasebnega prava,

 zavezanih za  zavezanih za
 predloæitev ki so predloæile predloæitev ki so predloæile
 letnih poroËil letna poroËila letnih poroËil letna poroËila

Celje  416 329 416 329

Koper 249 206 249 206

Kranj  396 335 396 335

Krško  154 139 154 139

Ljubljana 1.440 1.102 1.440 1.102

Maribor 615 452 615 452

Murska Sobota 257 206 257 206

Nova Gorica 233 214 233 214

Novo mesto 272 230 272 230

Postojna 127 103 127 103

Trbovlje 101 97 101 97

Velenje 185 168 185 168

SKUPAJ 4.445 3.581 4.445 3.581

©tevilo društev, zavezanih za predložitev letnih poroËil, in število društev, ki so predložila letna poroËila za leto 2003

Izpostava Za dræavno statistiko Za javnost podatkov

 ©tevilo društev, ©tevilo društev,

 zavezanih za  zavezanih za
 predloæitev ki so predloæila predloæitev ki so predloæila
 letnih poroËil letna poroËila letnih poroËil letna poroËila

Celje  1.856 1.572 1.856 1.572

Koper  1.041 868 1.041 868

Kranj  1.611 1.364 1.611 1.364

Krško  633 596 633 596

Ljubljana 5.043 3.526 5.043 3.526

Maribor 2.817 2.334 2.817 2.334

Murska Sobota 1.520 1.151 1.520 1.151

Nova Gorica 1.102 968 1.102 968

Novo mesto 1.313 1.083 1.313 1.083

Postojna 547 491 547 491

Trbovlje 353 322 353 322

Velenje 961 798 961 798

SKUPAJ 18.797 15.073 18.797 15.073
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Priloga 7

Objava letnih poroËil gospodarskih druæb 
in samostojnih podjetnikov za leto 2003 na spletnem portalu AJPES

                                    © T E V I L O  O B JAV L J E N I H  L E T N I H  P O R O » I L

 Skupaj                                                 Gospodarske druæbe  Samostojni
      podjetniki
DATUM

    Revidirana Konsolidi-
JAVNE

   Letna letna  rana letna 
OBJAVE

  Skupaj poroËila poroËila poroËila 
 1 (2 + 6) 2 (3 + 4 + 5) 3 4 5 6

24.5.2004 91.044 37.734 37.387 309 38 53.310

7.6.2004 150 144 48 80 16 6

21.6.2004 215 188 9 150 29 27

19.7.2004 465 451 29 340 82 14

16.8.2004 563 438 25 331 82 125

6.9.2004 598 520 31 381 108 78

20.9.2004 672 649 26 481 142 23

18.10.2004 340 289 98 155 36 51

15.11.2004 112 98 84 11 3 14

6.12.2004 14 14 3 7 4 0

27.12.2004 35 26 18 6 2 9

SKUPAJ 94.208 40.551 37.758 2.251 542 53.657
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Priloga 8

Pregled posredovanja podatkovnih baz letnih poroËil 
posameznih poslovnih subjektov za leto 2003

A. NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ PO ZAKONU

1. BrezplaËni prejem

   Datum sklenitve  Datum posredovanja Datum predloga za Datum
   dogovora oziroma podatkov deponiranje pri notarju notarskega potrdila
Zap.  pogodbe   
πt. NaroËnik Podatkovna baza    

1. StatistiËni urad Republike Slovenije,  Pravne osebe javnega prava Ni sklenjeno 24.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 Vožarski pot 12, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Samostojni podjetniki Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

2. DavËna uprava Republike Slovenije,  Pravne osebe javnega prava Ni sklenjeno 24.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 ©martinska 55, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Samostojni podjetniki Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

3. Ministrstvo za finance, Pravne osebe javnega prava 24.3.2004 25.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 ŽupanËiËeva 3, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava 24.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva 24.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe 24.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Samostojni podjetniki 24.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

4. Urad Vlade Republike Slovenije Pravne osebe javnega prava 26.3.2004 26.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 za makroekonomske analize in razvoj, Pravne osebe zasebnega prava 26.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

 GregorËiËeva 27, Ljubljana Društva 26.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe 26.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Samostojni podjetniki 26.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

5. Gospodarska zbornica Slovenije, Gospodarske družbe 24.5.2004 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

 DimiËeva 13, Ljubljana Samostojni podjetniki 24.5.2004 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

6. Banka Slovenije, Gospodarske družbe 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

 Slovenska cesta 35, Ljubljana Samostojni podjetniki 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

7. Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarske družbe 1.6.2004 1.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

 Celovška 71, Ljubljana Samostojni podjetniki 1.6.2004 1.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

8. Ministrstvo za delo, družino in socialne Gospodarske družbe 15.6.2004 6.7.2004* 13.7.2004 13.7.2004

 zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana Samostojni podjetniki 15.6.2004 6.7.2004* 13.7.2004 13.7.2004

9. Ministrstvo za okolje in prostor, Gospodarske družbe 15.7.2004 16.7.2004 19.7.2004 19.7.2004

 Dunajska 21, Ljubljana Samostojni podjetniki 15.7.2004 16.7.2004 19.7.2004 19.7.2004

10. RaËunsko sodišËe Republike Slovenije, Pravne osebe javnega prava 6.12.2004 9.12.2004 14.12.2004 15.12.2004

 Slovenska cesta 50, Ljubljana Društva 6.12.2004 9.12.2004 14.12.2004 15.12.2004

* Zaradi letnega dopusta so podatke prevzeli šele 6.7.2004.
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Priloga 8

Pregled posredovanja podatkovnih baz letnih poroËil 
posameznih poslovnih subjektov za leto 2003

A. NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ PO ZAKONU

1. BrezplaËni prejem

   Datum sklenitve  Datum posredovanja Datum predloga za Datum
   dogovora oziroma podatkov deponiranje pri notarju notarskega potrdila
Zap.  pogodbe   
πt. NaroËnik Podatkovna baza    

1. StatistiËni urad Republike Slovenije,  Pravne osebe javnega prava Ni sklenjeno 24.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 Vožarski pot 12, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Samostojni podjetniki Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

2. DavËna uprava Republike Slovenije,  Pravne osebe javnega prava Ni sklenjeno 24.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 ©martinska 55, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva Ni sklenjeno 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Samostojni podjetniki Ni sklenjeno 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

3. Ministrstvo za finance, Pravne osebe javnega prava 24.3.2004 25.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 ŽupanËiËeva 3, Ljubljana Pravne osebe zasebnega prava 24.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Društva 24.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe 24.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Samostojni podjetniki 24.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

4. Urad Vlade Republike Slovenije Pravne osebe javnega prava 26.3.2004 26.3.2004 14.4.2004 14.4.2004

 za makroekonomske analize in razvoj, Pravne osebe zasebnega prava 26.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

 GregorËiËeva 27, Ljubljana Društva 26.3.2004 6.4.2004 14.4.2004 14.4.2004

  Gospodarske družbe 26.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Samostojni podjetniki 26.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

5. Gospodarska zbornica Slovenije, Gospodarske družbe 24.5.2004 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

 DimiËeva 13, Ljubljana Samostojni podjetniki 24.5.2004 25.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

6. Banka Slovenije, Gospodarske družbe 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

 Slovenska cesta 35, Ljubljana Samostojni podjetniki 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

7. Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarske družbe 1.6.2004 1.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

 Celovška 71, Ljubljana Samostojni podjetniki 1.6.2004 1.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

8. Ministrstvo za delo, družino in socialne Gospodarske družbe 15.6.2004 6.7.2004* 13.7.2004 13.7.2004

 zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana Samostojni podjetniki 15.6.2004 6.7.2004* 13.7.2004 13.7.2004

9. Ministrstvo za okolje in prostor, Gospodarske družbe 15.7.2004 16.7.2004 19.7.2004 19.7.2004

 Dunajska 21, Ljubljana Samostojni podjetniki 15.7.2004 16.7.2004 19.7.2004 19.7.2004

10. RaËunsko sodišËe Republike Slovenije, Pravne osebe javnega prava 6.12.2004 9.12.2004 14.12.2004 15.12.2004

 Slovenska cesta 50, Ljubljana Društva 6.12.2004 9.12.2004 14.12.2004 15.12.2004

* Zaradi letnega dopusta so podatke prevzeli šele 6.7.2004.
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2. PlaËilo dejanskih stroškov

    Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.   dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  Ekonomski inštitut Pravne Gospodarske družbe 27.5.2004 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  fakultete, Prešernova 21, Ljubljana Samostojni podjetniki 27.5.2004 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

2.  Ekonomska fakulteta, Gospodarske družbe 27.5.2004 8.6.2004 9.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

  Kardeljeva pl. 17, Ljubljana Samostojni podjetniki 27.5.2004 8.6.2004 9.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

3.  Inštitut za ekonomska  Gospodarske družbe 8.7.2004 9.7.2004 12.7.2004 13.7.2004 13.7.2004

  raziskovanja, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana Samostojni podjetniki 8.7.2004 9.7.2004 12.7.2004 13.7.2004 13.7.2004

4.  Javna Agencija RS za regionalni razvoj, 

  Kotnikova 28, Ljubljana Gospodarske družbe 7.9.2004 15.10.2004 19.10.2004 25.10.2004 26.10.2004

5.  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Gospodarske družbe 26.11.2004 23.12.2004 29.12.2004 12.4.2005 12.4.2005

  Razlagova 14, Maribor Samostojni podjetniki 26.11.2004 23.12.2004 29.12.2004 12.4.2005 12.4.2005

B. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - NEKOMERCIALNA UPORABA

     Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.    dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  NKBM d. d., Gospodarske družbe 31.5.2004 31.5.2004 2.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Vita Kraigherja 5, Maribor Samostojni podjetniki 31.5.2004 31.5.2004 2.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

2.  NLB d. d.,  Gospodarske družbe 11.6.2004 10.6.2004 11.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

  Trg republike 2, Ljubljana Samostojni podjetniki 11.6.2004 10.6.2004 11.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

C. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - KOMERCIALNA UPORABA

     Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.    dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  Noviforum d. o. o., Gospodarske družbe 20.5.2004 21.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Stegne 31, Ljubljana Samostojni podjetniki 20.5.2004 21.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

    Pravne osebe javnega prava - doloËeni uporabniki 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

    Pravne osebe zasebnega prava 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

    Društva 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

2.  iGV d.o.o., Gospodarske družbe 19.5.2004 23.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Einspielerjeva 6, Ljubljana Samostojni podjetniki 19.5.2004 23.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

3.  AJPES, Gospodarske družbe - - 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Tržaška 16, Ljubljana Samostojni podjetniki - - 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004
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2. PlaËilo dejanskih stroškov

    Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.   dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  Ekonomski inštitut Pravne Gospodarske družbe 27.5.2004 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

  fakultete, Prešernova 21, Ljubljana Samostojni podjetniki 27.5.2004 28.5.2004 31.5.2004 3.6.2004 3.6.2004

2.  Ekonomska fakulteta, Gospodarske družbe 27.5.2004 8.6.2004 9.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

  Kardeljeva pl. 17, Ljubljana Samostojni podjetniki 27.5.2004 8.6.2004 9.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

3.  Inštitut za ekonomska  Gospodarske družbe 8.7.2004 9.7.2004 12.7.2004 13.7.2004 13.7.2004

  raziskovanja, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana Samostojni podjetniki 8.7.2004 9.7.2004 12.7.2004 13.7.2004 13.7.2004

4.  Javna Agencija RS za regionalni razvoj, 

  Kotnikova 28, Ljubljana Gospodarske družbe 7.9.2004 15.10.2004 19.10.2004 25.10.2004 26.10.2004

5.  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Gospodarske družbe 26.11.2004 23.12.2004 29.12.2004 12.4.2005 12.4.2005

  Razlagova 14, Maribor Samostojni podjetniki 26.11.2004 23.12.2004 29.12.2004 12.4.2005 12.4.2005

B. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - NEKOMERCIALNA UPORABA

     Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.    dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  NKBM d. d., Gospodarske družbe 31.5.2004 31.5.2004 2.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

  Vita Kraigherja 5, Maribor Samostojni podjetniki 31.5.2004 31.5.2004 2.6.2004 3.6.2004 3.6.2004

2.  NLB d. d.,  Gospodarske družbe 11.6.2004 10.6.2004 11.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

  Trg republike 2, Ljubljana Samostojni podjetniki 11.6.2004 10.6.2004 11.6.2004 14.6.2004 14.6.2004

C. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - KOMERCIALNA UPORABA

     Datum sklenitve  Datum Datum  Datum predloga za Datum
Zap.    dogovora oziroma plaËila posredovanja deponiranje pri notarju notarskega potrdila
πt.    NaroËnik Podatkovna baza pogodbe  podatkov

1.  Noviforum d. o. o., Gospodarske družbe 20.5.2004 21.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Stegne 31, Ljubljana Samostojni podjetniki 20.5.2004 21.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

    Pravne osebe javnega prava - doloËeni uporabniki 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

    Pravne osebe zasebnega prava 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

    Društva 22.6.2004 17.6.2004 22.6.2004 13.7.2004 13.7.2004

2.  iGV d.o.o., Gospodarske družbe 19.5.2004 23.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Einspielerjeva 6, Ljubljana Samostojni podjetniki 19.5.2004 23.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

3.  AJPES, Gospodarske družbe - - 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004

  Tržaška 16, Ljubljana Samostojni podjetniki - - 25.5.2004 25.5.2004 25.5.2004
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Priloga 9.a
©tevilo vloženih predlogov za uvedbo postopka o prekršku zaradi nepredložitve 
letnih poroËil za leto 2002 in število izdanih odloËb o prekršku do 10.5.2005

VRSTA                            ZA DRŽAVNO STATISTIKO       ZA JAVNOST PODATKOV
POSLOVNIH ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb
SUBJEKTOV za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku
 Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim
 poslovne odgovorne subjektom osebam poslovne odgovorne subjektom osebam
 subjekte osebe   subjekte osebe  

Gospodarske družbe 414 428 260 262 420 434 262 264

Samostojni podjetniki 1.313 0 915 0 0 0 0 0

Pravne osebe javnega prava 0 0 0 0 0 0 0 0

Pravne osebe zasebnega prava 7 7 0 0 7 7 0 0

Društva 137 137 39 39 137 137 39 39

SKUPAJ 1.871 572 1.214 301 564 578 301 303

Priloga 9.b
©tevilo vloženih predlogov za uvedbo postopka o prekrπku zaradi nepredložitve 
letnih poroËil za leto 2003 in πtevilo izdanih odloËb o prekrπku do 10.5.2005

VRSTA                             ZA DRŽAVNO STATISTIKO       ZA JAVNOST PODATKOV
POSLOVNIH ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb
SUBJEKTOV za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku
 Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim
 poslovne odgovorne subjektom osebam poslovne odgovorne subjektom osebam
 subjekte osebe   subjekte osebe  

Gospodarske družbe 2.428 2.509 298 307 2.441 2.523 307 316

Samostojni podjetniki 2.759 0 1.328 0 0 0 0 0

Pravne osebe javnega prava 0 0 0 0 0 0 0 0

Pravne osebe zasebnega prava 87 69 27 10 87 69 27 10

Društva 622 514 359 297 622 514 361 299

SKUPAJ 5.896 3.092 2.012 614 3.150 3.106 695 625
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Priloga 9.a
©tevilo vloženih predlogov za uvedbo postopka o prekršku zaradi nepredložitve 
letnih poroËil za leto 2002 in število izdanih odloËb o prekršku do 10.5.2005

VRSTA                            ZA DRŽAVNO STATISTIKO       ZA JAVNOST PODATKOV
POSLOVNIH ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb
SUBJEKTOV za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku
 Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim
 poslovne odgovorne subjektom osebam poslovne odgovorne subjektom osebam
 subjekte osebe   subjekte osebe  

Gospodarske družbe 414 428 260 262 420 434 262 264

Samostojni podjetniki 1.313 0 915 0 0 0 0 0

Pravne osebe javnega prava 0 0 0 0 0 0 0 0

Pravne osebe zasebnega prava 7 7 0 0 7 7 0 0

Društva 137 137 39 39 137 137 39 39

SKUPAJ 1.871 572 1.214 301 564 578 301 303

Priloga 9.b
©tevilo vloženih predlogov za uvedbo postopka o prekrπku zaradi nepredložitve 
letnih poroËil za leto 2003 in πtevilo izdanih odloËb o prekrπku do 10.5.2005

VRSTA                             ZA DRŽAVNO STATISTIKO       ZA JAVNOST PODATKOV
POSLOVNIH ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb ©tevilo vloženih predlogov  ©tevilo izdanih odloËb
SUBJEKTOV za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku za uvedbo postopka o prekršku  o prekršku
 Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim Zoper Zoper Poslovnim Odgovornim
 poslovne odgovorne subjektom osebam poslovne odgovorne subjektom osebam
 subjekte osebe   subjekte osebe  

Gospodarske družbe 2.428 2.509 298 307 2.441 2.523 307 316

Samostojni podjetniki 2.759 0 1.328 0 0 0 0 0

Pravne osebe javnega prava 0 0 0 0 0 0 0 0

Pravne osebe zasebnega prava 87 69 27 10 87 69 27 10

Društva 622 514 359 297 622 514 361 299

SKUPAJ 5.896 3.092 2.012 614 3.150 3.106 695 625
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