
AJPES
Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

L
et

no
 p

or
oœ

ilo
 2

00
6

(1,1)  -1- ovitek.indd 9/19/07 8:50:18 PM(1,1)  -1- ovitek.indd 9/19/07 8:50:18 PM



L
et

no
 p

or
oœ

ilo
 2

00
6



2

AJPES-letno poroœilo 2006



3

AJPES-letno poroœilo 2006

KAZALO    3

KRAJŠAVE   6

NAMESTO UVODA  7

ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA USTANOVITEV IN DELOVANJE AJPES 11

ORGANIZACIJA IN KADRI 14

  ORGANIZACIJSKE ENOTE IN ORGANIZACIJSKI DELI 14

  POSLOVNI IN DRUGI PROSTORI 17

  SISTEMIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST 18

  IZOBRAŽEVANJE 19

   Pripravništvo 20

   Izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe 20

   Strokovno usposabljanje 20

UPRAVLJANJE   22

  DIREKTORICA AJPES 22

  SVET AJPES  22

URESNIŒITEV CILJEV IN NALOG AJPES 25

  LETNA POROŒILA 25

   Podatki letnih poroœil za državno statistiko in letna poroœila za 
   zagotavljanje javnosti oziroma javno objavo 25

   Podatki o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb in samostojnih 
   podjetnikov do tujine 31

   Podatki za statistiko finanœnih raœunov 31

  STATISTIŒNA RAZISKOVANJA 32

   Statistiœno raziskovanje o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb 32

   Statistiœno raziskovanje o izplaœanih œistih (neto) plaœah in o drugih 
   osebnih prejemkih 33

   Statistiœno raziskovanje o plaœilih za investicije 34

   Statistiœno raziskovanje o izplaœanih plaœah in o regresu za letni dopust 34

   Statistiœno raziskovanje o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi 
   obveznostmi 35

   Zbiranje in obdelovanje statistiœnih podatkov v zvezi z javnimi naroœili 36

   Zbiranje in obdelovanje podatkov o izplaœanih plaœah v javnem sektorju 36

  REGISTRI IN EVIDENCE PODATKOV 37

   Poslovni register Slovenije 37

   Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin 41

   Register zavezancev za predložitev letnih poroœil 43

   Obvešœanje registrskih sodišœ o nastopu razloga za izbris gospodarskih 
   družb iz Sodnega registra 43

K
az

al
o



4

AJPES-letno poroœilo 2006

  BONITETNA DEJAVNOST 43

  VEŒSTRANSKO POBOTANJE OBVEZNOSTI IN TERJATEV MED 
  POSLOVNIMI SUBJEKTI 46

NALOGE V ZVEZI S PRENEHANJEM POSLOVANJA AGENCIJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA PLAŒILNI PROMET 48

VODENJE IN ODLOŒANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH 51

ELEKTRONSKA OGLASNA DESKA AJPES 57

UVEDBA EVRA  59

NOTRANJA REVIZIJA 62

MNENJE UPORABNIKOV O KAKOVOSTI STORITEV AJPES 65

  MNENJE UPORABNIKOV O KAKOVOSTI STORITEV AJPES 65

   Kakovost pomembnejših storitev AJPES 65

    Splošne ugotovitve 65

    Odgovori na vprašanja o kakovosti storitev 65

    Predlogi novih storitev in predlogi za izboljšanje kakovosti 
    sedanjih storitev 66

   Kakovost storitev na vstopnih toœkah VEM pri AJPES 68

RAŒUNOVODSKO POROŒILO AJPES ZA LETO 2006 72

  BILANCA STANJA AJPES NA DAN 31. 12. 2006 S POJASNILI 74

   Bilanca stanja AJPES na dan 31. 12. 2006 74

   Pojasnila k Bilanci stanja AJPES na dan 31. 12. 2006 76

    Sredstva 76

     Dolgoroœna sredstva in sredstva v upravljanju 76

     Kratkoroœna sredstva (razen zalog) in aktivne œasovne 
     razmejitve 78

     Zaloge 81

     Aktivni konti izvenbilanœne evidence 81

    Obveznosti do virov sredstev 82

     Lastni viri in dolgoroœne obveznosti 82

     Kratkoroœne obveznosti in pasivne œasovne razmejitve 83

     Pasivni konti izvenbilanœne evidence 84

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAŒELU NASTANKA
  POSLOVNEGA DOGODKA V LETU 2006 S POJASNILI 85

   Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu nastanka poslovnega 
   dogodka v letu 2006 85

   Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu nastanka   
   poslovnega dogodka v letu 2006 86

    Prihodki 86

    Odhodki 87

    Poslovni izid 87



5

AJPES-letno poroœilo 2006

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAŒELU DENARNEGA 
  TOKA V LETU 2006 S POJASNILI 88

   Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu denarnega toka 
   v letu 2006 88

   Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu denarnega 
   toka v letu 2006 89

  PREGLED URESNIŒITVE FINANŒNEGA NAŒRTA AJPES PO NAŒELU
  DENARNEGA TOKA ZA LETO 2006 Z OBRAZLOŽITVIJO 90

   Pregled uresniœitve Finanœnega naœrta AJPES po naœelu denarnega toka 
   za leto 2006 90

   Obrazložitev k Pregledu uresniœitve Finanœnega naœrta AJPES po naœelu 
   denarnega toka za leto 2006 92

    Prihodki, odhodki in poslovni izid 92

    Odhodki za raœunalniške storitve 92

    Investicijski odhodki 94



KRAJŠAVE

AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Samostojni podjetnik

Samostojni podjetnik posameznik

VEM

Vse na enem mestu



7

AJPES-letno poroœilo 2006

N
am

es
to

 u
vo

da

Za leto 2006, œetrto leto poslovanja AJPES, je tako kakor za druga leta znaœilen 

poveœan obseg dela v primerjavi s prejšnjim letom, še posebno pa s prvim letom 

poslovanja. Temeljnim nalogam, doloœenim ob ustanovitvi AJPES, se je v teh letih 

pridružila vrsta novih nalog. Omeniti velja le najbolj pomembne.

V letu 2003, prvem letu poslovanja AJPES, sta bili izpeljani dve zelo pomembni 

nalogi na podroœju zagotavljanja publicitete podatkov o poslovnih subjektih v Sloveniji. 

AJPES je zaœela na svojem spletnem portalu objavljati Poslovni register Slovenije in 

letna poroœila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Uporabnikom je tako 

omogoœila sodoben, hiter in brezplaœen dostop do podatkov o veœ kakor 150.000 

poslovnih subjektih, vpisanih v Poslovni register Slovenije, in do podatkov veœ kakor 

100.000 letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Z objavo letnih 

poroœil na spletnem portalu AJPES je bilo v Sloveniji zagotovljeno izvajanje prve – 

publicitetne – smernice Evropske unije, to je obveznosti družb, da objavijo letna poroœila 

v javnih glasilih, in obveznosti države, da tretjim osebam zagotovi dostop do podatkov 

letnih poroœil. 

Poleg tega je AJPES v tem letu v sodelovanju z Banko Slovenije zaœela zbirati podatke 

za statistiko finanœnih raœunov, ki so pomembno analitsko orodje za preuœevanje 

finanœnih tokov med institucionalnimi sektorji v gospodarstvu znotraj države ter med 

temi sektorji in tujino. 

V letu 2004 je bila vpeljana pomembna nova naloga AJPES: vodenje Registra 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin. Register neposestnih zastavnih 

pravic in zarubljenih premiœnin je javna, informatizirana baza podatkov o zastavljenih in 

zarubljenih premiœninah, ki zagotavlja udeležencem veœjo varnost v pravnem prometu, 

upnikom možnost zavarovanja doloœenih terjatev, izvršiteljem rubeža pa prihrani stroške 

hrambe zarubljenih premiœnin. V njem je bilo na dan 31. 12. 2006 vpisanih 24.102 

zastavnih pravic, 21.399 iz naslova prostovoljne zastave, 2.703 pa iz naslova rubeža.

To leto je AJPES v sodelovanju z Uradom za sistem plaœ v javnem sektorju izdelala 

tudi dva od treh modulov Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov 

o plaœah v javnem sektorju: modul za sprejemanje podatkov in modul za vpoglede v 

podatke. Oba modula sta se zaœela uporabljati v letu 2006 za informiranje o izplaœanih 

plaœah ravnateljem, direktorjem in tajnikom.

V letu 2005 je bilo novih nalog AJPES še veœ. AJPES je 1. 7. 2005 postala registrski 

organ za samostojne podjetnike, ki jih je okrog 64.000, skoraj polovica vseh poslovnih 

subjektov v Sloveniji. Dotlej je registracijo samostojnih podjetnikov opravljala Davœna 

uprava Republike Slovenije. Poslovni register Slovenije je tako postal primarni in edini 

register za to vrsto poslovnih subjektov. Postopek registracije samostojnih podjetnikov 

poteka elektronsko prek veœ kakor 230 vstopnih toœk pri razliœnih institucijah, vkljuœenih 

v sistem VEM. Registracija je opravljena v enem dnevu in je brezplaœna.

V tem letu je AJPES postala tudi prekrškovni organ. To pomeni, da je zaœela opravljati 

naloge v zvezi z vodenjem in odloœanjem v postopkih o prekrških zaradi nepredložitve 
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letnih oziroma drugih poroœil in podatkov. Doslej je obravnavala že okrog 14.000 zadev 

v zvezi s prekrški in izdala veœ kakor 2.000 odloœb oziroma plaœilnih nalogov.

Nova naloga v letu 2005 je bilo obvešœanje registrskih sodišœ o nastopu razloga za 

izbris tistih gospodarskih družb iz Sodnega registra, ki v dveh zaporednih poslovnih 

letih niso predložile letnih poroœil. Od 2.394 gospodarskih družb, za katere je AJPES 

registrskim sodišœem poslala obvestilo o nastopu izbrisnega razloga, jih je bilo do 

31. 12. 2006 iz Sodnega registra izbrisanih 1.977.

V letu 2006 so bile najzahtevnejše in najobsežnejše naloge AJPES povezane s 

pripravami pravnih podlag in informacijskih rešitev za vzpostavitev enotne zbirke 

podatkov Sodnega registra in Poslovnega registra Slovenije in za vpeljavo elektronske 

registracije gospodarskih družb v Poslovnem registru Slovenije prek enotnih vstopnih 

toœk VEM. Z združitvijo zbirk podatkov Sodnega registra in Poslovnega registra Slovenije 

bo v Sloveniji dosežena nova pomembna racionalizacija na podroœju registrov. Tri 

najveœje zbirke podatkov poslovnih subjektov (Poslovni register Slovenije, Vpisnik 

samostojnih podjetnikov in Sodni register), ki so jih še pred dvema letoma vodile 

razliœne institucije, bodo v letu 2007 združene v enotno podatkovno zbirko pri AJPES.

Novosti so bile tudi na podroœju opravljanja gospodarske dejavnosti AJPES. 

Posodobljeno je bilo izvajanje veœstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med 

poslovnimi subjekti – vpeljana je bila možnost predlaganja prijav v pobotanje prek 

spletnega portala AJPES. Posebno zahtevno je bilo pripravljanje metodologije in 

informacijskih rešitev za ocenjevanje bonitete poslovnih subjektov v skladu z direktivo o 

kapitalski ustreznosti bank Basel II.

Ob vpeljavi številnih novih nalog namenja AJPES pri svojem poslovanju posebno 

pozornost racionalizaciji zbiranja podatkov poslovnih subjektov za razliœna statistiœna 

raziskovanja. 

V letu 2005 so bila tako uresniœena veœletna prizadevanja AJPES za predlaganje letnih 

poroœil poslovnih subjektov za vse namene samo eni instituciji. Tako od leta 2006 dalje 

poslovni subjekti predlagajo letna poroœila samo AJPES in niœ veœ tudi Davœni upravi 

Republike Slovenije. Ta racionalizacija je pomenila razbremenitev za veœ kakor 100.000 

poslovnih subjektov. 

Pomembna racionalizacija je bila dosežena tudi na podroœju zbiranja podatkov o 

izplaœanih plaœah pri pravnih osebah. Podatke, ki sta jih predtem vsak za svoj namen 

zbirala AJPES in Statistiœni urad Republike Slovenije, je v letu 2005 zaœela zbirati samo 

AJPES za obe instituciji hkrati, pretežno elektronsko – prek svojega spletnega portala. 

To je pomenilo veliko razbremenitev pravnih oseb, ki po novem na leto predlagajo 

kar 2,5 milijona tovrstnih podatkov manj. Na pobudo AJPES se je v letu 2007 znatno 

zmanjšala tudi obveznost poroœanja samostojnih podjetnikov o izplaœanih plaœah, ki 

odslej poroœajo samo Davœni upravi Republike Slovenije (za potrebe Davœne uprave 

Republike Slovenije in za potrebe Statistiœnega urada Republike Slovenije). 

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijske podpore za izvajanje tako obsežnih nalog 

AJPES zahtevata nenehno posodabljanje in nadgrajevanje informacijske infrastrukture. 

Vidne rezultate je AJPES v teh letih dosegla na podroœju elektronskega poslovanja z 

uporabniki svojih storitev. Razvila je vrsto spletnih aplikacij, ki uporabnikom zagotavljajo 

preverjene, sproti dopolnjene podatke in informacije o poslovnem okolju, in spletnih 
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Darinka Pozvek, direktorica

aplikacij, ki poslovnim subjektom omogoœajo najsodobnejši naœin predložitve vseh 

vrst podatkov in poroœil. Nekatera poroœila (letna poroœila gospodarskih družb, letna 

poroœila pravnih oseb javnega prava, poroœila za statistiko finanœnih raœunov) že sedaj 

poslovni subjekti predlagajo AJPES izkljuœno elektronsko, delež elektronske predložitve 

drugih poroœil pa se nenehno poveœuje. To je pretežno rezultat sodelovanja AJPES s 

poslovnimi subjekti pri vkljuœevanju v elektronsko poslovanje. 

Uresniœitev nalog AJPES v letu 2006 je podrobneje obravnavana v nadaljevanju tega 

poroœila. Njihova razœlenitev in dosežki na podroœju racionalizacije in posodobitve 

opravljanja nalog so dokaz, da je poslovanje AJPES uspešno in strankam prijazno. 

Takšna je tudi ocena uporabnikov storitev AJPES in strokovne javnosti. Uporabniki 

so doslej že štirikrat ocenjevali delo AJPES, trikrat so ocenili kakovost pomembnejših 

storitev, enkrat pa samo kakovost storitev AJPES kot enotne vstopne toœke VEM. 

Ocene kakovosti so iz leta v leto višje. V letu 2004 je bila povpreœna ocena kakovosti 

pomembnejših storitev AJPES 3,8 (ob najvišji možni oceni 5), v letu 2005 je bila 3,9, v 

letu 2006 pa 4,0. Povpreœna ocena kakovosti storitev AJPES kot vstopne toœke VEM je 

bila 4,6 (ob najvišji možni oceni 5).

Za uspešno delo je AJPES doslej prejela tri javna priznanja. Priznanje »Dobra praksa 

v slovenski javni upravi« ji je bilo v letu 2005 podeljeno za racionalizacijo na podroœju 

zbiranja podatkov o izplaœanih plaœah pri pravnih osebah, v letu 2006 pa za vpeljavo 

elektronske oglasne deske. V letu 2006 je za dolgoletno sodelovanje in podporo 

znanstvenoraziskovalnemu delu na podroœju upravnega prava in prava javne uprave 

prejela tudi »Zlato priznanje« Inštituta za javno upravo.
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AJPES je bila ustanovljena v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES na podlagi 

Zakona o plaœilnem prometu. Sklep o ustanovitvi doloœa 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 Agencije Republike Slovenije za plaœilni 

promet, 1. 1. 2003 pa je zaœela poslovati samostojno.

Za delovanje AJPES je pomemben Zakon o plaœilnem prometu, ki doloœa njene 

temeljne naloge. Zakon o plaœilnem prometu predpisuje tudi hrambo dokumentarnega 

gradiva Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet v AJPES. Posamezne naloge 

AJPES pa opredeljujejo še drugi zakoni in podzakonski predpisi:

• Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o raœunovodstvu in Zakon o društvih 

poslovnim subjektom predpisujejo predlaganje letnih poroœil AJPES, AJPES pa 

nalagajo obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov letnih poroœil. Zakon o 

gospodarskih družbah je tudi podlaga za vodenje Poslovnega registra Slovenije 

kot primarnega registra za samostojne podjetnike.

• Sklep o poroœanju podatkov za namene statistike finanœnih raœunov in navodilo 

za izvajanje tega sklepa doloœata zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov 

poslovnih subjektov za statistiko finanœnih raœunov.

• Zakon o državni statistiki za AJPES kot pooblašœeno izvajalko statistiœnih 

raziskovanj doloœa zbiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov za izvajanje 

statistiœnih raziskovanj ter zašœito, uporabo in posredovanje teh podatkov.

• Letni programi statistiœnih raziskovanj opredeljujejo posamezna statistiœna 

raziskovanja, katerih pooblašœena izvajalka je AJPES.

• Navodilo o vsebini in naœinu poroœanja o izplaœanih plaœah pri pravnih osebah 

za potrebe statistiœnega raziskovanja doloœa vsebino, naœin in rok poroœanja 

meseœnih podatkov o izplaœanih plaœah in podatkov za mesec september o številu 

zaposlenih oseb glede na število plaœanih delovnih ur in po višini bruto plaœe pri 

pravnih osebah v Republiki Sloveniji. To statistiœno raziskovanje v skladu s predpisi 

o sistemu državne statistike izvajata Statistiœni urad Republike Slovenije in AJPES.

• Zakon o sistemu plaœ v javnem sektorju doloœa javnost plaœ v javnem sektorju in 

uporabo enotne metodologije za obraœun in posredovanje podatkov o plaœah v 

javnem sektorju.

• Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem 

sektorju doloœa naœin sporoœanja podatkov o izplaœanih plaœah in drugih osebnih 

prejemkov javnih uslužbencev, za katere se pri izplaœevanju plaœ uporabljajo 

doloœila Zakona o sistemu plaœ v javnem sektorju, in se od 1. 3. 2006 dalje 

uporablja za del javnih uslužbencev, to so direktorji, ravnatelji in tajniki.
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• Navodilo za prikazovanje podatkov o plaœah je pravna podlaga za zbiranje, 

obdelovanje in objavljanje podatkov o izplaœanih plaœah v javnem sektorju, saj se 

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem 

sektorju uporablja le za manjši del javnih uslužbencev.

• Zakon o javnem naroœanju doloœa zbiranje in obdelovanje statistiœnih podatkov v 

zvezi z javnimi naroœili.

• Zakon o Poslovnem registru Slovenije ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega 

registra Slovenije, opredeljuje enote tega registra, doloœanje njihove identifikacije 

in njeno obvezno uporabo, vsebino Poslovnega registra Slovenije in pridobivanje 

podatkov za njegovo vodenje, doloœa postopek vpisa enot Poslovnega registra 

Slovenije, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali doloœi AJPES, uporabo podatkov in 

hrambo dokumentacije Poslovnega registra Slovenije.

• Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije opredeljuje 

vsebino prijave in postopke vpisa podatkov v Poslovni register Slovenije, naœin 

doloœitve nekaterih podatkov enotam Poslovnega registra Slovenije (matiœna 

številka, šifra glavne dejavnosti, šifra institucionalnega sektorja) ter naœin in 

pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz Poslovnega registra Slovenije.

• Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davœnem 

postopku in Uredba o vodenju Registra neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premiœnin so podlaga za vodenje in vzdrževanje Registra neposestnih 

zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin.

• Zakon o prekrških predpisuje ravnanje AJPES kot prekrškovnega organa pri 

vodenju in odloœanju v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo predložitve 

letnih poroœil oziroma drugih poroœil in podatkov po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, po zakonu, ki ureja raœunovodstvo, po zakonu, ki ureja 

društva, in po drugih predpisih, ki doloœajo AJPES kot prekrškovni organ.

Posebej velja omeniti še dva sklepa:

• sklep, s katerim je Vlada Republike Slovenije pooblastila AJPES, da v imenu 

Republike Slovenije vodi evidenco in skrbi za odplaœila kreditov, danih delavcem 

Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet za nakup, gradnjo in adaptacijo 

stanovanjskih hiš in stanovanj;

• sklep, s katerim je Vlada Republike Slovenije pooblastila direktorico AJPES, da 

v imenu Republike Slovenije izdaja in podpisuje potrdila o dokonœnem plaœilu 

terjatev iz naslova posojil, danih delavcem Agencije Republike Slovenije za 

plaœilni promet za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, 

in o kupninah iz naslova odkupa stanovanj Agencije Republike Slovenije za 

plaœilni promet in da izdaja in podpisuje izbrisne pobotnice, s katerimi se 

dovoljujeta izbris zastavne pravice in prepoved odtujitve in obremenitve na teh 

nepremiœninah, ki so vpisane v Zemljiško knjigo.

Za delovanje AJPES oziroma za opravljanje »podpornih« nalog temeljnim nalogam 

AJPES so pomembni še drugi predpisi, od tistih, ki urejajo opravljanje nalog financiranja 

in raœunovodstva, prek pravnih, kadrovskih in splošnih nalog ter nalog informacijske 

tehnologije do nalog notranje revizije v AJPES.
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ORGANIZACIJSKE ENOTE IN ORGANIZACIJSKI DELI

Organizacijske enote, v katerih AJPES opravlja svoje naloge, so doloœene v Sklepu o 

ustanovitvi AJPES.

AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah: v centrali v Ljubljani in v 12 

izpostavah v veœjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki 

statistiœni regiji je po ena izpostava AJPES.

Izpostave so bile ob ustanovitvi razvršœene v 3 velikostne razrede. V I. velikostni razred 

so uvršœene izpostave, na obmoœju katerih je veœ kakor 10.000 delujoœih poslovnih 

subjektov (poslovni subjekti, ki so predložili letno poroœilo). Ob ustanovitvi je bila to le 

Izpostava Ljubljana. V II. velikostni razred so uvršœene izpostave, na obmoœju katerih je 

od 3.000 do 10.000 delujoœih poslovnih subjektov. Ob ustanovitvi je bilo v ta razred 

uvršœenih 6 izpostav: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto. V III. 

velikostni razred pa so uvršœene izpostave, na obmoœju katerih je manj kakor 3.000 

delujoœih 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 delujoœih poslovnih subjektov (glede na število 

predloženih letnih poroœil), 31. 12. 2006 pa jih je bilo 131.945. AJPES namreœ od leta 

2003 dalje opravlja naloge tudi za samostojne podjetnike, ki jih je bilo 31. 12. 2006 

59.692. To pomeni, da bo treba merila za razvršœanje izpostav AJPES v velikostne 

razrede preveriti in prilagoditi novemu številu poslovnih subjektov.

Vse organizacijske enote, razen Izpostave Trbovlje, so zaœele poslovati 1. 1. 2003. 

Izpostava Trbovlje je zaradi potrebne obnove in opreme poslovnih prostorov zaœela 

poslovati v novembru 2003.

Kje smo?
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Notranja organizacija AJPES je zasnovana v pravilniku o notranji organizaciji tako, 

da zagotavlja strokovno, uœinkovito, gospodarno in koordinirano opravljanje temeljnih 

nalog, kvalitetno in racionalno izvajanje projektnih nalog ter strokovno in uœinkovito 

sodelovanje s poslovnimi subjekti, s pristojnimi institucijami in med posameznimi 

organizacijskimi enotami AJPES.

Za opravljanje nalog je v centrali organiziranih 6 organizacijskih delov: 2 sektorja 

(Sektor za statistiko in informiranje in Sektor za registre in evidence podatkov) in 4 

službe (Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za financiranje in raœunovodstvo, 

Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge in Služba za notranjo revizijo). 

Izpostava I. velikostnega razreda opravlja naloge v 4 oddelkih (Oddelek za letna 

poroœila, Oddelek za statistiœna raziskovanja, Oddelek za bonitetno dejavnost in 

Oddelek za registre in evidence podatkov), izpostave II. velikostnega razreda opravljajo 

naloge v 2 oddelkih (Oddelek za letna poroœila in bonitetno dejavnost in Oddelek za 

statistiœna raziskovanja, registre in evidence podatkov), v izpostavah III. velikostnega 

razreda pa ni organizacijskih delov.

Direktor

Sluæba za
notranjo
revizijo

Sluæba za informacijsko 
tehnologijo

Sluæba za financiranje
 in raœunovodstvo

Sluæba za pravne, 
kadrovske in sploøne 

naloge 

Sektor za registre
 in evidence podatkov

Sektor za statistiko
 in informiranje

Oddelek za 
letna poroœila

Oddelek za statistiœna 
raziskovanja

Oddelek za bonitetno 
dejavnost

Oddelek za vodenje 
Poslovnega registra

Slovenije

Oddelek za vodenje 
Registra zastavnih pravic 

na premiœninah

Oddelek za vodenje
posebnih registrov in 

evidenc podatkov

Oddelek za podporo
uporabnikom

Oddelek za sistemsko 
podporo

Oddelek za varnost in 
kakovost informacijskega 

sistema

Oddelek za razvoj 
namenske programske 

opreme

Oddelek za 
financiranje

Oddelek za 
raœunovodstvo

Oddelek za 
pravne naloge

Oddelek za kadrovske
 in sploøne naloge

Dokumentacijsko-arhivski 
center

Notranja organizacija AJPES – centrala
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Notranja organizacija AJPES – izpostava I

AJPES, izpostava I: Ljubljana

Notranja organizacija AJPES – izpostava II

AJPES, izpostave II: Celje, Koper, Kranj, Maribor, 

   Nova Gorica, Novo mesto

Vodja Pomoœnik
vodja

Oddelek za statistiœna 
raziskovanja

Oddelek za bonitetno 
dejavnost

Oddelek za registre in 
evidence podatkov

Oddelek za 
letna poroœila

Vodja

Oddelek za statistiœna 
raziskovanja, registre
 in evidence podatkov

Oddelek za letna 
poroœila in bonitetno 

dejavnost
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POSLOVNI IN DRUGI PROSTORI

AJPES je imela 31. 12. 2006 v upravljanju poslovne prostore (brez skupnih prostorov) 

in druge prostore (garaže in parkirna mesta) na 18 lokacijah, ki so skupaj merili 

8.878,50 m2. Organizacijske enote, razen izpostav Ljubljana in Maribor ter centrale, 

so v letu 2006 poslovale na eni lokaciji. Izpostava Ljubljana je imela poslovne in druge 

prostore na štirih lokacijah; na eni (Ljubljana, Cesta v Kleœe 12) je opravljala tekoœe 

naloge, na treh (Kamnik, Litija in Cerknica) pa je bilo arhivirano dokumentarno gradivo 

Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet. Izpostava Maribor je imela poslovne 

prostore na eni lokaciji (Maribor, Svetozarevska ulica 9), na drugi (Maribor, Vita 

Kraigherja 5) pa parkirna mesta. Centrala je prav tako imela na eni lokaciji (Ljubljana, 

Tržaška cesta 16) poslovne prostore, na drugi (Ljubljana, Glinška ulica 3) pa garaže in 

parkirna mesta.

V letu 2006 je AJPES opravila obsežno delo v zvezi s popisom poslovnih in drugih 

prostorov, ki jih ima v upravljanju. V skladu z Zakonom o evidentiranju nepremiœnin se 

je namreœ v Sloveniji zaœel popis nepremiœnin, ki bo konœan predvidoma sredi leta 2007. 

Vlada Republike Slovenije je s posebnim sklepom doloœila, naj upravljalci državnega 

premoženja nepremiœnine, ki jih imajo v upravljanju, popišejo sami.

V postopku priprave na popis so organizacijske enote AJPES v skladu z Uredbo o 

oznaœevanju stanovanj in poslovnih prostorov od Geodetske uprave Republike Slovenije 

pridobivale nalepke z oznakami poslovnih prostorov in jih namešœale na vidnem mestu 

nad glavna vhodna vrata v poslovne prostore ali ob vratih. Do zaœetka popisa v AJPES 

v novembru 2006 še niso bili oznaœeni poslovni prostori izpostav v Kopru, Krškem, 

Mariboru in v Velenju, pa tudi ne arhivski prostori v Cerknici, ker Geodetska uprava 

Republike Slovenije še ni zagotovila nalepk oziroma za oznaœitev doloœenih poslovnih 

prostorov niso pravoœasno poskrbeli upravniki poslovnih stavb. Nekaterih poslovnih 

prostorov AJPES ni bilo treba oznaœiti: poslovnih prostorov centrale zato, ker se za 

stavbo z enim delom uredba ne uporablja, poslovnih prostorov izpostav Novo mesto in 

Nova Gorica pa zato ne, ker niso bili dodeljeni AJPES v upravljanje, ampak le v uporabo. 

Te poslovne prostore morajo oznaœiti njihovi lastniki, ki morajo poskrbeti tudi za njihov 

popis.

Na podlagi podatkov iz Katastra stavb je AJPES izdelala seznam stavb oziroma 

poslovnih prostorov za popis s œasovnim naœrtom popisa. V seznam je vpisala poslovne 

prostore, ki so bili ustrezno oznaœeni, to je poslovne prostore izpostav v Celju, Kranju, 

Ljubljani, Murski Soboti, Postojni in v Trbovljah, arhivske prostore v Kamniku in v Litiji in 

poslovne prostore centrale. Drugih poslovnih in arhivskih prostorov AJPES v seznam ni 

mogla vkljuœiti in jih tudi ne popisati.

Seznam teh poslovnih prostorov AJPES je bil priloga k Dogovoru o izvedbi popisa 

nepremiœnin v upravljanju AJPES, sklenjenemu z Geodetsko upravo Republike Slovenije. 

Za koordinacijo izpeljave nalog v zvezi s popisom je AJPES posebej doloœila uslužbenca 

popisovalca.

Popis poslovnih prostorov so opravili uslužbenci 7 organizacijskih enot, katerih 

poslovni prostori so bili vpisani v seznamu. Popis so opravili v skladu z Metodologijo 

popisa nepremiœnin. Podatke so vpisali v predpisane obrazce in jih poslali uslužbencu 

AJPES popisovalcu, ki je podatke preveril in jih na podlagi posebnega programa vpisal 
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v raœunalniško evidenco. Po ponovni preveritvi podatkov, ki so jo opravili uslužbenci 

organizacijskih enot, je uslužbenec AJPES popisovalec podatke o popisu poslovnih 

prostorov v dogovorjenem roku 1. 2. 2007 predložil Geodetski upravi Republike 

Slovenije.

V marcu 2007 je AJPES od Geodetske uprave Republike Slovenije prejela poziv za 

dokonœanje popisa do 30. 3. 2007. Tako je do tega roka popisala še vse pozneje 

oznaœene poslovne in druge prostore, ki jih v prvem delu popisa ni mogla popisati.

SISTEMIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST

Sistemizacijo delovnih mest v AJPES doloœa pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. 

Pravilnik poleg opisnih kategorij v splošnem delu doloœa tudi katalog delovnih mest 

v posameznih organizacijskih enotah. V katalogu so za posamezno delovno mesto 

navedeni naslednji podatki: organizacijska enota, šifra delovnega mesta, podroœje dela, 

ime in število delovnih mest, vrednost delovnega mesta (koliœnik in dodatki), opis nalog, 

pristojnosti in odgovornosti, tarifna skupina in zahteve glede strokovne izobrazbe, 

delovnih izkušenj, dodatnega znanja in drugih posebnih pogojev za zasedbo delovnega 

mesta. Delovna mesta so sistemizirana tako, da je zagotovljeno strokovno in racionalno 

izvajanje nalog AJPES.

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJPES je bil v letu 2006 trikrat spremenjen. 

AJPES je namreœ morala zaradi novih nalog in zaradi vse veœje zahtevnosti in obsežnosti 

obstojeœih nalog na nekaterih podroœjih dela sistemizirati nova delovna mesta, na 

nekaterih delovnih mestih število izvajalcev poveœati, na drugih pa zmanjšati. 

Na dan 31. 12. 2006 je bilo v AJPES, vkljuœno z delovnim mestom direktorja, 

sistemiziranih 185 delovnih mest z 252 izvajalci (3 delovna mesta in 3 izvajalci veœ kakor 

31. 12. 2005).

Ob koncu leta 2006 je bilo v AJPES zaposlenih 242 uslužbencev, 3 manj kakor ob 

koncu leta 2005. To število je bilo tako enako številu, kakor ga AJPES dovoljujeta 

kadrovski naœrt za leto 2006, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in na njegovi 

podlagi sprejeti sklep ministra za finance. Od 242 uslužbencev je bilo za nedoloœen 

œas zaposlenih 238 uslužbencev, za doloœen œas pa 4 uslužbenci, od tega 1 pripravnik 

zaradi opravljanja pripravništva po programu usposabljanja za samostojno opravljanje 

dela na delovnem mestu z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo. Za 

doloœen œas so bili zaposleni še 3 uslužbenci, ki so nadomešœali dalj œasa odsotne 

uslužbence, zaposlene za nedoloœen œas (porodniški dopust in dolgotrajna bolezen). 

Ti uslužbenci se v skladu z doloœbami Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in 

predložitev kadrovskih naœrtov ne vštevajo v dovoljeno število uslužbencev (to je med 

242 uslužbencev).

V letu 2006 je delovno razmerje v AJPES prenehalo 7 uslužbencem, enako število 

uslužbencev se je na novo zaposlilo. Razlog za prenehanje delovnega razmerja 5 

uslužbencem so bile redne odpovedi pogodb o zaposlitvi, 2 uslužbenca pa sta umrla. 

Na dan 31. 12. 2006 je bilo v AJPES zaposlenih 76 % žensk in 24 % moških. 

Povpreœna starost uslužbencev AJPES je bila 44 let.
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Izobrazbena struktura uslužbencev AJPES se iz leta v leto izboljšuje. V letu 2006 se je 

število uslužbencev s srednjo strokovno izobrazbo in nižjo od srednje zmanjšalo za 10, 

število uslužbencev s stopnjo izobrazbe, višjo od srednje, pa se je poveœalo za 7.

Struktura uslužbencev AJPES (brez uslužbencev, ki so nadomešœali dalj œasa odsotne 

uslužbence, zaposlene za nedoloœen œas) po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna iz 

preglednice. 

Stopnja  31. 12. 2005  31. 12. 2006  Razlika 2006–2005

strokovne  Število Struktura Število Struktura Število

izobrazbe uslužbencev  v % uslužbencev  v % uslužbencev

Osnovna 4 1,6 1 0,4 — 3

Nižja 3 1,2 5 2,1 + 2

Srednja 83 33,9 74 30,6 — 9

Višja 43 17,6 45 18,6 + 2

Visoka 50 20,4 52 21,5 + 2

Univerzitetna 54 22,0 56 23,1 + 2

Specializacija 2 0,8 2 0,8 0

Magisterij 5 2,1 6 2,5 + 1

Doktorat 1 0,4 1 0,4 0

Skupaj 245 100,0 242 100,0 — 3 

V letu 2006 je AJPES izpeljala postopke za preveritev verodostojnosti dokazil o 

izpolnjevanju pogojev glede zahtevane strokovne izobrazbe uslužbencev. Pripravila je 

podatke o posameznih uslužbencih, ki so konœali šolanje na posameznih izobraževalnih 

institucijah v državi ali tujini. Podatke o uslužbencih, ki so šolanje konœali na 

izobraževalnih institucijah v državi, je poslala tem institucijam, da jih preverijo in 

sporoœijo njihovo verodostojnost. Ugotovljeno je bilo, da so dokazila o izpolnjevanju 

pogojev glede zahtevane strokovne izobrazbe vseh 235 uslužbencev, ki so šolanje 

konœali na izobraževalnih institucijah v državi, verodostojna. Podatke o 10 uslužbencih, 

ki so šolanje konœali na izobraževalnih institucijah v tujini, pa je AJPES v skladu z 

navodilom Ministrstva za javno upravo poslala Ministrstvu za zunanje zadeve, ki naj 

bi prek diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini opravilo potrebne 

poizvedbe in o njihovih rezultatih obvestilo AJPES. Do 31. 3. 2007 AJPES obvestila 

Ministrstva za zunanje zadeve še ni prejela.

AJPES bo v prihodnje verodostojnost dokazil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane 

strokovne izobrazbe preverila ob zaposlitvi novih uslužbencev.

IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi pravilnika o izobraževanju uslužbencev je AJPES v letu 2006 izdelala 

program izobraževanja uslužbencev, ki vkljuœuje usposabljanje za delo (pripravništvo), 

izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe in strokovno usposabljanje 

(priprave na strokovne izpite, predavanja, seminarji in druge oblike strokovnega 

izpopolnjevanja).

V letu 2006 so bili uslužbenci AJPES zaradi izobraževanja odsotni z dela skupaj 971 dni.
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Pripravništvo

V letu 2006 so se v AJPES 3 pripravniki usposabljali za samostojno opravljanje dela na 

delovnih mestih z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo. 2 pripravnika, ki sta 

se zaœela usposabljati že v letu 2005, sta v letu 2006 pripravništvo uspešno konœala, 1 

pripravnica, ki jo je AJPES zaposlila v letu 2006, pa bo usposabljanje konœala v letu 2007.

Izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe

Za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe se je v letu 2006 izobraževalo 34 

uslužbencev. Poleg tega se je 1 uslužbenka izobraževala za pridobitev naziva preizkušeni 

raœunovodja javnega sektorja, 1 uslužbenka pa za pridobitev naziva preizkušeni državni 

notranji revizor. Izobraževanje teh uslužbencev je bilo v interesu AJPES, kakor je ugotovila 

posebna komisija in potrdil Kolegij AJPES. Za kritje stroškov njihovega izobraževanja so bila 

v finanœnem naœrtu AJPES za leto 2006 zagotovljena potrebna denarna sredstva. Do konca 

leta 2006 je višjo stopnjo strokovne izobrazbe pridobilo 12 uslužbencev, 1 uslužbenka pa je 

umrla. Na dan 31. 12. 2006 je bilo v izobraževanje ob delu na podlagi sklenjenih pogodb 

tako vkljuœenih še 23 uslužbencev: 2 uslužbenca sta se izobraževala za pridobitev srednje, 

1 uslužbenec višje, 12 uslužbencev pa visoke strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe; 6 

uslužbencev se je izobraževalo za pridobitev naziva specialist oziroma magister znanosti, 1 

uslužbenka za pridobitev naziva preizkušeni raœunovodja javnega sektorja, 1 uslužbenka pa 

za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor. 

Strokovno usposabljanje
Da bi izpolnili posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta oziroma še bolj strokovno in 

kvalitetno opravljali svoje naloge, so se uslužbenci v letu 2006 udeležili priprav na strokovni 
izpit iz upravnega postopka in strokovnega usposabljanja za vodenje in odloœanje v postopkih 
o prekrških ter razliœnih predavanj, seminarjev in drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja.

V letu 2006 je strokovni izpit iz upravnega postopka opravilo 15 uslužbencev. Od 124 
uslužbencev, pri katerih je tovrstni strokovni izpit pogoj za zasedbo delovnega mesta, je v 
letih od 2003 do 2006 ta izpit opravilo 110 uslužbencev. 9 uslužbencev ima strokovni izpit 
iz upravnega postopka priznan, 5 uslužbencev pa ga mora še opraviti. Izpit je opravilo tudi 
22 uslužbencev, ki za zasedbo delovnega mesta nimajo tega pogoja. Preizkus znanja iz 
vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških je v letu 2006 opravilo 18 uslužbencev. Od 65 
uslužbencev, pri katerih je tovrstni preizkus znanja pogoj za zasedbo delovnega mesta, je 
v letih od 2004 do 2006 ta preizkus opravilo 59 uslužbencev. 3 uslužbenci imajo preizkus 
znanja iz vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških priznan, 3 uslužbenci pa ga morajo še 
opraviti. Preizkus znanja so opravili tudi 4 uslužbenci, ki za zasedbo delovnega mesta nimajo 
tega pogoja.

Posvetovanja o sestavljanju letnih poroœil za leto 2005 se je udeležilo 90 uslužbencev s 
podroœja letnih poroœil. Za uporabo raœunalniškega programa Microsoft Excel na razliœnih 
stopnjah se je usposobilo 118 uslužbencev, za uporabo raœunalniškega programa Power 
Point pa 10. Usposabljanja »Komuniciranje s strankami in zaposlenimi« se je udeležilo 
40 uslužbencev, nadaljevalnega usposabljanja za e-VEM referente pa 29 uslužbencev. 86 
uslužbencev se je udeležilo drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja v Sloveniji, 11 pa v 

tujini. Izpopolnjevanja tujega jezika se je v letu 2006 udeležila le 1 uslužbenka. 
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V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta doloœena dva organa AJPES: direktorica ali direktor 

kot poslovodni organ in Svet AJPES kot organ upravljanja.

DIREKTORICA AJPES

Direktorica AJPES je Darinka Pozvek, ki jo je na to mesto imenovala Vlada Republike 

Slovenije v juniju 2003.

Direktorica poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za katere ni 

pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, finanœnega naœrta, letnega 

poroœila 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 in doloœa cene za 

storitve gospodarske dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, imenuje projektne 

skupine, delovne skupine in komisije za opravljanje doloœenih nalog, opravlja pa tudi 

druge naloge, za katere je pristojna po Sklepu o ustanovitvi AJPES.

SVET AJPES

Svet AJPES ima 5 œlanov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, 

pristojnega za finance. Œlani Sveta AJPES v letu 2006 so bili:

• Andreja Kert, v. d. direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,

• dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo,

• Stane Vencelj, sekretar na Ministrstvu za finance,

• Genovefa Ružiå, namestnica generalnega direktorja Statistiœnega urada 

Republike Slovenije,

• mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije.

Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o notranji 

organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o raœunovodstvu in finanœnem poslovanju 

AJPES. V soglasju z Vlado Republike Slovenije sprejema programe dela, finanœne 

naœrte in letna poroœila AJPES ter tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 

javnem pooblastilu, odloœa o presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka 

odhodkov nad prihodki. Sprejema druge splošne akte in metodološka navodila za 

izvajanje javnih pooblastil AJPES, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, 

predlaga imenovanje in razrešitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za katere je 

pristojen po Sklepu o ustanovitvi AJPES.

V letu 2006 je imel Svet AJPES 7 sej, od tega je bilo 5 sej opravljenih pisno.

V letu 2006 je Svet AJPES obravnaval in sprejel Poroœilo o doseženih ciljih in rezultatih 

poslovanja AJPES v letu 2005, Raœunovodsko poroœilo AJPES za leto 2005 in Letno 

poroœilo AJPES za leto 2005 z revizorjevim poroœilom. Razpravljal je o Programu dela 
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AJPES za leto 2006 in o Finanœnem naœrtu AJPES za leto 2006 ter ju sprejel. Preuœil 

in sprejel je Navodilo o vsebini, naœinu in rokih, v katerih izvajalci plaœilnega prometa 

zagotavljajo podatke za statistiœne in druge z zakoni doloœene namene, in Navodilo o 

naœinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statistiœnega raziskovanja o prejemkih 

na raœune in o izdatkih z raœunov poslovnih subjektov. Obravnaval in sprejel je 

Metodološko navodilo za predložitev letnih poroœil in drugih podatkov gospodarskih 

družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, Metodološko navodilo 

za predložitev letnih poroœil pravnih oseb javnega prava, Metodološko navodilo za 

predložitev letnih poroœil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava 

in Metodološko navodilo za predložitev letnih poroœil društev. Obravnaval in sprejel 

je tudi Pravilnik o raœunovodstvu in finanœnem poslovanju AJPES ter veœ sprememb 

in dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Preuœil je poroœilo o 

postopku oddaje javnega naroœila male vrednosti za revizijo Letnega poroœila AJPES za 

leto 2006 in Vladi Republike Slovenije predlagal imenovanje revizorja. Seznanil se je z 

Mnenjem uporabnikov o kakovosti storitev AJPES. Doloœil je trajanje letnega dopusta 

direktorici AJPES in sprejel predlog za izplaœilo enkratne letne nagrade direktorici za 

uspešno poslovanje AJPES v letu 2005.



24

AJPES-letno poroœilo 2006



25

AJPES-letno poroœilo 2006

AJPES je svoj temeljni dolgoroœni cilj in posamezne kratkoroœne cilje oziroma 

naloge za leto 2006 opredelila v programu dela za leto 2006. Program dela je sprejel 

Svet AJPES 27. 2. 2006, Vlada Republike Slovenije pa je dala soglasje k programu 

25. 5. 2006.

Temeljni dolgoroœni cilj AJPES je zagotoviti zbiranje in posredovanje podatkov o vseh 

poslovnih subjektih v državi na enem mestu oziroma z enega mesta, in to z uporabo 

najsodobnejše informacijske tehnologije. Uresniœitev tega cilja bo pomenila bolj 

kakovostne in sproti dopolnjene podatke o posameznih poslovnih subjektih, prispevala 

pa bo tudi k nižjim stroškom poslovnih subjektov – dajalcev in uporabnikov podatkov 

– in k nižjim stroškom države kot celote. 

Izpeljava nalog AJPES v letu 2006 je podrobneje obravnavana po posameznih 

podroœjih dela.

LETNA POROŒILA

Med naloge AJPES s podroœja letnih poroœil sodijo zbiranje, preverjanje, obdelovanje, 

objavljanje in posredovanje podatkov letnih poroœil poslovnih subjektov.

Podatki letnih poroœil za državno statistiko in letna 
poroœila za zagotavljanje javnosti oziroma javno objavo

Po Zakonu o gospodarskih družbah, po Zakonu o raœunovodstvu in po Zakonu 

o društvih morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, razen samostojnih 

podjetnikov, ki so obdavœeni na podlagi ugotovljenega dobiœka z upoštevanjem 

normiranih odhodkov, predložiti AJPES letna poroœila za zagotavljanje javnosti 

oziroma javno objavo in podatke letnih poroœil za potrebe državne statistike. Letnih 

poroœil ne predlagajo poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni niti kot pravne osebe niti 

kot samostojni podjetniki (to so notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, 

samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna 

združenja). Letna poroœila, ki jih poslovni subjekti predložijo AJPES, veljajo hkrati kot 

priloga k davœnim obraœunom. Zato poslovnim subjektom k davœnim obraœunom, ki jih 

predlagajo Davœni upravi Republike Slovenije, ni treba veœ prilagati letnih poroœil.

Podatke letnih poroœil za državno statistiko za leto 2005 so morale pravne osebe 

javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva 

predložiti AJPES do zadnjega dne v februarju tekoœega leta za preteklo koledarsko leto, 

gospodarske družbe in samostojni podjetniki pa do 31. marca tekoœega leta za preteklo 

koledarsko leto. Po novem bodo do tega roka tovrstne podatke predlagala tudi društva.

Poslovni subjekti, ki niso zavezani za revizijo letnih poroœil in imajo poslovno leto 

enako koledarskemu letu, lahko s predložitvijo podatkov letnih poroœil za statistiœne 

namene izpolnijo tudi obveznost predložitve teh letnih poroœil za zagotavljanje javnosti. 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo poslovno leto razliœno od 
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koledarskega, ter tiste gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo 

poenostavitev pri predlaganju letnih poroœil, morajo letna poroœila za zagotavljanje 

javnosti predložiti v 3 mesecih po koncu poslovnega leta, gospodarske družbe, ki 

so zavezane k reviziji letnih poroœil, pa v 8 mesecih po koncu poslovnega leta. Pri 

predložitvi revidiranih letnih poroœil za leto 2005 je bil rok predložitve podaljšan 

do dneva uvedbe evra oziroma do konca leta 2006, œe so gospodarske družbe na 

skupšœinah hkrati z odloœanjem o uporabi bilanœnega dobiœka in o razrešnici odloœale 

tudi o prilagoditvi zneskov osnovnega kapitala na evro. 

Zaradi sprememb predpisov, zaradi vpeljevanja najsodobnejših naœinov poslovanja s 

poslovnimi subjekti in zaradi zagotavljanja uporabnikom prijaznih storitev zaœne AJPES 

takoj po konœani obdelavi podatkov letnih poroœil za posamezno leto dopolnjevati 

in spreminjati obstojeœe raœunalniške rešitve. V zvezi z letnimi poroœili za leto 2005 

je izboljšala raœunalniške rešitve za vnos in zajem podatkov 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. Poleg tega je vpeljala možnost predložitve 

letnega poroœila v neenotni obliki za javno objavo tudi v uradnih jezikih Evropske 

unije za gospodarske družbe ter za srednje in velike samostojne podjetnike, ki poprej 

predložijo isto vrsto letnega poroœila v slovenskem jeziku. Za gospodarske družbe, ki 

letno poroœilo sestavljajo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno 

statistiko, je vpeljala možnost predložitve pojasnil k izkazom prek spletnega portala 

AJPES v obliki PDF datotek. Razširila je tudi možnost uporabe kvalificiranih digitalnih 

potrdil tako, da je overiteljem SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA, POŠTAR@CA 

dodala še AC NLB. 

Zaradi razširitve možnosti uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil in zaradi številnih 

drugih sprememb in dopolnitev v naœinu predlaganja letnih poroœil je AJPES za 

Število letnih poroœil posameznih vrst poslovnih subjektov, ki bi morala biti 
predložena, in število dejansko predloženih letnih poroœil za leta od 2002 do 
2005

LETO SKUPAJ GOSPODARSKE DRUŽBE SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
    

 Število Število Delež Število Število Delež Število Število Delež 

 letnih predlo- v % letnih predlo- v % letnih predlo- v % 

 poroœil,  ženih  poroœil,  ženih  poroœil,  ženih  
 ki bi letnih  ki bi letnih  ki bi letnih  
 morala biti poroœil  morala biti poroœil  morala biti poroœil  
 predložena   predložena   predložena   

   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2002 126.564 110.104 87 42.902 38.051 89 58.237 53.199 91 

   2003 127.893 114.776 90 43.954 39.837 91 57.759 53.396 92 

   2004 131.116 121.279 92 45.909 42.068 92 58.458 55.197 94 

   2005 135.988 127.167 94 47.041 43.711 93 61.121 57.766 95 
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predložitev letnih poroœil za leto 2005 izdelala nova metodološka navodila za vse vrste 

poslovnih subjektov. Vsa metodološka navodila je objavila v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na svojem spletnem portalu. Za zagotovitev pravilnosti in enotnosti 

postopkov dela pri sprejetju, vnosu in zajemu podatkov, pri preverjanju in odpravi 

nepravilnosti in pri obdelavi podatkov letnih poroœil je AJPES izdelala tudi spremembe in 

dopolnitve internega priroœnika za delo.

AJPES je v zaœetku leta 2006, tako kakor ob zaœetku vsakega leta, vse poslovne 

subjekte obvestila o obveznosti predložitve letnih poroœil za preteklo leto, œeprav 

predpisi tega ne zahtevajo. Obvestila jih je neposredno po pošti in prek svojega 

spletnega portala. Zaradi takšnega sistema obvešœanja se število poslovnih subjektov, ki 

AJPES ne predložijo letnih poroœil, iz leta v leto zmanjšuje. Letnih poroœil za leto 2002 

ni predložilo 13 % poslovnih subjektov, za leto 2003 10 %, za leto 2004 8 %, za leto 

2005 pa 6 % poslovnih subjektov – obveznikov poroœanja.

Za leto 2005 je AJPES predložilo podatke letnih poroœil za državno statistiko 

127.167 poslovnih subjektov, to je 5 % veœ kakor za leto 2004 (43.711 gospodarskih 

družb, 57.766 samostojnih podjetnikov, 2.888 pravnih oseb javnega prava, 4.328 

nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 18.474 društev). Veœina 

teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko možnost poenostavitve, letna poroœila 

oziroma podatke letnih poroœil je predložila samo enkrat, in to hkrati za državno 

statistiko in za zagotovitev javnosti. Ti poslovni subjekti so predložili raœunovodske 

izkaze in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se podatki, predloženi za državno 

statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti.

Podatki o številu letnih poroœil, ki bi morala biti predložena, in o številu dejansko 

predloženih letnih poroœil za leta od 2002 do 2005 po posameznih vrstah poslovnih 

subjektov so razvidni iz preglednice.

PRAVNE OSEBE PRAVNE OSEBE  DRUŠTVA

JAVNEGA PRAVA  ZASEBNEGA PRAVA 

Število Število Delež Število Število Delež Število Število Delež

letnih predlo- v % letnih predlo- v % letnih predlo- v %

poroœil,  ženih  poroœil,  ženih  poroœil,  ženih 
ki bi letnih  ki bi letnih  ki bi letnih 

morala biti poroœil  morala biti poroœil  morala biti poroœil 

predložena   predložena   predložena  

11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.992 2.888 97 4.703 3.279 70 17.730 12.687 72

2.938 2.889 98 4.445 3.581 81 18.797 15.073 80

2.908 2.892 99 4.524 4.078 90 19.317 17.044 88

2.910 2.888 99 4.804 4.328 90 20.112 18.474 92
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Zaradi spodbujanja elektronskega predlaganja letnih poroœil se število elektronsko 

predloženih letnih poroœil moœno poveœuje. Letna poroœila za leto 2005 so morale 

elektronsko predložiti vse gospodarske družbe (prek spletnega portala AJPES ali na 

disketah) in pravne osebe javnega prava (samo prek spletnega portala AJPES). Vsem 

tistim gospodarskim družbam in pravnim osebam javnega prava, ki niso razpolagale 

z ustrezno raœunalniško opremo za takšen naœin predložitve podatkov letnih poroœil, 

je AJPES omogoœila vnos podatkov v svojih izpostavah. Med tistimi vrstami poslovnih 

subjektov, za katere elektronska predložitev letnih poroœil ni obvezna, se je za 

elektronsko predložitev odloœilo 90 % samostojnih podjetnikov, 63 % nepridobitnih 

organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 53 % društev. 

AJPES je podatke letnih poroœil poslovnih subjektov logiœno in raœunsko preverila, 

v sodelovanju z uporabniki odpravila nepravilnosti, podatke raœunalniško obdelala in 

oblikovala 5 osnovnih podatkovnih baz (za posamezne vrste poslovnih subjektov). 

Podatke teh baz je mogoœe združevati na razliœne naœine (na ravni dejavnosti, regije, 

obœine, države, po velikosti in po drugih kriterijih).

Na podlagi raœunalniško obdelanih podatkov letnih poroœil za državno statistiko 

je AJPES v letu 2006 izdelala številne pisne informacije o premoženjsko-finanœnem 

položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in na 

ravni posameznih regij, obœin in dejavnosti. Za širšo poslovno javnost najbolj zanimive 

podatke in informacije je predstavila na novinarskih konferencah, organiziranih na ravni 

AJPES in na ravni posameznih izpostav. V skladu s predpisi je podatke letnih poroœil 

poslovnih subjektov brezplaœno posredovala državnim organom in pravnim osebam, 

ki so z zakonom pooblašœene za pridobivanje in uporabo teh podatkov za evidenœne, 

analitsko-informativne in raziskovalne namene.

AJPES zagotavlja javnost letnih poroœil poslovnih subjektov tako, da jih posreduje 

vsakomur, ki jih zahteva. Najsodobnejši naœin zagotavljanja javnosti letnih poroœil je 

javna objava letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na spletnem 

portalu AJPES. Dostop do teh letnih poroœil je brezplaœen.

AJPES je na spletnem portalu objavila 103.017 letnih poroœil za leto 2005 (to je 4 % 

veœ kakor za leto 2004), in to 44.705 letnih poroœil gospodarskih družb in 58.312 

letnih poroœil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poroœili gospodarskih družb je 

bilo objavljenih 2.043 revidiranih letnih poroœil (1 % veœ kakor za leto 2004) in 565 

konsolidiranih letnih poroœil (1 % manj kakor za leto 2004). 

Œasovni potek in število letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, 

objavljenih na spletnem portalu AJPES v letu 2005, sta razvidna iz preglednice.
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Objava letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za leto 
2005 na spletnem portalu AJPES

Število javno objavljenih letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 

je veœje od števila teh letnih poroœil, predloženih za državno statistiko. Razlogov je 

veœ: med javno objavljenimi letnimi poroœili so tudi letna poroœila bank, zavarovalnic, 

hranilnic in skladov, ki AJPES ne predlagajo podatkov letnih poroœil za državno 

statistiko, nekateri poslovni subjekti predložijo za javno objavo dve vrsti letnih poroœil 

(zase in za skupino povezanih podjetij), med javno objavljenimi letnimi poroœili pa so 

tudi letna poroœila, ki so bila predložena AJPES po predpisanem roku, zato niso mogla 

biti vkljuœena v obdelavo podatkov za državno statistiko.

Podatke letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki se odloœijo 

za poenostavitev pri predlaganju letnih poroœil, objavi AJPES v obsegu, doloœenem v 

Zakonu o gospodarskih družbah. Letna poroœila poslovnih subjektov, ki ne morejo ali 

ne želijo uveljaviti te poenostavitve, pa AJPES javno objavi v obliki in z vsebino, kakor so 

bila predložena.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko letna poroœila za zagotavljanje 

javnosti oziroma za javno objavo, ki jih ne morejo oziroma ne želijo sestaviti na 

predpisanih obrazcih, predložijo v elektronski obliki ali na papirju. Œe jih predložijo 

na papirju, jih mora AJPES pred javno objavo informatizirati, to je preslikati. AJPES je 

že v letu 2004 omogoœila poslovnim subjektom, da takšna letna poroœila predložijo 

elektronsko, in to v obliki PDF datoteke. V zaœetku je bil njihov odziv na to novost 

majhen, ob intenzivnem prizadevanju AJPES pa se je delež letnih poroœil, predloženih v 

obliki PDF datoteke, moœno poveœal, s 37 % za leto 2004 na 67 % za leto 2005.

       ŠTEVILO OBJAVLJENIH LETNIH POROŒIL

DATUM Skupaj                            Gospodarske družbe  Samostojni

JAVNE  Skupaj Letna Revidirana Konsolidi- podjetniki

OBJAVE   poroœila letna rana letna 

    poroœila poroœila 

1 2 (3 + 7) 3 (4 + 5 + 6) 4 5 6 7

24. 4. 2006 134 129 26 89 14 5

5. 5. 2006 99.143 41.654 41.564 84 6 57.489

22. 5. 2006 766 200 72 109 19 566

19. 6. 2006 375 314 83 190 41 61

24. 7. 2006 505 487 71 331 85 18

21. 8. 2006 461 446 32 324 90 15

25. 9. 2006 1.164 1.149 50 817 282 15

23. 10. 2006 174 147 67 59 21 27

20. 11. 2006 58 42 25 16 1 16

18. 12. 2006 72 58 41 13 4 14

22. 1. 2007 55 43 33 8 2 12

19. 2. 2007 110 36 33 3 0 74

SKUPAJ 103.017 44.705 42.097 2.043 565 58.312
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Po konœani obdelavi letnih poroœil za leto 2005 in po izdelavi poroœila o poteku 

obdelave z analizo pomanjkljivosti v obstojeœih raœunalniških rešitvah je AJPES izdelala 

predloge za izboljšave. Poleg izboljšav raœunalniških rešitev je pripravila nove poenotene 

obrazce za predložitev letnih poroœil za leto 2006 za gospodarske družbe, zadruge, 

samostojne podjetnike, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in za 

društva za državno statistiko. Zadruge bodo za leto 2006 prviœ predlagale poenotene 

obrazce letnih poroœil kot samostojna vrsta poslovnih subjektov. Pri pripravi poenotenih 

obrazcev je AJPES upoštevala spremenjeno zakonodajo (novi Zakon o gospodarskih 

družbah in novi Zakon o društvih) in nove Slovenske raœunovodske standarde SRS 

2006, vsebino in obseg obrazcev pa je uskladila z Uradom Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj, s Statistiœnim uradom Republike Slovenije, z Banko 

Slovenije in s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Zaradi številnih sprememb in novosti v obrazcih in v naœinu predlaganja letnih poroœil 

poslovnih subjektov za leto 2006 je AJPES še pred koncem leta 2006 izdelala nova 

metodološka navodila za predložitev letnih poroœil in poskrbela za njihovo objavo v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

Podatki o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov do tujine

AJPES hkrati s podatki letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 

zbira za državno statistiko dodatne podatke k podatkom iz bilanc stanja. To so podatki 

o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov do tujine. 

Zbrane podatke AJPES preveri, obdela in posreduje Banki Slovenije, ki jih uporabi pri 

izdelavi plaœilne bilance države. Za leto 2005 je te dodatne podatke predložilo AJPES 

14.952 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Podatki za statistiko finanœnih raœunov

AJPES v sodelovanju z Banko Slovenije zbira podatke za statistiko finanœnih raœunov, 

ki so pomembno analitsko orodje za preuœevanje finanœnih tokov med institucionalnimi 

sektorji v državi ter med njimi in tujino. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo Banka 

Slovenije te podatke pošilja Eurostatu, z vstopom Slovenije v Evropsko monetarno unijo 

pa jih je zaœela pošiljati tudi Evropski centralni banki. Podlagi za zbiranje podatkov 

za statistiko finanœnih raœunov sta Sklep o poroœanju podatkov za namene statistike 

finanœnih raœunov in navodilo za izvajanje tega sklepa. Obvezniki poroœanja so bili za 

leto 2006 – tako kakor za leto 2005 – vse finanœne družbe, veœje nefinanœne družbe 

z bilanœno vsoto 200 milijonov tolarjev in veœ in veœje institucionalne enote države 

z bilanœno vsoto 2 milijardi tolarjev in veœ. Predmet poroœanja so podatki o stanju 

finanœnih sredstev in obveznosti, o transakcijah in o vrednostnih spremembah, ki jih 

obvezniki poroœanja izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih 

enot v državi oziroma tujini. Podatki se razœlenjujejo po posameznih sektorjih in po 

posameznih finanœnih instrumentih. Do leta 2005 so morali obvezniki predlagati AJPES 

podatke za statistiko finanœnih raœunov za celo leto, od leta 2005 dalje pa jih morajo 

predlagati za vsake 3 mesece. Za posamezna trimeseœja leta 2006 je bilo evidentiranih 
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v povpreœju 7.006 obveznikov poroœanja, poroœila pa je za posamezno trimeseœje v 

povpreœju oddalo 6.520 obveznikov, to je 93 % vseh.

AJPES pred zaœetkom vsakokratnega zbiranja podatkov pripravi register obveznikov 

poroœanja, izdela potrebne spremembe in dopolnitve raœunalniških programov in 

navodila obveznikom za uporabo programov ter navodila za delo uslužbencev AJPES. 

O zaœetku vsakokratnega zbiranja podatkov AJPES pravoœasno obvesti obveznike prek 

spletnega portala in po elektronski pošti (s priloženim obvestilom Banke Slovenije). Na 

obveznost poroœanja še posebej opozori zamudnike.

Obvezniki poroœanja predlagajo podatke za statistiko finanœnih raœunov prek 

spletnega portala, in to z neposrednim vnosom podatkov ali pa s poprejšnjim vnosom 

podatkov v Excel preglednico. V posameznih trimeseœjih leta 2006 je v povpreœju 

79 % obveznikov predložilo podatke z neposrednim vnosom, 21 % obveznikov pa s 

poprejšnjim vnosom podatkov v Excel preglednico.

V letu 2006 je AJPES obveznikom poroœanja ponudila prijaznejše raœunalniške 

rešitve ter preglednejše in preprostejše navodilo za predlaganje podatkov. Zagotovila 

je poroœanje prek spletnega portala z možnostjo uporabe Excel preglednice AJPES ali 

drugih razvijalcev programov za pripravo podatkov in uvoz XML zapisa podatkov na 

spletni portal AJPES. Zmanjšala je obseg kontrol, vgradila je avtomatiœno seštevanje 

vpisanih vrednosti po finanœnih instrumentih in sektorjih in vidnejša opozorila pri izvozu 

in uvozu podatkov iz Excel preglednice na spletni portal.

STATISTIŒNA RAZISKOVANJA

AJPES je v letu 2006 izvajala veœ statistiœnih raziskovanj: statistiœno raziskovanje o 

prejemkih in o izdatkih pravnih oseb, o izplaœanih bruto plaœah in o regresu za letni 

dopust, o izplaœanih neto plaœah in o drugih osebnih prejemkih, o plaœilih za investicije, 

o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, pa tudi druga raziskovanja. 

Pri tem je sledila svojim dolgoroœnim ciljem: zbiranje enakih podatkov poslovnih 

subjektov za razliœne namene samo pri eni instituciji, izvajanje statistiœnih raziskovanj 

z uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije in vkljuœevanje v izvajanje novih 

statistiœnih raziskovanj.

Statistiœno raziskovanje o prejemkih in o izdatkih pravnih 
oseb

Raziskovanje temelji na podatkih o prejemkih na raœune in o izdatkih z raœunov 

pravnih oseb. Te podatke zagotavljajo AJPES izvajalci plaœilnega prometa, ki raœune 

vodijo (banke, hranilnice, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plaœila). 

Podatke o plaœilih v državi zagotavljajo z nalogov za plaœilo, na katerih so nameni plaœil 

oznaœeni z ustreznimi šiframi prejemkov in izdatkov. Podatke o plaœilih v tujino in iz 

tujine pa zagotavlja Banka Slovenije na podlagi podatkov drugih izvajalcev plaœilnega 

prometa. 

Podatke za izvajanje tega raziskovanja izvajalci plaœilnega prometa pošiljajo AJPES 

enkrat na mesec v elektronski obliki.
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AJPES podatke o prejemkih na raœune in o izdatkih z raœunov pravnih oseb obdela in 

razœleni po temeljnih skupinah prejemkov in izdatkov in po podroœjih dejavnosti. Zbirne 

podatke vsak mesec objavi na spletnem portalu.

Podatki se uporabljajo za izdelavo tekoœih makroekonomskih analiz, Davœna uprava 

Republike Slovenije jih uporablja pri nadzoru izpolnjevanja davœnih obveznosti pravnih 

oseb, AJPES pa za izdelavo izkazov finanœnega izida, s katerimi posamezne pravne 

osebe preverjajo svoje denarne tokove.

V letu 2006 je AJPES obdelala podatke o prejemkih na raœune in o izdatkih z raœunov 

za plaœila v državi in za plaœila v tujino in iz nje za 73.426 pravnih oseb. Za posamezne 

pravne osebe je izdelala 862 izkazov njihovih denarnih tokov.

V strokovni javnosti je bilo že veœkrat obravnavano vprašanje utemeljenosti 

nadaljnjega izvajanja statistiœnega raziskovanja o prejemkih na raœune in o izdatkih z 

raœunov pravnih oseb. Po prenosu plaœilnega prometa v banke se je namreœ kakovost 

teh podatkov zmanjšala. Zmanjšuje pa se tudi obseg zbranih podatkov zaradi vpliva 

œezmejnih plaœil, saj domaœe pravne osebe odpirajo raœune tudi pri tujih bankah, 

promet na teh raœunih pa ni predmet poroœanja za statistiœno raziskovanje o prejemkih 

na raœune in o izdatkih z raœunov. Ta promet tudi ni vkljuœen v poroœanje o izdatkih 

za plaœilo v tujino nerezidentom in o prejemkih od nerezidentov za plaœila iz tujine, ki 

ga Banka Slovenije vsak mesec pošilja AJPES. Zaradi vpliva Uredbe Evropske skupnosti 

o œezmejnih plaœilih, po kateri bodo banke sporoœale Banki Slovenije le podatke o teh 

plaœilih, ki presegajo 12.500 evrov, pa je priœakovati, da se bo obseg zbranih podatkov 

še dalje zmanjševal. Na vse to je AJPES opozorila Banko Slovenije in Ministrstvo za 

finance. Predlagala je sprejetje odloœitve o nadaljnjem izvajanju tega statistiœnega 

raziskovanja. Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in Davœna uprava Republike 

Slovenije so sklenili, naj se izvajanje statistiœnega raziskovanja o prejemkih na raœune 

in o izdatkih z raœunov pravnih oseb nadaljuje. Davœna uprava Republike Slovenije se 

namreœ tem podatkom ne more odreœi.

Statistiœno raziskovanje o izplaœanih œistih (neto) plaœah 
in o drugih osebnih prejemkih

Raziskovanje o izplaœanih neto plaœah in o drugih osebnih prejemkih temelji na 

podatkih statistiœnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb, ki jih AJPES 

vsak dan sporoœajo izvajalci plaœilnega prometa. V raziskovanje so zajeti podatki o 

izdatkih z raœunov pravnih oseb za izplaœane neto plaœe in za druge osebne prejemke. 

Med izplaœane neto plaœe sodijo tudi nadomestila neto plaœ, ki bremenijo delodajalce. 

Med izplaœane druge osebne prejemke pa sodijo prejemki za socialno varnost, prejemki 

po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah in povraœila stroškov v zvezi z delom in 

drugi osebni prejemki.

AJPES tako evidentirane podatke o izplaœanih neto plaœah in o drugih osebnih 

prejemkih vsak dan sporoœa Davœni upravi Republike Slovenije za izvajanje davœnega 

nadzora, vsak mesec pa jih objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o izplaœanih 

neto plaœah razœleni po podroœjih dejavnosti pravnih oseb, podatke o drugih 

osebnih prejemkih pa razœleni po treh glavnih vrstah osebnih prejemkov. Podatke 



34

AJPES-letno poroœilo 2006

vsak mesec posreduje Gospodarski zbornici Slovenije, Uradu Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj, Ekonomskemu inštitutu Pravne fakultete v Ljubljani 

in drugim pristojnim institucijam.

Statistiœno raziskovanje o plaœilih za investicije

Raziskovanje temelji na dveh virih podatkov: na podatkih o izdatkih za pridobitev 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroœnih sredstev iz 

statistiœnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb in na podatkih o 

plaœilih za investicije iz investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke in hranilnice. 

AJPES podatke o plaœilih za investicije razœleni po podroœjih dejavnosti pravnih oseb 

in jih vsak mesec objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o plaœilih za investicije 

uporabljajo Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj ter druge 

državne in raziskovalne institucije.

Statistiœno raziskovanje o izplaœanih plaœah in o regresu 
za letni dopust

Statistiœno raziskovanje o izplaœanih bruto plaœah temelji na podatkih, ki jih pravne 

osebe javnega in zasebnega sektorja ob izplaœilu plaœ predlagajo AJPES na posebnih 

obrazcih (obrazec 1-ZAP/M). Podatke o izplaœanih bruto plaœah sta v preteklosti zbirala 

Statistiœni urad Republike Slovenije in AJPES na razliœnih obrazcih in v razliœnih rokih, 

Statistiœni urad Republike Slovenije na papirju, AJPES pa predvsem v elektronski obliki. 

Zaradi zagotovitve kakovostnih in pravoœasnih podatkov ob œim nižjih stroških tako 

za dajalce in uporabnike podatkov kakor tudi za državo od januarja 2005 dalje zbira 

podatke samo AJPES, uporabljata pa jih obe instituciji, v okvirih, doloœenih s predpisi 

in s sklenjenim dogovorom med Statistiœnim uradom Republike Slovenije in AJPES. 

Poroœanje poteka pretežno v elektronski obliki, prek spletnega portala AJPES. 

Pravne osebe vsak mesec predlagajo AJPES podatke o izplaœanih plaœah na ravni 

posameznih enot v sestavi pravnih oseb, ki imajo zaposlene in izplaœujejo plaœo. 

AJPES podatke zbere, obdela in v dogovorjenem roku posreduje Statistiœnemu uradu 

Republike Slovenije. V letu 2006 je AJPES na mesec zbrala podatke o izplaœanih plaœah 

povpreœno za 28.960 pravnih oseb javnega in zasebnega sektorja, zaradi poroœanja 

po enotah v sestavi pravnih oseb pa vsak mesec obdelala povpreœno 42.500 poroœil 

na obrazcu 1-ZAP/M. Obseg zbranih podatkov o izplaœanih plaœah se je v primerjavi s 

prejšnjim letom poveœal, saj je bilo število vseh pravnih oseb, ki so poroœale o izplaœanih 

plaœah na obrazcu 1-ZAP/M, veœje za 9 %, povpreœno meseœno število obdelanih poroœil 

po enotah v sestavi pravnih oseb pa veœje za 16 %. Prizadevanje AJPES za poveœevanje 

obsega posredovanih podatkov v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES se je 

pokazalo v 9 % poveœanju števila pravnih oseb, ki poroœajo o izplaœanih plaœah prek 

spletnega portala AJPES. 

Zaradi œimbolj sodobnega in gospodarnega zbiranja podatkov je bilo v letu 2005 

vzpostavljeno sodelovanje med Statistiœnim uradom Republike Slovenije in AJPES 

tudi pri zbiranju podatkov za izvajanje letnega statistiœnega raziskovanja »Zaposlene 

osebe po višini bruto plaœe«. Pravne osebe enkrat na leto na obrazcu ZAP-STRU/L prek 
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spletnega portala AJPES predložijo podatke o številu zaposlenih oseb glede na število 

plaœanih delovnih ur in po višini bruto plaœe. Za september 2006 je 26.963 pravnih oseb 

predložilo 35.335 tovrstnih poroœil (zase in za enote v sestavi).

Ob koncu leta 2006 je bil med Statistiœnim uradom Republike Slovenije in AJPES 

sklenjen še nov dogovor o sodelovanju, in to pri zbiranju podatkov za izvajanje 

statistiœnega raziskovanja o strukturi plaœe, ki se v Sloveniji tako kakor v drugih državah 

œlanicah Evropske unije izvaja vsaka 4 leta. Podatke za to statistiœno raziskovanje bo 

AJPES zbrala v maju 2007. V raziskovanje bo zajetih okrog 2.600 poslovnih subjektov 

javnega in zasebnega sektorja, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti: pravne osebe, 

samostojni podjetniki in druge fiziœne osebe, ki opravljajo dejavnost.

Pravilnost odloœitve o sodelovanju Statistiœnega urada Republike Slovenije in AJPES 

pri racionalizaciji poroœanja o izplaœanih plaœah so po ugotovitvah raziskave, ki jo 

je opravila Ekonomska fakulteta v Ljubljani, potrdili tudi poroœevalci; med vsemi 

statistiœnimi raziskovanji so najbolje ocenili prav statistiœno raziskovanje o izplaœanih 

plaœah pri pravnih osebah.

AJPES je v letu 2006 zbirala tudi podatke o izplaœanem regresu za letni dopust. Zaradi 

izplaœevanja regresa v veœ delih je 21.649 pravnih oseb predložilo 32.409 poroœil o 

izplaœanem regresu. 

V letu 2006 je vsak mesec obdelala podatke o izplaœanih plaœah pri samostojnih 

podjetnikih, ki jih je zbirala Davœna uprava Republike Slovenije na papirju in jih po 

opravljenem vnosu podatkov posredovala AJPES, AJPES pa Statistiœnemu uradu 

Republike Slovenije. Povpreœno je AJPES na mesec obdelala podatke o izplaœanih plaœah 

pri 16.456 samostojnih podjetnikih.

V letu 2006 je AJPES podatke o izplaœanih plaœah pri pravnih osebah vsak mesec 

objavila na svojem spletnem portalu. O izplaœanih plaœah v javnem sektorju je objavila 

podatke o skupnem znesku izplaœanih plaœ, o povpreœni plaœi in o najvišji izplaœani 

plaœi pri posamezni pravni osebi javnega sektorja, loœeno za redna, zaostala in izredna 

izplaœila plaœ. O izplaœanih plaœah v zasebnem sektorju je objavila podatke o skupnem 

znesku izplaœanih plaœ za posamezni mesec in o povpreœno izplaœanih plaœah po 

podroœjih dejavnosti. 

AJPES podatke, zbrane za spremljanje izvajanja predpisov s podroœja politike plaœ, 

posreduje Ministrstvu za javno upravo, podatke o izplaœanih plaœah po posameznih 

pravnih osebah zasebnega sektorja pa Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in 

drugim pristojnim ministrstvom ter Ekonomsko-socialnemu svetu. 

Statistiœno raziskovanje o pravnih osebah z dospelimi 
neporavnanimi obveznostmi

Izvajalci plaœilnega prometa vsak dan posredujejo AJPES podatke o znesku in o vrsti 

dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb. V raziskovanje so vkljuœene pravne 

osebe, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti veœ kakor 5 

dni neprekinjeno. Tako je bilo v letu 2006 vsak mesec evidentiranih povpreœno 3.353 

pravnih oseb, ki so imele 28.879 milijonov tolarjev dospelih neporavnanih obveznosti 

povpreœno na dan.
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Od leta 2006 dalje izvajalcem plaœilnega prometa ni treba veœ posredovati AJPES 

podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih, od poravnave katerih je minilo veœ 

kakor 6 mesecev. S tem se je obseg podatkov, ki jih izvajalci plaœilnega prometa vsak 

dan posredujejo AJPES, zmanjšal za okrog 80 %. 

AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošilja Davœni upravi 

Republike Slovenije, vsak mesec pa drugim zainteresiranim institucijam. Vsak mesec jih 

objavi tudi na svojem spletnem portalu.

Zbiranje in obdelovanje statistiœnih podatkov v zvezi z 
javnimi naroœili

Naroœniki javnih naroœil morajo zaradi spremljanja izvajanja Zakona o javnih naroœilih 

vsako leto do konca aprila poroœati o oddanih javnih naroœilih v preteklem letu. Podatke 

predlagajo Ministrstvu za finance.

V letu 2006 je podatke o oddanih javnih naroœilih predložilo 1.386 pravnih oseb, 

742 pravnih oseb o oddanih javnih naroœilih (brez javnih naroœil malih vrednosti), 644 

pravnih oseb pa o oddanih javnih naroœilih malih vrednosti.

AJPES bo v letu 2007 v sodelovanju z Ministrstvom za finance naœin zbiranja 

podatkov o javnih naroœilih prilagodila doloœilom novega Zakona o javnem naroœanju in 

podzakonskim predpisom, ki bodo sprejeti na njegovi podlagi.

Zbiranje in obdelovanje podatkov o izplaœanih plaœah v 
javnem sektorju

Pravne osebe javnega sektorja že od septembra 2005 dalje poroœajo o izplaœanih 

plaœah samo elektronsko prek spletnega portala AJPES. Poleg podatkov na obrazcu 

1-ZAP/M predlagajo AJPES tudi podatke o izplaœanih bruto plaœah zaposlenim, za katere 

ne veljajo doloœila kolektivnih pogodb, in o najvišji izplaœani plaœi na obrazcu 1A. AJPES 

je v letu 2006 vsak mesec zbrala podatke za povpreœno 1.955 pravnih oseb javnega 

sektorja.

Pravne osebe javnega sektorja od marca 2006 dalje vsak mesec posredujejo AJPES 

podatke o izplaœanih plaœah zaposlenim, za katere se plaœe izplaœujejo po doloœilih 

Zakona o sistemu plaœ v javnem sektorju (direktorji, ravnatelji in tajniki), v elektronski 

obliki prek Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v 

javnem sektorju. AJPES podatke zbere, obdela in jih posreduje Ministrstvu za javno 

upravo. Tako je AJPES v letu 2006 zbrala in obdelala podatke 1.733 pravnih oseb za 

2.162 zaposlenih. Z zaœetkom izplaœevanja plaœ v skladu z novim Zakonom o sistemu 

plaœ v javnem sektorju so bile potrebne številne spremembe podzakonskih predpisov, to 

pa je vplivalo na pogoste zahteve za prilagoditev aplikativne programske opreme. V letu 

2007 je predviden zaœetek izplaœevanja plaœ po tem zakonu tudi za druge kategorije 

zaposlenih v javnem sektorju. Dokonœati bo treba tudi gradnjo Informacijskega sistema 

za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem sektorju, saj sta bila doslej 

izdelana samo 2 od predvidenih 3 modulov, in to modul za sprejemanje podatkov in 

modul za vpoglede v podatke, izdelati pa bo treba še modul za analize in simulacije 

podatkov.
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REGISTRI IN EVIDENCE PODATKOV

Med pomembnejše oziroma obsežnejše registre, ki jih vodi AJPES, sodijo Poslovni 

register Slovenije, Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin in 

Register zavezancev za predložitev letnih poroœil. Poleg teh vodi še nekatere druge 

registre in evidence podatkov o poslovnih subjektih (Register obveznikov za statistiko 

finanœnih raœunov, Register enot za plaœe itd.).

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije je osrednja javna informatizirana baza podatkov o vseh 

poslovnih subjektih s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno 

dejavnost, o podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov in o podružnicah tujih 

poslovnih subjektov.

V Poslovnem registru Slovenije se za vsak poslovni subjekt vodijo identifikacijski 

podatki, podatki o ustanovitvi, o zastopnikih, o pravnoorganizacijski obliki, o lastnini, 

o sektorski pripadnosti, o dejavnostih, ki jih poslovni subjekt opravlja, in podatki o 

njegovih delih. 

V Poslovnem registru Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2006 vpisanih 186.949 enot, to 

je 155.043 poslovnih subjektov in 31.906 njihovih delov. AJPES je v letu 2006 v Poslovni 

register Slovenije vpisala 19.018 novih poslovnih subjektov oziroma njihovih delov 

in skoraj 280.000 sprememb podatkov, iz Poslovnega registra Slovenije pa izbrisala 

14.470 poslovnih subjektov oziroma njihovih delov.

Do 30. 6. 2005 je bil Poslovni register Slovenije pri AJPES izvedeni register za vse 

vrste poslovnih subjektov. To pomeni, da so vsi poslovni subjekti registrirali zaœetek 

ali prenehanje dejavnosti oziroma spremembe z vpisom podatkov v primarne registre 

oziroma evidence (v Sloveniji jih je 24) pri drugih pristojnih institucijah – registrskih 

organih (v Sloveniji jih je 18). Nato je AJPES poslovne subjekte vpisala v Poslovni register 

Slovenije. Z izpeljavo prve faze projekta VEM 1. 7. 2005 je Poslovni register Slovenije 

postal primarni register za prvo, veliko skupino poslovnih subjektov – za samostojne 

podjetnike. V Poslovnem registru Slovenije je vpisanih okrog 64.000 samostojnih 

podjetnikov, to je veœ kakor 40 % vseh poslovnih subjektov, vpisanih v tem registru. 

Tako se samostojni podjetniki od 1. 7. 2005 dalje ne registrirajo veœ pri Davœni upravi 

Republike Slovenije z vpisom v Vpisnik samostojnih podjetnikov, ampak neposredno 

z vpisom v Poslovni register Slovenije pri AJPES. Drugi poslovni subjekti pa se še 

vedno registrirajo z vpisom v primarne registre oziroma evidence podatkov pri drugih 

institucijah.

AJPES poslovnim subjektom ob vpisu v Poslovni register Slovenije doloœi matiœno 

številko kot njihovo enoliœno identifikacijo in jim dodeli šifro glavne dejavnosti v skladu s 

Standardno klasifikacijo dejavnosti. AJPES razvršœa poslovne subjekte tudi po Standardni 

klasifikaciji institucionalnih sektorjev.

Številne priœakovane prednosti prenosa registracije samostojnih podjetnikov z Davœne 

uprave Republike Slovenije na AJPES (preprostejša, hitrejša in cenejša registracija) so se v 

letu 2006 potrdile tudi v praksi. Vpisi, izbrisi in vpisi sprememb podatkov o samostojnih 

podjetnikih v Poslovni register Slovenije potekajo prek veœ kakor 230 enotnih vstopnih 
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toœk VEM pri razliœnih institucijah oziroma »od doma«, in to elektronsko v okviru 

sistema e-VEM. Sistem e-VEM posreduje podatke tudi vsem drugim institucijam, ki bi 

jim jih drugaœe morali posredovati samostojni podjetniki sami pred zaœetkom opravljanja 

dejavnosti, to je Davœni upravi Republike Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje in Obrtni zbornici Slovenije. Vpisi v Poslovni register Slovenije 

so po novem opravljeni v 1 dnevu in brezplaœno.

AJPES je v letu 2006 ves œas spremljala delovanje novega sistema registracije 

samostojnih podjetnikov, ga nadgrajevala oziroma dajala pobude za njegovo 

optimizacijo. Sodelovala je tudi pri dodatnem usposabljanju uslužbencev, ki opravljajo 

naloge na enotnih vstopnih toœkah VEM, in pripravila Navodilo za delo vstopnih toœk 

VEM za registracijo samostojnih podjetnikov.

Pozitivne izkušnje in rezultati delovanja sistema VEM in e-VEM na podroœju registracije 

samostojnih podjetnikov so v letu 2006 privedli do odloœitve o nadaljevanju projekta, 

ki zadeva pomembne spremembe na podroœju registracije gospodarskih družb. Pri 

tem projektu, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, sodeluje tudi AJPES. V letu 2006 

je pripravila številne predloge in pobude za pripravo predloga Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o Sodnem registru, s katerimi se prenaša upravljanje Sodnega 

registra na AJPES, glavne knjige Sodnega registra pa v podatkovno bazo Poslovnega 

registra Slovenije. To pomeni, da se bodo gospodarske družbe po novem prek sistema 

e-VEM registrirale v Sodnem registru z vpisom podatkov v podatkovno bazo Poslovnega 

registra Slovenije. Vpise bo na podlagi odloœitev pristojnih okrožnih sodišœ opravljala 

AJPES. Za vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo podpiral spremenjeni naœin vpisov 

gospodarskih družb v Sodni register in v Poslovni register Slovenije, je AJPES v letu 2006 

pripravila interni projekt, v katerem sodelujejo tudi predstavniki sodišœa. V okviru tega 

projekta je bila izdelana spletna aplikacija, ki bo omogoœila delo sodišœ in AJPES v novih 

oziroma spremenjenih razmerah. Pripravljeni so bili tudi predlogi enotnih obrazcev za 

vpis gospodarskih družb v Sodni register in v Poslovni register Slovenije, ki pomenijo 

podlago za graditev spletne aplikacije e-VEM. Zaradi naœrtovane združitve podatkovnih 

baz obeh registrov je morala AJPES opraviti obsežno analizo primerjave podatkovnih 

struktur in vsebine obeh podatkovnih baz in zaœeti aktivnosti za razširitev podatkovne 

baze Poslovnega registra Slovenije.

Kljub precej zahtevnim in obsežnim nalogam pri projektu e-VEM je AJPES v letu 2006 

uspešno izpeljala tudi nekatere druge razvojne naloge na podroœju vodenja Poslovnega 

registra Slovenije.

Zaradi spremenjenega naœina vodenja Poslovnega registra Slovenije in veœjih 

sprememb v vsebini in vlogi Poslovnega registra Slovenije v zadnjem obdobju je bilo 

treba prilagoditi oziroma posodobiti obstojeœe predpise, ki urejajo to podroœje. AJPES je 

v letu 2006 intenzivno sodelovala z Ministrstvom za gospodarstvo pri pripravi besedila 

novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije in nove Uredbe o vodenju in vzdrževanju 

Poslovnega registra Slovenije, ki hkrati pomenita pravno podlago za izpeljavo vpisa 

podatkov v Poslovni register Slovenije kot primarni register. V pripravi je še navodilo, ki 

bo doloœilo vrsto in obseg podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote 

Poslovnega registra Slovenije. Za kakovostno opravljanje nalog na tem podroœju je 
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AJPES kot interno navodilo za delo svojih uslužbencev pripravila Priroœnik za delo na 

podroœju vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije.

V letu 2006 je AJPES v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve izdelala 

ustrezne pravne podlage in vzpostavila informacijsko-tehniœne rešitve za sodobnejši, 

elektronski naœin izmenjave podatkov s Centralnim registrom prebivalstva. To je 

omogoœilo uœinkovitejše opravljanje nalog na podroœju vodenja Poslovnega registra 

Slovenije in Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin ter hkrati 

poenostavilo in pospešilo delo AJPES kot prekrškovnega organa.

Kljub izrednemu pomenu izpeljave aktivnosti na podroœju razvoja Poslovnega registra 

Slovenije je morala AJPES v letu 2006 kakovostno in pravoœasno opraviti še vse redne 

naloge.

AJPES je tako pravilno in pravoœasno opravila vse vpise podatkov v Poslovni 

register Slovenije o poslovnih subjektih, ki so pridobili pravno sposobnost z vpisom 

v drug primarni register ali v uradno evidenco podatkov, in si prizadevala za sprotno 

dopolnjevanje teh podatkov. Œeprav je v zvezi z vodenjem veœjega dela Poslovnega 

registra Slovenije, ki danes še pomeni izvedeni register, potrebno izpolnjevanje papirnih 

obrazcev, pa poslovnim subjektom za vpis v Poslovni register Slovenije ni treba veœ 

posredovati podatkov, ki jih AJPES lahko z neposredno raœunalniško povezavo pridobi 

iz primarnih registrov ali iz drugih uradnih evidenc. Dokonœna poenostavitev in 

posodobitev postopkov na tem podroœju bo dosežena z razširitvijo sistema e-VEM na 

vse vrste poslovnih subjektov.

Podatki o posameznih poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije so 

uporabnikom brezplaœno dostopni na spletnem portalu AJPES (storitev iPRS). Na 

podlagi posebnih pisnih dogovorov AJPES nekaterim uporabnikom v skladu z Zakonom 

o Poslovnem registru Slovenije (registrskim organom, nekaterim ministrstvom in 

zbornicam, Banki Slovenije in nekaterim drugim institucijam) brezplaœno zagotavlja 

celotno bazo podatkov Poslovnega registra Slovenije z vsemi spremembami teh 

podatkov. Drugim uporabnikom pa AJPES na njihovo zahtevo po pogodbi zagotavlja 

celotno bazo podatkov Poslovnega registra Slovenije z vsemi spremembami teh 

podatkov oziroma izbor podatkov po doloœenih kriterijih proti plaœilu nadomestila 

stroškov. Po stanju na dan 31. 12. 2006 je imela AJPES sklenjene takšne dogovore 

oziroma pogodbe z 49 uporabniki.

AJPES na svojem spletnem portalu objavlja in enkrat na mesec osveži evidenco 

matiœnih številk, dodeljenih poslovnim subjektom s sedežem v tujini, ki ta podatek 

potrebujejo za vpis lastninske pravice na nepremiœninah v Sloveniji v Zemljiško knjigo. V 

letu 2006 je AJPES za vknjižbo lastninske pravice dodelila 40 matiœnih številk.

AJPES je tudi v letu 2006 sodelovala v medresorski Komisiji za reševanje spornih 

primerov razvrstitve po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki jo vodi 

Statistiœni urad Republike Slovenije. Pravilna razvrstitev poslovnih subjektov po 

Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev je namreœ pomembna, saj se na 

njeni podlagi opredelijo poroœevalske enote za posredovanje nekaterih podatkov 

posameznim institucijam Evropske unije.
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Informacijske povezave med AJPES in registrskimi organi v Republiki Sloveniji
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Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premiœnin

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin je javna, 

informatizirana baza podatkov o zastavljenih in zarubljenih premiœninah, ki zagotavlja 

udeležencem veœjo varnost v pravnem prometu. Upnikom daje možnost zavarovanja 

nekaterih terjatev, izvršiteljem rubeža pa prihrani stroške hrambe zarubljenih premiœnin. 

V dveh letih delovanja se je ta register v pravnem prometu že dobro uveljavil.

AJPES je v letu 2006 za bolj uœinkovito vodenje tega registra na podlagi lastnih 

izkušenj in ob upoštevanju predlogov upraviœencev za vpis podatkov (notarji in izvršitelji) 

izboljšala nekatere raœunalniške rešitve.

V letu 2006 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Registru 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin, ki bo omogoœila preprostejše 

vodenje registra, bolj natanœno doloœitev enoliœnega identifikacijskega znaka opreme 

in zalog, poenostavitev nekaterih postopkov vpisa in podrobnejšo doloœitev rokov za 

dopolnjevanje zadev. AJPES je z zunanjim izvajalcem že sklenila pogodbo o prilagoditvi 

raœunalniške aplikacije za vodenje tega registra novi uredbi. S spremembo aplikacije bo 

izboljšan tudi vpogled v podatke registra prek spletnega portala AJPES, ki je sedaj zaradi 

pogojev vpisa opreme in zalog v register zelo omejen.

Tudi v letu 2006 je AJPES zaradi sprotnega preverjanja podatkov o premiœninah 

sodelovala z institucijami, ki vodijo referenœne registre, kakor sta na primer Ministrstvo 

za notranje zadeve, ki vodi Matiœni register vozil in prometnih listin, in Geodetska 

uprava Republike Slovenije, ki vodi Register prostorskih enot, kataster stavb in zemljišœ.

Na dan 31. 12. 2006 je bilo v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premiœnin vpisanih 18.386 zastavljenih premiœnin. Najbolj pogosta je bila zastava 

opreme (69 %), sledila je zastava motornih tirnih vozil, motornih koles ter prikolic 

in polprikolic (17 %), živali (10 %) in zalog (4 %). Glede na to, da je ista premiœnina 

lahko zastavljena veœkrat, je bilo v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premiœnin na dan 31. 12. 2006 vpisanih 24.102 zastavnih pravic, od tega 21.399 iz 

naslova prostovoljne zastave in 2.703 iz naslova rubeža.

Informacije o zastavnih pravicah, vpisanih v Register neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premiœnin, lahko pridobi vsakdo, in to pri vseh izpostavah in prek spletnega 

portala AJPES. Iskanje teh informacij prek spletnega portala AJPES je možno prek 

enoliœnega identifikacijskega znaka zastavljene oziroma zarubljene premiœnine. Podatki 

o dolžnikih, upnikih in zastaviteljih v posamezni zadevi zaradi varstva osebnih podatkov 

prek spletnega portala AJPES niso na voljo.

Pri AJPES lahko na podlagi zahteve vsakdo dobi tudi uradni izpisek iz Registra 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin, s katerim dokaže obstoj zastavne 

pravice ali pa ga uporabi kot verodostojno listino za dokazovanje nakupa oziroma 

prodaje premiœnine, ki ni obremenjena z zastavno pravico.
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Infrastruktura Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin
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Register zavezancev za predložitev letnih poroœil

Register zavezancev za predložitev letnih poroœil je informatizirana, centralizirana 

baza podatkov o poslovnih subjektih, ki morajo svoja letna poroœila predložiti AJPES.

AJPES ta register na novo vzpostavi v zaœetku vsakega koledarskega leta za 

zavezance, ki morajo predložiti letno poroœilo za preteklo leto. Vir podatkov za 

vzpostavitev Registra zavezancev za predložitev letnih poroœil so podatki Poslovnega 

registra Slovenije, Sodnega registra, Registra društev, Seznama neposrednih in 

posrednih proraœunskih uporabnikov in druge evidence.

V Registru zavezancev za predložitev letnih poroœil se poleg podatkov o zavezancih 

iz Poslovnega registra Slovenije vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za javno 

objavo letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov in s tem za 

zagotavljanje spremljanja plaœil nadomestil za javno objavo letnih poroœil. V tem 

registru se vodijo tudi oznake za opredelitev društev s statusom invalidskih organizacij 

in oznake za opredelitev samostojnih podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, s katerimi 

se ureja davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavœeni na podlagi ugotovljenega dobiœka 

z upoštevanjem normiranih odhodkov in jim zato ni treba AJPES predložiti letnega 

poroœila. Na podlagi podatkov iz tega registra AJPES vlaga predloge za izbris zavezancev 

iz Sodnega registra v skladu z Zakonom o finanœnem poslovanju podjetij.

Obvešœanje registrskih sodišœ o nastopu razloga za izbris 
gospodarskih družb iz Sodnega registra

Po Zakonu o finanœnem poslovanju podjetij mora AJPES registrska sodišœa obvešœati o 

nastopu razloga za izbris gospodarskih družb iz Sodnega registra, ki v dveh zaporednih 

poslovnih letih niso predložile letnih poroœil. AJPES je to nalogo zaœela opravljati v 

letu 2005, ko je registrskim sodišœem poslala obvestila o nastopu izbrisnega razloga 

za 1.969 gospodarskih družb, v letu 2006 pa je tovrstna obvestila poslala še za 425 

gospodarskih družb. Od skupaj 2.394 je bilo do 31. 12. 2006 iz Sodnega registra 

izbrisanih 1.977 gospodarskih družb (na podlagi obvestil AJPES ali na drugi podlagi).

BONITETNA DEJAVNOST

Bonitetna dejavnost je gospodarska dejavnost AJPES. V to dejavnost sodita izdelava 

razliœnih vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov in 

zagotavljanje zbirke finanœnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes.

Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v premoženjsko-

finanœni položaj posameznih poslovnih subjektov. Vsebinsko se razlikujejo glede na 

posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, 

pravne osebe javnega prava itd.) in glede na namen uporabe informacij (krajše in 

obširnejše 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 letnih poroœil 

(podatke v skladu s predpisi zagotavljajo poslovni subjekti), na podatkih o prejemkih 

na raœune in o izdatkih z raœunov in na podatkih o dospelih neporavnanih obveznostih 
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(podatke zagotavljajo izvajalci plaœilnega prometa), na podatkih iz razliœnih javnih 

registrov (Poslovni register Slovenije, Register transakcijskih raœunov itd.) in na drugih 

podatkih. 

Informacije o boniteti poslovanja zagotavlja AJPES ne le o poslovnih subjektih iz 

Slovenije, ampak tudi o poslovnih subjektih iz Hrvaške, iz Makedonije in iz Srbije. 

AJPES ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov letnih poroœil 

poslovnih subjektov v teh državah sklenjene posebne sporazume o izmenjavi bonitetnih 

informacij. 

Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb so naroœnikom na voljo v 

slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem in v hrvaškem jeziku, z 

zneski v evrih. Te informacije vsebujejo tudi bonitetne ocene, pripravljene na podlagi 

podatkov o poslovnem izidu in premoženjsko-finanœnem položaju gospodarskih 

družb v zadnjih 5 letih in na podlagi podatkov o tekoœem obsegu poslovanja in o 

plaœilni sposobnosti. Bonitetne ocene so tudi rezultat primerjav uspešnosti poslovanja 

gospodarske družbe z uspešnostjo dejavnosti, v katero družba sodi.

AJPES je v letu 2006 izdelala 30.337 informacij o boniteti poslovanja, to je 12 % veœ 

kakor v letu 2005. Naroœniki so povpraševali predvsem po informacijah o poslovanju 

gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in javnih zavodov. Podatki o številu 

izdelanih informacij o boniteti poslovanja so zbrani v preglednici.

Vrsta   Število izdelanih 
informacije  informacij  Indeks Struktura v % 
 2006 2005  2006/2005 2006 2005

BON-1 8.640 7.834 110,3 28,5 29,0

BON-1/P 6.110 4.848 126,0 20,1 17,9

BON-1/IN 300 296 101,4 1,0 1,1

BON-1/S 119 93 128,0 0,4 0,3

BON-1/SP 1.915 822 233,0 6,3 3,0

BON-1/Z 423 365 115,9 1,4 1,3

BON-1/O 28 64 43,8 0,1 0,2

BON-1 skupaj  17.535 14.322 122,4 57,8 53,0

BON-2 12.782 12.707 100,6 42,1 47,0

Analiza bonitete
poslovanja 20 18 111,1 0,1 0,1

Skupaj 30.337 27.047 112,2 100,0 100,0

BON-1 – Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe v daljšem œasovnem obdobju.
BON-1/P – Podrobnejša informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe kakor BON-1.
BON-1/IN – BON-1 v angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem ali hrvaškem jeziku.
BON-1/S – Informacija o gospodarski družbi, ki AJPES za zadnje leto ni predložila letnega poroœila.
BON-1/SP – Informacija o boniteti poslovanja samostojnega podjetnika. 
BON-1/Z – Informacija o boniteti poslovanja doloœenega uporabnika in pravne osebe zasebnega 

prava (zavod, javni zavod, inštitut itd.).
BON-1/O – Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe, ki AJPES ni dala soglasja, da pri 

izdelavi tovrstnih informacij lahko uporabi podatke o njeni plaœilni sposobnosti. Vsebina 
drugih podatkov je enaka vsebini podatkov v BON-1.

BON-2 – Informacija o plaœilni sposobnosti pravne osebe.
Analiza bonitete – Podrobnejša analiza uspešnosti poslovanja pravne osebe od njene ustanovitve dalje.
poslovanja
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Poleg teh informacij je AJPES v letu 2006 naroœnikom izdelala še 50 informacij o 

boniteti poslovanja poslovnih subjektov iz Hrvaške, 3 iz Makedonije in 21 iz Srbije.

AJPES je v letu 2006 zaradi zagotovitve hitrejšega in cenejšega dostopa do informacij 

o boniteti poslovanja gospodarskih družb pripravljala novo storitev, ki bo v letu 2007 

uporabnikom omogoœila vpogled v bonitetne informacije prek spletnega portala AJPES. 

Prav tako je vsebinsko dopolnila informacijo o boniteti poslovanja za samostojne 

podjetnike z vkljuœitvijo daljše œasovne serije podatkov letnih poroœil. 

V letu 2006 je AJPES izpeljala številne aktivnosti na podroœju prilagajanja bonitetne 

dejavnosti smernicam kapitalskega sporazuma Basel II. Sporazum prinaša nova pravila 

za zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank in s tem za ocenjevanje bonitete poslovnih 

subjektov. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem je AJPES v letu 2006 razvila programske 

rešitve za pripravo linearnega modela za doloœanje bonitetnega razreda gospodarske 

družbe. Model temelji na kazalnikih, izbranih z redukcijo, za vse gospodarske družbe 

ali za ožji vzorec izbranih gospodarskih družb za izbrano leto. Programske rešitve 

omogoœajo tudi optimalni izbor kazalnikov iz celotnega nabora kazalnikov, ki najbolje 

kažejo verjetnost za nastanek neplaœila. Na podlagi bonitetnih ocen, doloœenih z 

uporabo linearnega modela, program omogoœa pripravo prehodne matrike med dvema 

poljubno izbranima letoma. Projekt nadgradnje obstojeœe metodologije za ocenjevanje 

bonitete poslovanja bo AJPES konœala v letu 2007.

FI-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejših finanœnih podatkov in kazalnikov 

o poslovanju posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v daljšem 

œasovnem obdobju. Naroœnikom je na voljo na spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema 

okrog 100.000 poslovnih subjektov (43.000 gospodarskih družb in 57.000 samostojnih 

podjetnikov). Za gospodarske družbe so v FI-PO Ajpes vkljuœeni podatki in kazalniki 

poslovanja od leta 1994 dalje, za samostojne podjetnike pa od leta 2001 dalje. 

Prikazani so tudi ustrezni podatki in kazalniki za posamezne dejavnosti, za obœine, za 

regije in za celotno gospodarstvo. Vpogled v podatke in kazalnike izbranega poslovnega 

subjekta v daljšem œasovnem obdobju in primerjava z istovrstnimi podatki in kazalniki 

drugih poslovnih subjektov in z dejavnostjo, v katero sodi, omogoœa kakovostno in 

celovito presojo finanœnega poslovanja izbranega poslovnega subjekta. FI-PO Ajpes je 

na voljo v slovenskem in v angleškem jeziku, zneski so v evrih ali tolarjih.

Da bi lahko AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poroœil 

gospodarskih družb oziroma pred njihovo javno objavo na spletnem portalu zagotovila 

objavo nerevidiranih podatkov teh gospodarskih družb v zbirki FI-PO Ajpes in jih 

uporabila za izdelavo informacij o boniteti poslovanja, je od veœine takšnih družb 

pridobila ustrezna soglasja. Po predložitvi revidiranih letnih poroœil za posamezno 

leto oziroma po njihovi javni objavi na spletnem portalu je AJPES podatke v zbirki 

podatkov FI-PO Ajpes zamenjala z revidiranimi podatki in na njihovi podlagi pripravljala 

informacije o boniteti poslovanja.

Za izboljšanje kakovosti in za posodobitev zbirke FI-PO Ajpes je AJPES tudi v letu 2006 

vpeljala novosti, ki uporabnikom zbirke omogoœajo še preprostejše iskanje podatkov in s 

tem prijaznejšo uporabo. 



46

AJPES-letno poroœilo 2006

Za seznanitev potencialnih naroœnikov je AJPES omogoœila enomeseœno brezplaœno 

uporabo zbirke, uporabnike je aktivno obvešœala o novostih, zbirko pa je uspešno 

predstavila tudi na sejemskih in drugih predstavitvah. 

V letu 2006 je AJPES prodala 398 zbirk podatkov FI-PO Ajpes in 1.733 posameznih 

vpogledov v podatke in kazalnike FI-PO Ajpes.

VEŒSTRANSKO POBOTANJE OBVEZNOSTI IN TERJATEV 
MED POSLOVNIMI SUBJEKTI

Tako kakor bonitetna dejavnost tudi opravljanje veœstranskega pobotanja obveznosti 

in terjatev med poslovnimi subjekti sodi v gospodarsko dejavnost AJPES. Naloge na 

podroœju veœstranskega pobotanja so: priprava navodil za izvajanje veœstranskega 

pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti oziroma naroœniki (pravne 

osebe in samostojni podjetniki), izdelava in objava letnih œasovnih naœrtov veœstranskega 

pobotanja, tekoœe sprejemanje prijav obveznosti v pobotanje, opravljanje pobotanja in 

obvešœanje udeležencev o rezultatih pobotanja. O rezultatih pobotanja AJPES na svojem 

spletnem portalu in v tiskanih medijih objavlja razliœna obvestila in poroœila. Tekoœe tudi 

spremlja tovrstne storitve konkurenœnih podjetij.

V letu 2006 je AJPES izpeljala 12 krogov veœstranskega pobotanja obveznosti in 

terjatev, vsak mesec po enega. V posamezni pobotni krog je bilo vkljuœenih povpreœno 

okrog 1.500 poslovnih subjektov, 11 % manj kakor v letu 2005. V vseh pobotnih 

krogih skupaj je bilo pobotanih za 62 milijard tolarjev obveznosti, 7 % manj kakor v 

letu 2005. V primerjavi s prijavljenimi je bilo pobotanih 11 % obveznosti, enak odstotek 

kakor v letu 2005. Vsi postopki izpeljave posameznega pobotnega kroga, vkljuœno 

s posredovanjem rezultatov pobotanja, so bili opravljeni v enem dnevu – na dan 

pobotanja.

Ob koncu leta 2006 je AJPES vpeljala možnost predložitve prijav v pobotanje tudi prek 

spletnega portala AJPES. Podatki o naœinu predložitve prijav obveznosti v pobotanje 

v letu 2006 so skoraj enaki podatkom v letu 2005. Pretežni del, 68 % prijav, so 

udeleženci predložili po elektronski pošti, 28 % na papirju, 3 % na disketi, 1 % pa že 

prek spletnega portala AJPES.
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V letu 2006 je morala AJPES še vedno opravljati nekatere naloge v zvezi s 

prenehanjem poslovanja Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet. Mednje 

sodijo naloge na podlagi Zakona o plaœilnem prometu in dveh sklepov Vlade Republike 

Slovenije.

Zakon o plaœilnem prometu je doloœil, da mora dokumentarno oziroma arhivsko 

gradivo Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet po prenehanju njenega 

poslovanja prevzeti AJPES. AJPES je v skladu s predpisi v letih 2002 in 2003 del 

tovrstnega gradiva predala Arhivu Republike Slovenije oziroma pristojnim regionalnim 

arhivom in drugim institucijam, preostali del pa shranila. V letu 2006 je bilo to gradivo 

shranjeno v arhivskih prostorih AJPES v Kamniku, v Litiji in v Cerknici in v poslovnih 

prostorih na sedežih nekaterih organizacijskih enot. AJPES v skladu s posebnim 

navodilom zagotavlja naroœnikom izpise podatkov oziroma fotokopije tega gradiva.

Vrsta in obseg storitev, ki jih je v zvezi z dokumentarnim gradivom Agencije Republike 

Slovenije za plaœilni promet v letu 2006 opravila AJPES, sta razvidna iz preglednice.
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AJPES dokumentarno gradivo Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet 

tekoœe pregleduje in odbira. Gradivo, ki ima trajni rok hrambe, pa zaradi nemotenega 

opravljanja nalog še ni bilo predano pristojnim arhivom, AJPES tem arhivom predaja 

postopno. Gradivo, ki mu rok hrambe poteœe, uniœi. V letu 2006 je AJPES uniœila okrog 

11 ton tovrstnega dokumentarnega gradiva v papirni obliki, v elektronski obliki pa 

zapise na skoraj 100 elektronskih medijih (disketah in zgošœenkah).

AJPES v skladu s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije vodi evidenco in skrbi 

za odplaœila kreditov, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plaœilni 

promet za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj. V letu 2006 

Storitve  Število

1. Posredovanje podatkov oziroma dokumentov plaœilnega prometa:  
  — izpisek 6
  — plaœilni nalog —

2. Fotokopiranje dokumentov plaœilnega prometa 3

3. Izpis podatkov iz evidenc plaœilnega prometa 85

4. Posredovanje podatkov o dokapitalizaciji podjetij —

5. Posredovanje potrdil o stanju sredstev pravnih oseb na raœunih
 pri Agenciji Republike Slovenije za plaœilni promet na dan 30. 6. 2002 13

6. Odgovori na zahtevke, ki jih ni mogoœe rešiti 87

7. Posredovanje podatkov v zvezi s stanovanjskimi pogodbami in stanovanjskimi 
 krediti uslužbencev Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet 38

8. Posredovanje podatkov o kadrovskih zadevah, ki zadevajo uslužbence Agencije
 Republike Slovenije za plaœilni promet 80

9. Posredovanje podatkov o sodnih sklepih in o dokumentaciji o dolžnikih Agencije 
 Republike Slovenije za plaœilni promet za Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 82

10. Druge storitve 828
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je obraœunavala meseœne obroke odplaœil stanovanjskih kreditov za 135 uslužbencev 

Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet, ki veœinoma niso zaposleni v AJPES. 

Neplaœnike je redno opominjala, odposlala je 19 opominov. Denarna sredstva iz naslova 

odplaœil stanovanjskih kreditov v znesku 21,9 milijona tolarjev je nakazala v proraœun 

Republike Slovenije.

Direktorica AJPES je s sklepom Vlade Republike Slovenije pooblašœena za izdajanje 

potrdil o odplaœanih stanovanjskih kreditih, danih uslužbencem Agencije Republike 

Slovenije za plaœilni promet, in v zvezi s tem za izdajanje in podpisovanje izbrisnih 

pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris zastavne pravice na teh nepremiœninah in izbris 

prepovedi odtujitve in obremenitve teh nepremiœnin, vpisanih v Zemljiški knjigi. V letu 

2006 je izdala 9 potrdil o dokonœnem poplaœilu kreditov in 3 izbrisne pobotnice.

V letu 2007 bo morala AJPES skrbeti za odplaœila stanovanjskih kreditov še za 119 

uslužbencev Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet.
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AJPES je 1. 1. 2005 na podlagi Zakona o plaœilnem prometu postala prekrškovni 

organ. To pomeni, da v skladu z Zakonom o prekrških odloœa v postopkih o prekrških 

zaradi nepredložitve letnih in drugih poroœil in podatkov. O prekrških odloœa po zakonu, 

ki ureja gospodarske družbe, po zakonu, ki ureja raœunovodstvo, po zakonu, ki ureja 

društva, in po drugih predpisih, ki doloœajo AJPES kot prekrškovni organ. Vodenje in 

odloœanje v postopkih o prekrških v AJPES zadeva naslednje kršitve:

• nepredložitev letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za 

javno objavo (Zakon o gospodarskih družbah),

• nepredložitev podatkov letnih poroœil gospodarskih družb in samostojnih 

podjetnikov za državno statistiko (Zakon o gospodarskih družbah),

• nepredložitev letnih poroœil društev za zagotavljanje javnosti (Zakon o društvih),

• nepredložitev letnih poroœil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih 

organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za zagotavljanje javnosti (Zakon o 

raœunovodstvu),

• predložitev nepravilnih podatkov ob prijavi za vpis samostojnega podjetnika 

v Poslovni register Slovenije oziroma nepredložitev podatkov o spremembah 

ali prenehanju poslovanja samostojnega podjetnika (Zakon o gospodarskih 

družbah).

Podlage za izvajanje nalog kot prekrškovni organ je AJPES zaœela pripravljati že v 

letu 2004, ko so bila izpeljana prva usposabljanja uslužbencev za vodenje in odloœanje 

v postopkih o prekrških. Do 31. 12. 2006 je opravilo preizkus znanja in pridobilo 

pooblastilo za vodenje in odloœanje v postopkih o prekrških 54 uslužbencev AJPES. V 

letu 2005 je AJPES izdelala temeljna navodila za delo na tem podroœju in vzpostavila 

raœunalniški sistem za vodenje evidenc v postopkih o prekrških. V ta namen je 

kupila raœunalniška programa ISPO in INOS3. Raœunalniški program ISPO omogoœa 

evidentiranje podatkov o vseh dogodkih v postopkih o prekrških in izdelavo poroœil o 

opravljenem delu oziroma stanju zadev po posameznih uslužbencih, pooblašœenih za 

vodenje in odloœanje v postopkih o prekrških, po posameznih izpostavah in na ravni 

AJPES. Raœunalniški program INOS3 daje podporo pri izdelavi razliœnih vrst dokumentov 

v postopkih o prekrških, pri knjiženju odloœb in pri izpisovanju nalogov za plaœilo in 

kuvert po Zakonu o upravnem postopku. Oba raœunalniška programa je treba še 

izpopolniti, tako da bo zagotovljeno uœinkovito delo v AJPES. Œeprav AJPES ves œas 

intenzivno sodeluje z dobaviteljem programov, pomanjkljivosti v njunem delovanju še 

niso v celoti odpravljene.

Pri izvajanju nalog vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških se AJPES sooœa tudi 

s težavami zaradi še neizoblikovane prakse prekrškovnih organov, razliœnih mnenj 

strokovnjakov in pomanjkanja izkušenj uslužbencev AJPES, pooblašœenih za vodenje teh 

postopkov. Poleg tega sta bili v letu 2006 sprejeti dve noveli Zakona o prekrških; zlasti 

novela ZP-1C je vpeljala vrsto novosti v delo prekrškovnih organov. 
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Ker je obseg nepredloženih letnih poroœil mogoœe ugotoviti šele po konœani obdelavi 

in javni objavi letnih poroœil, ob tem pa je pridobivanje potrebnih osebnih podatkov o 

odgovornih osebah pri poslovnih subjektih – kršiteljih dolgotrajno, je lahko zaœela AJPES 

voditi postopke o prekrških šele ob koncu leta 2005, in to najprej postopke o prekrških 

zaradi nepredložitve letnih poroœil poslovnih subjektov za leto 2004.

Od 10.155 poslovnih subjektov – kršiteljev zaradi nepredložitve letnih poroœil za 

leto 2004 je pridobila potrebna dokazila in podatke za zaœetek vodenja postopkov 

o prekrških zoper 6.106 poslovnih subjektov in njihovih odgovornih oseb. V 1.930 

zadevah je poslovnim subjektom in njihovim odgovornim osebam poslala obvestila, 

naj se izreœejo o dejstvih in okolišœinah prekrškov. Ker do konca leta 2005 še ni bil 

konœan noben postopek o prekršku, se je izvajanje nalog vodenja postopkov o prekrških 

preneslo v leto 2006.

V letu 2006 je bilo dodatno ugotovljenih še 34 kršiteljev zaradi nepredložitve letnih 

poroœil za leto 2004. Na podlagi podatkov iz evidenc o predloženih letnih poroœilih 

za leto 2005 pa je bilo ugotovljeno, da za to leto ni predložilo letnih poroœil 7.193 

poslovnih subjektov. 

Obmoœne enote Tržnega inšpektorata Republike Slovenije so AJPES v letu 2006 

posredovale predloge za zaœetek postopkov o prekrških zoper 374 samostojnih 

podjetnikov, veœinoma zaradi nepravilnih podatkov o sedežu njihove dejavnosti v 

Poslovnem registru Slovenije. 

Opravljeno delo na podroœju vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških v AJPES v 

letu 2006 je podrobneje razvidno iz preglednice.

Zap. øt. Zadeve in njihovo reševanje Øtevilo Delež v %

I. Zadeve za reševanje v letu 2006 13.707 100,0

1. Prenos nerešenih zadev iz leta 2005 6.106 44,5

2. Nove zadeve v letu 2006  

2.1 Dodatno ugotovljene kršitve zaradi nepredložitve 
 letnih poroœil za leto 2004 34 0,3

2.2 Nepredložitev letnih poroœil za leto 2005 7.193 52,5

2.3 Zadeve zaradi kršitev na podroœju registracije samostojnih 
 podjetnikov 374 2,7

II. Reševanje zadev v letu 2006 13.707 100,0

1. Postopki se ne zaœnejo 1.838 13,4

2. Pisna opozorila 1.555 11,3

3. Izdane odloœbe o prekrških 1.909 13,9

4. Izdani plaœilni nalogi 117 0,9

5. Postopki ustavljeni 2.341 17,1

6. Nerešene zadeve na dan 31. 12. 2006 5.947 43,4
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V zvezi s prisilno izterjavo neplaœanih glob in stroškov postopkov je AJPES z Davœno 

upravo Republike Slovenije sklenila Dogovor o elektronski izmenjavi podatkov za 

prisilno izterjavo. V letu 2006 je Davœni upravi Republike Slovenije v elektronski obliki 

poslala 1.329 predlogov za prisilno izterjavo, in to za prisilno izterjavo neplaœanih 

glob v znesku 23.785.000 tolarjev in za prisilno izterjavo stroškov postopkov v znesku 

13.443.000 tolarjev.

V letu 2006 je bilo v zvezi z izdanimi odloœbami o prekrških in v zvezi z izdanimi 

plaœilnimi nalogi vloženih 53 zahtev za sodno varstvo, od tega je bila 1 zahteva 

umaknjena. V 22 primerih so uslužbenci AJPES, pooblašœeni za vodenje in odloœanje 

v postopkih o prekrških, izdali sklepe o zavrženju, v 9 primerih so odloœbe oziroma 

plaœilne naloge odpravili in postopke ustavili, v 5 primerih so odloœbe odpravili z 

nadomestitvijo novih, 15 zahtev za sodno varstvo pa so odstopili v reševanje sodišœu.

Naloge vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških so izjemno zahtevne in zelo 

obsežne. Kljub temu da AJPES v preteklosti ni imela nobenih izkušenj na podroœju 

»kaznovalnega« prava (saj ni imela pooblastil niti za izrekanje mandatnih kazni niti za 

opravljanje kakih drugih nadzornih nalog), je naloge s prekrškovnega podroœja v letu 

2006 opravila strokovno in uœinkovito.

Pregled opravljenega dela s podroœja vodenja in odloœanja v postopkih o prekrških v 

letu 2006 po izpostavah AJPES je razviden iz preglednice.
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Pregled opravljenega dela s podroœja vodenja in odloœanja v postopkih 
o prekrških v letu 2006 po izpostavah AJPES

Pojasnila:

•  V stolpcu 2 podatki v oklepajih pomenijo dodatno ugotovljeno število kršiteljev (veœje oziroma manjše 
kršitve).

• V stolpcu 14 so podatki o deležih vseh dokonœno rešenih zadev v letu 2006. To so zadeve, v katerih je 
AJPES izdala uradni zaznamek, da postopka ne bo zaœela, zadeve, v katerih je kršiteljem izdala pisna 
opozorila, in odœrtane zadeve. Odœrtane zadeve so zadeve, v katerih je bil postopek ustavljen, in zadeve, ki 
jih je AJPES konœala z izdajo plaœilnega naloga ali pisno odloœbo, kršitelj pa je svoje obveznosti poravnal in 
ni vložil zahteve za sodno varstvo.

IZPOSTAVA ŠTEVILO                                    ŠTEVILO NOVIH ZADEV SKUPAJ  ŠTEVILO REŠENIH ZADEV  

 NEREŠENIH ZADEV                                    V LETU 2006      

 IZ LETA 2005     Postopek Pisno Postopek 

 (Nepredložena Nepredložena Zadeve na podroœju  se ne zaœne opozorilo ustavljen 

 letna poroœila letna poroœila Poslovnega registra     

 2004) 2005  Slovenije     

   (registracija     

   podjetnikov)

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 

LJUBLJANA 2.705 3.172 43 5.920 132 901 752 

CELJE 549 543 2 1.094 234 19 425 

KOPER 417 626 169 1.212 356 25 112 

KRANJ 480 523 158 1.161 177 176 389 

KRŠKO 78 (–1) 104 – 181 21 5 24 

MARIBOR 665 (+29) 969 2 1.665 182 276 210 

M. SOBOTA 494 387 – 881 482 8 70 

N. GORICA 247 238 – 485 126 41 134 

N. MESTO 102 185 – 287 36 35 45 

POSTOJNA 87 (+6) 132 – 225 13 22 59 

TRBOVLJE 36 63 – 99 – – 21 

VELENJE 246 251 – 497 79 47 100 

SKUPAJ 6.106 (+34) 7.193 374 13.707 1.838 1.555 2.341 
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• V stolpcu 15 so podatki o vseh nerešenih zadevah. To so zadeve v reševanju, zadeve, v katerih se postopek 
še ni zaœel, in zadeve, za katere so izpostave sodišœem posredovale predloge za izbris po Zakonu o 
finanœnem poslovanju podjetij. 

 • V stolpcu 16 so podatki o vseh zadevah, evidentiranih v programu ISPO, ki so že rešene, vendar še niso 
odœrtane. To so zadeve, v katerih so bili Davœni upravi Republike Slovenije posredovani predlogi za prisilno 
izterjavo, zadeve, v katerih je bila vložena zahteva za sodno varstvo, in ustavljene zadeve, ki še niso 
odœrtane. 

   DELEŽ ŠTEVILO                     DELEŽ VSEH                                ŠTEVILO ZADEV,

   REŠENIH ODŒRTANIH DOKONŒNO                         PRENESENIH V LETO 2007

 Izdana Izdan Skupaj  ZADEV ZADEV REŠENIH

odloœba plaœilni  V %  ZADEV Nerešene Rešene

 nalog    V % zadeve zadeve, 

       vendar še

       neodœrtane

9 10 11=6 do 10 12=11/5x100 13 14=(6+7+13)/5x100 15=5-11 16=(8+9+10)-13

944 19 2.748 46,4 1.057 35,3 3.172 658

81 – 759 69,4 442 63,5 335 64

111 24 628 51,8 176 46,0 584 71

120 31 893 76,9 430 67,4 268 110

91 – 141 77,9 34 33,1 40 81

256 11 935 56,2 310 46,1 730 167

115 – 675 76,6 93 66,2 206 92

62 17 380 78,4 149 65,2 105 64

41 15 172 59,9 56 44,3 115 45

23 – 117 52,0 65 44,4 108 17

15 – 36 36,4 23 23,2 63 13

50 – 276 55,5 109 47,3 221 41

1.909 117 7.760 56,6 2.944 46,2 5.947 1.423
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AJPES je v letu 2006 vpeljala elektronsko oglasno desko za objavljanje dokumentov; 

zanjo je prejela priznanje Ministrstva za javno upravo »Dobra praksa v slovenski javni 

upravi 2006«.

Že v kratkem œasu delovanja elektronske oglasne deske so bile ugotovljene njene 

številne prednosti v primerjavi s fiziœno (lesena, plastiœna, kovinska) oglasno desko.

Objavljanje dokumentov na fiziœni oglasni deski je namreœ nesodobno, nepregledno in 

strankam neprijazno, še posebno pri objavljanju veœjega števila obširnejših dokumentov. 

Poleg tega je objavljanje celotne vsebine dokumentov z vidika varstva osebnih podatkov 

problematiœno. Potrebnega je tudi veliko roœnega dela v zvezi z vodenjem evidenc o 

vrsti dokumentov, o rokih njihove objave in o rokih poteka objave. Kljub temu pa ni 

mogoœe zagotoviti dokazov, da so bili dokumenti na oglasni deski resniœno objavljeni 

in koliko œasa so bili objavljeni. Fiziœne oglasne deske so bile namešœene v vseh 12 

izpostavah AJPES, stranke pa so v objavljene dokumente lahko vpogledovale le v tistih 

izpostavah AJPES, ki so bile pristojne za vodenje postopkov, v katerih so bili dokumenti 

izdani.

Vse tovrstne slabosti je AJPES odpravila z vpeljavo elektronske oglasne deske.

Objavljanje dokumentov na elektronski oglasni deski je sodobno, pregledno in 

strankam prijazno. Pomembna prednost je, da na elektronski oglasni deski ni objavljena 

celotna vsebina dokumentov, ampak le podatki o dokumentih z navedbami, kje so 

izvirni dokumenti. Vzpostavljene so raœunalniške evidence o objavljenih dokumentih, 

njihovo pravoœasno programsko odstranjevanje z elektronske oglasne deske in 

elektronsko arhiviranje objavljenih dokumentov. Obstajajo dokazi o objavi in o trajanju 

objave posameznega dokumenta. Za celotno AJPES obstaja ena sama elektronska 

oglasna deska, na katero pa lahko stranke vpogledujejo v katerikoli izpostavi.

Zasnovo in informacijsko podporo za elektronsko oglasno desko so izdelali uslužbenci 

AJPES sami, zato za njeno vpeljavo niso bila potrebna dodatna finanœna sredstva. 

Delovanje elektronske oglasne deske zahteva nižje stroške kakor delovanje fiziœne 

oglasne deske, saj je pretežno odpravljeno roœno delo uslužbencev AJPES ter »papirno« 

poslovanje in arhiviranje dokumentov na papirju.

AJPES namerava sedanji naœin objavljanja dokumentov na elektronski oglasni deski 

nadgraditi, in to z objavljanjem podatkov o teh dokumentih tudi na spletnem portalu 

AJPES. Tako strankam ne bo treba veœ hoditi v eno od izpostav AJPES, ampak bodo na 

elektronsko oglasno desko lahko vpogledovale prek interneta.
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V zvezi z uvedbo evra v Sloveniji je AJPES morala:

• prilagoditi programsko opremo, poroœila, dokumente in navodila, ki so vsebovali 

zneske, izražene v tolarjih,

• dopolniti programsko opremo za pripravo raœunov in pripadajoœe dokumentacije 

za opravljene storitve AJPES zaradi predpisa o dvojnem oznaœevanju cen,

• prilagoditi metodologije in navodila, v katerih se v izraœunih in primerjavah 

uporabljajo »zgodovinski« podatki ali œasovne vrste,

• izdelati programsko opremo in predpisati postopke za preraœun zneskov v 

podatkovnih bazah,

• izdelati programsko opremo in predpisati postopke za preraœun œasovnih vrst in 

»zgodovinskih« podatkov.

AJPES je v fazi priprav na prilagoditev zaradi uvedbe evra sodelovala v Koordinaciji 

za pripravo akcijskega naœrta za uvedbo evra v Republiki Sloveniji na podroœju javne 

uprave, ki je bila ustanovljena že v letu 2004. Aktivnosti koordinacije so bile usmerjene 

predvsem v evidentiranje potrebnih pravnih podlag. V fazi naœrtovanja, izvedbe in 

testiranja raœunalniških rešitev je AJPES sodelovala v Evro koordinaciji za podroœje javne 

uprave ter s predlagatelji in prejemniki podatkov (banke, Uprava Republike Slovenije za 

javna plaœila, Davœna uprava Republike Slovenije, Statistiœni urad Republike Slovenije). 

Vkljuœena je bila tudi v delo Delovne skupine za nadzor nad izvajanjem integralnih 

testiranj v okviru Nacionalne koordinacije za tehniœne priprave za prevzem evra, 

katere naloga sta bili priprava œasovnega naœrta in koordinacija integralnega testiranja 

programske opreme izvajalcev plaœilnega prometa in povezanih institucij.

Za zagotovitev izpeljave vseh nalog za celovito, pravilno in pravoœasno uvedbo 

evra na posameznih podroœjih dela AJPES je direktorica pooblastila vodja Službe za 

informacijsko tehnologijo. Imenovana je bila tudi Projektna skupina za pripravo okolja 

in rešitev za uvedbo evra v AJPES. Ta skupina je izdelala naœrt za: izvedbo vsebinskih in 

organizacijskih prilagoditev, prilagoditev programske opreme, izdelane v AJPES, izdelavo 

sprememb v programski opremi zunanjih izvajalcev, izdelavo programske opreme za 

preraœun zneskov v bazah podatkov, izvedbo sprememb v informacijski infrastrukturi 

zaradi reorganizacije, podatkovnih baz in potrebe po dodatnih kapacitetah in 

naœrt izdelave sprememb v poroœilih, evidencah in preglednicah, ki jih vzdržujejo in 

uporabljajo uslužbenci AJPES pri svojem delu.

Temeljno izhodišœe AJPES pri naœrtovanju sprememb v obstojeœi informacijski podpori 

je bilo, naj se spremembe opravijo tako, da predlagateljem in prejemnikom podatkov ne 

bo treba v veœji meri spreminjati informacijske podpore.

Izvedbo prilagoditev programske opreme je AJPES razdelila v 2 skupini: prva je 

obsegala prilagoditev programske opreme, izdelane v AJPES, druga pa prilagoditev 

programske opreme, izdelane zunaj AJPES. 
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V okviru programske opreme, izdelane v AJPES, je bilo treba najprej prilagoditi 

programsko opremo za izmenjavo podatkov med AJPES in zunanjimi institucijami 

za izvajanje statistiœnih raziskovanj (statistiœno raziskovanje o prejemkih in o izdatkih 

pravnih oseb, o izplaœanih neto plaœah in o drugih osebnih prejemkih, o plaœilih za 

investicije, o izplaœanih plaœah in regresu za letni dopust, o pravnih osebah z dospelimi 

neporavnanimi obveznostmi in statistiœno raziskovanje v zvezi z javnimi naroœili). Med 

letom 2006 je AJPES prilagodila tudi: programsko opremo spletnega portala AJPES, 

programsko opremo za pripravo podatkov za obraœun plaœil za storitve AJPES (Moneta), 

programsko opremo za izdelavo informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih 

subjektov, Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem 

sektorju, programsko opremo za vnos podatkov in posredovanje izpiskov veœstranskega 

pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti in programsko opremo za 

obdelavo podatkov statistiœnih raziskovanj. 

Zunanji izvajalci so prilagodili programsko opremo za finanœno-raœunovodski 

informacijski sistem, za FI-PO Ajpes, za statistiko finanœnih raœunov, za Register 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin in za programsko opremo za 

vodenje in odloœanje v postopkih o prekrških. 

AJPES je prilagoditve programske opreme, tako tiste, ki so bile izdelane znotraj AJPES, 

kakor tudi tiste, ki so jih izdelali zunanji izvajalci, testirala postopno. Najobsežnejše je 

bilo testiranje programske opreme finanœno-raœunovodskega informacijskega sistema. 

Do konca leta 2006 je bila verificirana pravilnost prilagoditev vse programske opreme, 

razen programske opreme za vodenje in odloœanje v postopkih o prekrških, ki naj bi 

bila verificirana v februarju 2007. V decembru 2006 so bile izdelane tudi vse potrebne 

spremembe in dopolnitve navodil za delo AJPES. 

AJPES ocenjuje, da so bile prilagoditve programske opreme dobro izvedene in 

natanœno preverjene, saj po prehodu na evro ni bilo ugotovljenih nobenih programskih 

napak.
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Notranja revizija obsega revidiranje uœinkovitosti sistema finanœnega poslovanja in 

uœinkovitosti sistema notranjih kontrol izvajanja nalog na posameznih podroœjih dela 

AJPES. Zajema tudi sistematiœno analiziranje vrednotenja in obvladovanja tveganj na 

sprejemljivi ravni ter svetovanje in dajanje priporoœil direktorju AJPES za izboljšanje 

kakovosti dela in nadzora nad opravljenim delom za doseganje zastavljenih ciljev AJPES. 

Notranja revizija je lahko redna ali izredna. Redna notranja revizija poteka v skladu z 

letnim naœrtom dela Službe za notranjo revizijo, izredna notranja revizija pa se opravlja 

na podlagi sklepa direktorja AJPES ali na zahtevo Sveta AJPES.

Podlage za opravljanje notranje revizije so: Zakon o javnih financah, Pravilnik o 

usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Politika 

vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, 

ki jo je sprejelo Ministrstvo za finance, Strategija razvoja notranjega nadzora javnih 

financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2008, ki jo je sprejela Vlada 

Republike Slovenije, Standardi notranjega revidiranja, ki jih je izdal Slovenski inštitut za 

revizijo, Usmeritve za državno notranje revidiranje Ministrstva za finance in Pravilnik o 

organiziranosti in delovanju Službe za notranjo revizijo AJPES. 

V letu 2006 so bile v AJPES opravljene 4 notranje revizije: 2 redni in 2 izredni.

Prva redna notranja revizija je obsegala revizijo izvajanja Zakona o javnih naroœilih 

v AJPES v letu 2004. Pretežno je bila opravljena v letu 2005, konœana pa v februarju 

2006. Poudarek pri tej notranji reviziji je bil predvsem na preverjanju skladnosti 

poslovanja AJPES z veljavno zakonodajo in z internimi predpisi, ki urejajo javno 

naroœanje, delovanju notranjih kontrol v postopkih javnega naroœanja in poroœanju. 

Nekateri predlagani ukrepi za odpravo ugotovljenih slabosti na tem podroœju so 

bili izpeljani že v letu 2006, pomembnejši, med njimi tudi zagotovitev ustrezne 

informacijske podpore za spremljanje postopkov naroœanja blaga in storitev v AJPES in 

priprava internih navodil za izvedbo postopkov odobritve prejetih knjigovodskih listin 

oziroma dokumentov, pa bodo izpeljani v letu 2007.

Druga redna notranja revizija je zadevala revizijo stroškov plaœ, izkazanih v 

raœunovodskih izkazih AJPES za leto 2005. Preverjeni so bili postopki v zvezi z 

obraœunavanjem plaœ, od vodenja in arhiviranja podatkov v kadrovski evidenci, 

delovanja ustreznih raœunalniških aplikacij, zagotavljanja revizijskih sledi, izvajanja 

postopkov obraœunavanja plaœ, arhiviranja podatkov o obraœunanih in izplaœanih plaœah 

in knjigovodskega evidentiranja in izkazovanja podatkov v raœunovodskih izkazih 

AJPES za leto 2005 do notranjega poroœanja in poroœanja drugim institucijam. Pri tej 

redni notranji reviziji je bilo ugotovljeno predvsem, da je treba izboljšati obstojeœo 

organizacijo dela nekaterih organizacijskih delov, koordinacijo dela med organizacijskimi 

deli oziroma organizacijskimi enotami AJPES in informacijsko podporo za spremljanje 

nekaterih podroœij dela. Veœ pozornosti je treba nameniti internemu usposabljanju 

uslužbencev AJPES. Nekatere ugotovljene pomanjkljivosti so bile že odpravljene oziroma 

so bili že sprejeti ustrezni ukrepi za njihovo odpravo, nekatere pa še bodo, tako da bo 
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zagotovljeno uœinkovito uresniœevanje programa dela oziroma doseganje poslovnih 

ciljev AJPES.

Obe izredni notranji reviziji sta bili opravljeni na podlagi sklepov direktorice AJPES. 

Prva izredna notranja revizija je zadevala pravilnost in celovitost knjigovodskih listin za 

dobavljeno blago in opravljene storitve, prejetih od izpostav AJPES, druga, ki je bila 

konœana v januarju 2007, pa ustreznost navodil na podroœju pravnih, kadrovskih in 

splošnih nalog. Pri obeh izrednih notranjih revizijah je bilo ugotovljeno, da je treba v 

internih aktih podrobneje urediti postopke dela in gibanje knjigovodskih listin oziroma 

dokumentov in še izboljšati sistem notranjih kontrol. Pretežni del teh aktivnosti bo 

izpeljan v letu 2007. 

Na podlagi pridobljenih spoznanj ob opravljanju notranjih revizij in svetovanja v 

letih od 2004 do 2006 je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da so bile v AJPES 

na revidiranih podroœjih v glavnem vzpostavljene notranje kontrole, ki pa jih je treba 

nenehno izpopolnjevati oziroma izboljševati.

V letu 2006 je bilo pripravljenih tudi veœ mnenj Službe za notranjo revizijo o 

poslovanju na razliœnih podroœjih dela AJPES.

Omeniti velja še sodelovanje AJPES v dveh projektnih skupinah. Prva je bila 

ustanovljena pri Ministrstvu za notranje zadeve za izdelavo Analize tveganj za 

zlorabe neprofitnega sektorja za financiranje terorizma v Republiki Sloveniji, druga 

pa pri Ministrstvu za finance na podlagi pogodbe o tesnem medinstitucionalnem 

sodelovanju med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za ekonomijo, finance in 

industrijo Republike Francije za nadaljnjo krepitev notranjega nadzora javnih financ v 

Republiki Sloveniji. V okviru te projektne skupine so bile oblikovane posebne skupine 

državnih notranjih revizorjev, v katerih sodeluje tudi notranji revizor AJPES. Te skupine 

pripravljajo model zagotavljanja revizijskih sledi, ki vkljuœuje predvsem opise procesov 

javnega naroœanja in sistema plaœ v javnem sektorju, doloœitev potrebnih notranjih 

kontrol pri pravnih osebah javnega sektorja in pristojnosti za njihovo izvedbo.
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MNENJE UPORABNIKOV O KAKOVOSTI STORITEV AJPES

Uporabniki so letos dvakrat ocenjevali kakovost storitev AJPES, enkrat kakovost vseh 

pomembnejših storitev, enkrat pa samo storitev na vstopnih toœkah VEM pri AJPES.

Kakovost pomembnejših storitev AJPES

Splošne ugotovitve

AJPES je v skladu s 34. œlenom Zakona o javnih agencijah v letu 2006 že tretje leto 

zapored pripravila vprašalnik o kakovosti svojih storitev.

Vprašalnik je vseboval 9 vprašanj. Vprašanja so zadevala oceno kakovosti posameznih 

storitev AJPES, oceno spletnega portala AJPES in razloge za njegov obisk, oceno razmer 

v izpostavah AJPES, s katerimi uporabniki poslujejo, predloge za izboljšanje kakovosti 

storitev in za vpeljavo novih storitev ter pravnoorganizacijsko obliko uporabnikov in 

podroœje dela oseb, ki so vprašalnik izpolnile.

AJPES je vprašalnik 10. 10. 2006 objavila na svojem spletnem portalu, 20.966 

poslovnim subjektom pa ga je poslala tudi po elektronski pošti. Odgovore je zbirala do 

30. 10. 2006.

Na vprašalnik je odgovorilo 2.047 uporabnikov, to pomeni 10 % vseh uporabnikov, 

ki jim je AJPES poslala vprašalnik. Med njimi je bilo 1.005 gospodarskih družb, 337 

pravnih oseb javnega prava, 225 raœunovodskih servisov, 119 samostojnih podjetnikov, 

92 pravnih oseb zasebnega prava in 87 društev, 182 uporabnikov pa ni navedlo 

pravnoorganizacijske oblike.

Najveœ uporabnikov, ki so odgovorili na vprašalnik, posluje z Izpostavo Ljubljana (530), 

sledijo uporabniki, ki poslujejo z izpostavami Maribor (261), Kranj (160), Celje (149), 

Koper (122) in Nova Gorica (121); z drugimi izpostavami posluje 418 uporabnikov. 77 

uporabnikov je odgovorilo, da ne poslujejo z nobeno izpostavo, 209 uporabnikov pa na 

vprašanje, s katero izpostavo poslujejo, ni odgovorilo.

Vprašalnik so izpolnile veœinoma osebe, ki delajo na podroœju financ in raœunovodstva 

(1.237), sledijo direktorji in vodje organizacijskih delov (237) in osebe, ki delajo na 

drugih podroœjih dela – komerciala, analize, kadri, informatika itd. (221). V 352 

izpolnjenih vprašalnikih pa ni bilo navedenega delovnega mesta oziroma podroœja dela 

osebe, ki je izpolnila vprašalnik.

Odgovori na vprašanja o kakovosti storitev

Prvo vprašanje je zadevalo oceno kakovosti 13 razliœnih storitev AJPES. Prviœ so v 

letu 2006 uporabniki ocenjevali kakovost nove storitve, dostopa do podatkov Registra 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin. Možne ocene storitev AJPES 
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so bile enake kakor v letu 2005, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma 0, œe je 

uporabnik izjavil, da posamezne storitve ne pozna.

S kakovostjo storitev AJPES so uporabniki iz leta v leto bolj zadovoljni, kakor kaže tudi 

gibanje povpreœne ocene. V letu 2006 je bila povpreœna ocena storitev AJPES 4,0, v letu 

2005 3,9 in v letu 2004 3,8. Razlike v oceni posameznih vrst storitev niso velike.

Najvišjo oceno je v letu 2006 – enako kakor v letu 2005 – dobila spletna aplikacija 

za vnos podatkov o izplaœanih plaœah (4,4). Sledi ocena kakovosti (4,2), ki jo je dobila 

aplikacija za vnos podatkov letnih poroœil prek spletnega portala AJPES, najnižji oceni 

(3,7) pa sta dobili aplikacija za lokalni vnos podatkov za statistiko finanœnih raœunov 

(Excel preglednica) in dostop do podatkov Registra neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premiœnin. Najbolj, za 0,3, se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 

poveœala ocena aplikacije za vnos podatkov za statistiko finanœnih raœunov prek 

spletnega portala.

Drugo vprašanje je zadevalo oceno spletnega portala AJPES. Možne ocene so bile 

enake kakor v letu 2005, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Tudi s spletnim portalom 

so uporabniki vse bolj zadovoljni. V letu 2006 so ga ocenili s povpreœno oceno 4,1, v 

letu 2005 s povpreœno oceno 4,0, v letu 2004 pa je bila povpreœna ocena 3,9. Najviše je 

bila v letu 2006 ocenjena vsebina spletnega portala AJPES (4,2), najniže pa preglednost 

spletnega portala (4,0).

Tretje vprašanje »Zakaj obiskujete spletni portal AJPES?« je obsegalo 8 možnih 

razlogov oziroma odgovorov, enega veœ kakor v letu poprej. Najveœ uporabnikov 

(1.779) je odgovorilo, da ga obiskujejo zaradi predložitve podatkov letnih poroœil, 

podatkov za statistiko finanœnih raœunov itd., 900 uporabnikov ga obiskuje zaradi 

dostopa do podatkov o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije, 883 zaradi 

spremljanja obvestil in novosti o storitvah AJPES, najmanj, 93 uporabnikov, pa zaradi 

dostopa do podatkov Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin.

Peto vprašanje je zadevalo oceno razmer v izpostavah AJPES, s katerimi uporabniki 

poslujejo. Tudi možne ocene razmer v izpostavah so bile enake kakor v letu 2005, od 1 

(zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma 0, œe je uporabnik navedel, da razmer v izpostavi 

ne pozna. Ocene tistih uporabnikov, ki so izjavili, da ne poslujejo z nobeno izpostavo, je 

AJPES izloœila. Povpreœna ocena v letu 2006 je bila 4,3, enaka kakor v letu 2005, v letu 

2004 pa je bila 4,1. Po posameznih izpostavah so se povpreœne ocene gibale od 4,1 

do 4,6. Najviše (4,5) je bila ocenjena prijaznost uslužbencev, najnižjo oceno (4,1) pa je 

dobila – kljub nekoliko višji oceni kakor v letu 2005 (4,0) – ustreznost delovnega œasa za 

stranke.

Predlogi novih storitev in predlogi za izboljšanje kakovosti sedanjih 
storitev

Na šesto vprašanje »Katere storitve bi AJPES po vašem mnenju še lahko opravljala?« 

in na sedmo vprašanje »Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES« je 

AJPES prejela 345 odgovorov uporabnikov. V skoraj polovici odgovorov so uporabniki 

poudarili, da so z obsegom in s kakovostjo storitev AJPES zadovoljni oziroma nimajo 

pripomb in predlogov. Nekateri uporabniki so za izboljšanje kakovosti storitev navedli 

predloge, ki jih je AJPES že uresniœila. Nekateri uporabniki pa so predlagali, naj bi AJPES 
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opravljala nekatere storitve, ki so jih v preteklosti opravljale njene predhodnice, sedaj 

pa jih opravljajo banke in Davœna uprava Republike Slovenije, in nekatere storitve, ki 

jih opravljajo Statistiœni urad Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije itd.

V nadaljevanju so zbrani predvsem predlogi uporabnikov za poenostavitev dela na 

podroœju predlaganja podatkov in registracije poslovnih subjektov in za poenostavitev 

dela pri poslovanju z AJPES. Podrobnejši predlogi za izboljšanje kakovosti storitev na 

posameznih podroœjih dela AJPES pa so na voljo v Katalogu informacij javnega znaœaja 

na spletnem portalu AJPES.

Uporabniki so že veœkrat opozorili na neracionalnost predlaganja istovrstnih, celo 

enakih podatkov razliœnim institucijam, ob tem morajo nekaterim institucijam še vedno 

predlagati podatke na papirju. 

AJPES si za odpravo takšne neracionalnosti prizadeva že vrsto let. Prvi, zelo pomembni 

rezultati so bili doseženi. Poslovni subjekti odslej predlagajo letna poroœila za vse 

namene, za zagotavljanje javnosti podatkov, za statistiœne namene in za davœne 

namene, samo eni instituciji, in to AJPES. Prav tako pravne osebe od leta 2005 dalje 

predlagajo podatke o izplaœanih plaœah za vse namene samo AJPES. Naslednji korak, 

za katerega je dala pobudo AJPES, bo odprava dvojnega predlaganja podatkov o 

izplaœanih plaœah pri samostojnih podjetnikih, ki te podatke predlagajo za davœne 

namene Davœni upravi Republike Slovenije, za statistiœne namene pa Statistiœnemu 

uradu Republike Slovenije. Po novem bodo samostojni podjetniki podatke o 

izplaœanih plaœah predlagali le Davœni upravi Republike Slovenije, ki jih bo posredovala 

Statistiœnemu uradu Republike Slovenije.

Uporabniki so ponovno opozorili na nujno ureditev registracije vseh poslovnih 

subjektov na enem mestu, pri eni instituciji, ki bi podatke o poslovnih subjektih 

zagotavljala vsem zainteresiranim subjektom. 

Ta cilj, da bi AJPES postala centralna registracijska toœka, se postopoma uresniœuje. Od 

1. 7. 2005 dalje je AJPES registrski organ za samostojne podjetnike, v letu 2007 pa bo 

izpeljana naslednja faza. Vzpostavljena bo enotna baza podatkov Sodnega registra in 

Poslovnega registra Slovenije in vpeljan elektronski naœin registracije gospodarskih družb 

prek sistema VEM.

Uporabniki so tudi tokrat poudarili, naj bi jih AJPES bolj pogosto, bolj podrobno in 

pravoœasno obvešœala o novih storitvah in o njihovih obveznostih glede predlaganja 

podatkov in jim v zvezi s tem zagotovila potrebno strokovno pomoœ. 

Obvešœanju uporabnikov namenja AJPES veliko pozornost. Tekoœe jih seznanja 

z novostmi in z drugimi aktualnimi zadevami in jim zagotavlja pomoœ pri izvajanju 

posameznih nalog. V prihodnje bo obvešœanju in strokovni pomoœi uporabnikom 

namenila še veœjo pozornost. Obvešœala jih bo še bolj podrobno in bolj pogosto, in to 

predvsem prek spletnega portala in neposredno po elektronski pošti. Prav tako si bo 

še dalje prizadevala za strokovno in hitro oziroma uœinkovito pomoœ uporabnikom pri 

poslovanju z AJPES. Zato bo skrbela tudi za ustrezno strokovno izpopolnjevanje znanja 

svojih uslužbencev.
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Uporabniki so poudarili potrebo po vpeljavi samo elektronskega naœina poslovanja z 

AJPES. 

Eden od temeljnih dolgoroœnih ciljev AJPES je vzpostavitev elektronskega poslovanja 

z vsemi poslovnimi subjekti na vseh podroœjih dela AJPES. Zato bo AJPES pri vpeljavi 

takšnega sodobnega naœina poslovanja še dalje tesno sodelovala s poslovnimi subjekti 

in jim zagotavljala potrebno pomoœ.

Tudi v odgovorih na letošnji vprašalnik so uporabniki predlagali izboljšanje spletnega 

portala AJPES, predvsem poenostavitev dostopa do spletnega portala, izboljšanje 

preglednosti in oblike ter vsebine.

AJPES je ob koncu leta 2005 svoj spletni portal v celoti prenovila. S tem pa delo 

nikakor ni konœano. Spletni portal tekoœe vzdržuje oziroma prenavlja. V prihodnje bo še 

veœjo pozornost namenila poenostavitvi dostopa, izboljšanju preglednosti in oblike ter 

vsebine.

Tudi v letu 2006 so nekateri uporabniki menili, da bi morale biti storitve AJPES 

brezplaœne.

AJPES opravlja storitve po javnem pooblastilu in tržne storitve. Storitve, ki jih opravlja 

po javnem pooblastilu, zaraœunava v skladu s tarifo na podlagi zakonov in drugih 

predpisov. Zaraœunavanje nekaterih tovrstnih storitev je opredeljeno celo v smernicah 

Evropske unije. Kljub temu so nekatere pomembnejše storitve v skladu s predpisi 

brezplaœne. Omeniti velja predvsem vpogled v vsa javno objavljena letna poroœila 

gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES, vpis 

ustanovitve, sprememb in prenehanja delovanja samostojnih podjetnikov v Poslovni 

register Slovenije in vpogled v Poslovni register Slovenije na spletnem portalu AJPES. 

Cene svojih storitev AJPES tekoœe preverja in predlaga spremembe.

Med predlogi uporabnikov je tudi predlog, naj bi AJPES posameznim poslovnim 

subjektom doloœila referente oziroma svetovalce, na katere bi se lahko neposredno 

obraœali in tako hitreje dobili ustrezna pojasnila.

AJPES zaradi zagotovitve œimbolj uœinkovitega poslovanja ne doloœa referentov, s 

katerimi naj bi posamezni poslovni subjekti urejali vse zadeve z AJPES. Poslovni subjekti 

si lahko sami izberejo referente, s katerimi želijo neposredno sodelovati.

Kakovost storitev na vstopnih toœkah VEM pri AJPES

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2006 prviœ pripravilo poseben vprašalnik, s 

katerim je želelo pridobiti mnenje uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami na vstopnih 

toœkah VEM, ki opravljajo postopke v zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov. 

Vprašalnik so od 22. 5. 2006 do 20. 6. 2006 uporabniki izpolnjevali na vstopnih toœkah 

VEM pri AJPES, pri Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 

pri Gospodarski zbornici Slovenije, na Davœni upravi Republike Slovenije, na upravnih 

enotah in pri Obrtni zbornici Slovenije.

Vprašalnik je vseboval 8 vprašanj: vprašanje o primernosti števila vstopnih toœk VEM 

in o primerni dostopnosti storitev e-VEM, vprašanje o stopnji zadovoljstva z delovanjem 

vstopnih toœk VEM in še posebej vprašanje o prijaznosti referentov na vstopnih toœkah 
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VEM, vprašanje o œasu œakanja na storitev, vprašanje o seznanjenosti uporabnikov z 

možnostjo izpeljave vseh postopkov »od doma« z uporabo kvalificiranega digitalnega 

potrdila, vprašanje o dodatnih informacijah, ki bi jih uporabniki želeli pridobiti na 

vstopnih toœkah VEM, vprašanje o novih storitvah, ki bi jih uporabniki lahko opravili na 

enem mestu, in vprašanje glede predlogov za odpravo morebitnih administrativnih ovir 

oziroma za poenostavitev poslovanja z javno upravo.

Uporabniki so izpolnili 241 vprašalnikov. Pri tem je treba ugotoviti, da nekateri 

uporabniki vprašalnika niso natanœno izpolnili, saj niti na eno vprašanje niso odgovorili 

vsi uporabniki, ki so vprašalnik izpolnili.

Na prvo vprašanje, ali so storitve uporabnikom primerno dostopne in ali je vstopnih 

toœk VEM, kjer lahko opravijo postopke za registracijo samostojnih podjetnikov in druge 

postopke, dovolj, je odgovorilo 227 uporabnikov. Veœina med njimi, 90 %, meni, da je 

vstopnih toœk dovolj; veœ vstopnih toœk bi želelo le 10 % uporabnikov.

Na drugo vprašanje o stopnji zadovoljstva z delovanjem vstopnih toœk VEM pri AJPES, 

razœlenjeno na 4 podvprašanja, so uporabniki odgovorili z ocenami od 1 do 5.

Na podvprašanje o kakovosti informiranja je odgovorilo 234 uporabnikov; z najvišjo 

oceno 5 je kakovost informiranja ocenilo 67 % uporabnikov, z oceno 4 je kakovost 

informiranja ocenilo 25 %, z oceno 3 pa 8 % uporabnikov. Povpreœna ocena kakovosti 

informiranja je bila 4,6.

Na podvprašanje o prijaznosti referentov je odgovorilo 236 uporabnikov; z najvišjo 

oceno 5 je prijaznost referentov ocenilo kar 93 % uporabnikov, z oceno 4 je prijaznost 

referentov ocenilo 6 %, z oceno 3 pa 1 % uporabnikov. Povpreœna ocena prijaznosti 

referentov je bila 4,9.

Na podvprašanje o splošni oceni dela vstopnih toœk VEM je odgovorilo 232 

uporabnikov; z najvišjo oceno 5 je delo vstopnih toœk VEM ocenilo 71 % uporabnikov, 

z oceno 4 je delo vstopnih toœk VEM ocenilo 26 %, z oceno 3 pa 3 % uporabnikov. 

Povpreœna ocena dela vstopnih toœk je bila 4,7.

Na podvprašanje o prepoznavnosti storitev e-VEM je odgovorilo 229 uporabnikov. 

Ocene o tem pa so bile precej nižje kakor ocene v zvezi z drugimi podvprašanji o stopnji 

zadovoljstva z delovanjem vstopnih toœk VEM. Manj kakor polovica, 45 % uporabnikov, 

je povsem zadovoljnih s prepoznavnostjo storitev e-VEM in so jo zato ocenili z oceno 

5, oceno 4 je dalo 25 % uporabnikov, oceno 3 je dalo 19 % uporabnikov, oceno 2 je 

dalo 9 % uporabnikov, oceno 1 pa 2 % uporabnikov. Povpreœna ocena prepoznavnosti 

storitev e-VEM je bila 4,0.

Te ocene kažejo, da je veœina uporabnikov z delovanjem vstopnih toœk VEM pri AJPES 

zelo zadovoljna. Moti jih le premajhna prepoznavnost storitev e-VEM.

Povpreœna ocena delovanja vstopnih toœk VEM pri AJPES je bila 4,6. Po podatkih 

Ministrstva za javno upravo je bila ta povpreœna ocena enaka kakor povpreœna ocena 

delovanja vseh vstopnih toœk VEM.

Na tretje vprašanje, kaj uporabnike moti v zvezi s prijaznostjo referentov, ustreznih 

odgovorov ni bilo niti jih ni bilo mogoœe priœakovati, saj je velika veœina uporabnikov s 

prijaznostjo referentov povsem zadovoljna.
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Na œetrto vprašanje o œasu œakanja na storitev je odgovorilo 234 uporabnikov; 18 % 

uporabnikov ni œakalo niœ, 76 % uporabnikov od 5 do 10 minut, 5 % uporabnikov od 

10 do 20 minut, le 1 % uporabnikov pa od 20 do 30 minut. Povpreœni œas œakanja na 

storitev na vstopnih toœkah VEM pri AJPES je bil enak povpreœnemu œasu œakanja na 

vseh vstopnih toœkah, okrog 6 minut.

Na peto vprašanje, ali so uporabniki seznanjeni, da lahko vse postopke, ki jih zanje 

opravijo referenti, izpeljejo »od doma« z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, 

je odgovorilo 232 uporabnikov. Kljub temu da je kar 79 % uporabnikov odgovorilo 

pritrdilno, pa le ena œetrtina od njih sama opravlja postopke »od doma«. Tudi ti podatki 

so približno enaki podatkom, ki jih je Ministrstvo za javno upravo zbralo za vse vstopne 

toœke VEM.

Na šesto vprašanje o informacijah, ki bi jih uporabniki poleg že obstojeœih še 

želeli dobiti na vstopnih toœkah VEM, najveœ uporabnikov, 112, pogreša dodatne 

informacije s podroœja davkov, prispevkov in drugih dajatev, 84 uporabnikov bi želelo 

dobiti dodatne informacije o pogojih opravljanja dejavnosti (obrtno dovoljenje, izjava 

o varnosti z zdravstveno oceno itd.), 70 uporabnikov želi informacije o pridobivanju 

sredstev za nemoteno opravljanje svojega poslovanja itd.

Na sedmo vprašanje, katere storitve bi uporabniki poleg že obstojeœih še želeli opraviti 

na enem mestu, so bili odgovori zelo razliœni. Uporabniki želijo na enem mestu urediti 

vse zadeve v zvezi s svojim poslovanjem, to je tudi tiste, ki jih morajo danes urejati 

neposredno pri drugih institucijah (banke, Davœna uprava Republike Slovenije, Obrtna 

zbornica Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije itd.). Uporabniki torej 

želijo, da bi vstopne toœke VEM posredovale pri pridobivanju razliœnih dovoljenj, od 

delovnih do obratovalnih, pri odprtju in zaprtju transakcijskih raœunov, pri pridobivanju 

potrdil o poravnanih davœnih obveznostih, pri prijavi podatkov Davœni upravi Republike 

Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje itd.

Na osmo vprašanje, kaj uporabniki predlagajo za odpravo administrativnih ovir 

oziroma za poenostavitev poslovanja z javno upravo, so bili odgovori skoraj enaki 

odgovorom na sedmo vprašanje. Poleg tega pa so uporabniki menili, da je v zvezi z 

njihovim poslovanjem še vedno preveœ administrativnega dela, da je treba izpolnjevati 

vse preveœ papirjev, da so postopki za pridobivanje razliœnih dovoljenj predolgi, 

da podatki v potrdilih Davœne uprave Republike Slovenije o poravnanih davœnih 

obveznostih še vedno niso sproti dopolnjeni itd.
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AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proraœunski uporabnik. Ker poleg 

nalog po javnem pooblastilu opravlja tudi gospodarsko dejavnost, je v skladu s 

Pravilnikom o sestavljanju letnih poroœil za proraœun, proraœunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava in v skladu s Pravilnikom o doloœitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in obœinskih proraœunov doloœeni uporabnik enotnega 

kontnega naœrta.

AJPES pridobiva denarna sredstva za opravljanje svojih nalog neposredno od plaœnikov 

storitev in iz proraœuna Republike Slovenije.

Raœunovodsko poroœilo AJPES za leto 2006 temelji na podatkih iz raœunovodskih 

izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz Finanœnega naœrta 

AJPES za leto 2006. Pri izdelavi raœunovodskih izkazov je AJPES upoštevala Zakon 

o raœunovodstvu, predpise, izdane na njegovi podlagi, in Slovenske raœunovodske 

standarde.

Revizijo Letnega poroœila AJPES za leto 2006 je v maju 2007 opravila JPA-ABECEDA 

REVIZIJA d. o. o. Revidirala je Letno poroœilo AJPES za leto 2006 in v povezavi s tem 

bilanco stanja na dan 31. 12. 2006, izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami za tedaj 

konœano leto in povzetek bistvenih raœunovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne 

opombe. Pregledala je tudi poslovno poroœilo. Revizijo je opravila v skladu z 

mednarodnimi standardi revidiranja. Izrazila je mnenje, da so raœunovodski izkazi s 

prilogami resniœen in pošten prikaz finanœnega stanja AJPES na dan 31. 12. 2006 ter 

prihodkov in odhodkov za tedaj konœano leto v skladu z Zakonom o raœunovodstvu. 

Ugotovila je tudi, da je poslovno poroœilo AJPES za leto 2006 v skladu z revidiranimi 

raœunovodskimi izkazi.

JPA-ABECEDA REVIZIJA d. o. o. pisma poslovodstvu AJPES ni predložila.

O opravljeni reviziji je izdala naslednje poroœilo.
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POROŒILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Træaøka cesta 16, Ljubljana

Revidirali smo Letno poroœilo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
za leto 2006 in v povezavi s tem bilanco stanja na dan 31. decembra 2006, izkaz prihodkov in 
odhodkov s prilogami za tedaj konœano leto ter povzetek bistvenih raœunovodskih usmeritev in 
druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poroœilo.

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in poøteno predstavitev teh raœunovodskih izkazov v 
skladu z Zakonom o raœunovodstvu in zakonodajo, ki opredeljuje delovanje agencije. Ta 
odgovornost vkljuœuje: vzpostavitev, delovanje in vzdræevanje notranjega kontroliranja, 
povezanega s pripravo in poøteno predstavitvijo raœunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo 
pomembno napaœne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih 
raœunovodskih usmeritev ter pripravo raœunovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliøœinah.

Naøa odgovornost je izraziti mnenje o teh raœunovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo 
smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas 
izpolnjevanje etiœnih zahtev ter naœrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega 
zagotovila, da raœunovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napaœne navedbe. Revizija vkljuœuje 
izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v raœunovodskih 
izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vkljuœujejo tudi ocenjevanje tveganj 
napaœne navedbe v raœunovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj 
prouœi revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poøtenim predstavljanjem 
raœunovodskih izkazov agencije, da bi doloœil okoliøœinam ustrezne revizijske postopke, ne 
pa, da bi izrazil mnenje o uspeønosti notranjega kontroliranja agencije. Revizija vkljuœuje tudi 
ovrednotenje ustreznosti uporabljenih raœunovodskih usmeritev in utemeljenosti raœunovodskih 
ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve raœunovodskih izkazov. Verjamemo, 
da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naøe revizijsko mnenje.

Po naøem mnenju so raœunovodski izkazi s prilogami resniœen in poøten prikaz finanœnega stanja 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve na dan 31. decembra 2006, ter 
prihodkov in odhodkov za tedaj konœano leto v skladu z Zakonom o raœunovodstvu.

Poslovno poroœilo je skladno z revidiranimi raœunovodskimi izkazi.

Pooblaøœena revizorka:
Natalija Pestiœek Bohorœ

ABECEDA REVIZIJA d.o.o.
Direktorica:

Mag. Darinka Kamenøek

V Ljubljani, dne 15. 5. 2007
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BILANCA STANJA AJPES NA DAN 31. 12. 2006 
S POJASNILI 

Bilanca stanja AJPES na dan 31. 12. 2006

 SREDSTVA  Stanje  Indeks  Struktura v %

  31. 12. 2006 31. 12. 2005 06/05 31. 12. 2006 31. 12. 2005

  1 2 3 4 5 

1. Dolgoroœna sredstva  
 in sredstva v upravljanju  1.747.970 1.890.716 92,5 77,0 83,8

 Neopredmetena dolgoroœna     
 sredstva 156.092 133.390 117,0 6,9 5,9

 Nepremiœnine 1.419.456 1.497.097 94,8 62,5 66,4

 Oprema in druga opredmetena      
 osnovna sredstva 135.799 205.722 66,0 6,0 9,1

 Dolgoroœno dana posojila      
 in depoziti 35.253 53.611 65,8 1,5 2,4

 Dolgoroœne terjatve iz      
 poslovanja 1.370 896 152,9 0,1 –

2. Kratkoroœna sredstva in    
 aktivne œasovne razmejitve 522.508 365.328 143,0 23,0 16,2

 Denarna sredstva v blagajni     
 in takoj unovœljive vrednostnice 185 107 172,9 – –

 Dobroimetje pri bankah in     
 drugih finanœnih ustanovah 44.894 21.117 212,6 2,0 0,9

 Kratkoroœne terjatve      
 do kupcev 78.742 14.008 562,1 3,5 0,6

 Dani predujmi in varšœine 106 66 160,6 – –

 Kratkoroœne terjatve do      
 uporabnikov enotnega     
 kontnega naœrta 340.740 260.914 130,6 15,0 11,6

 Kratkoroœne finanœne     
 naložbe 21.058 24.033 87,6 0,9 1,1

 Kratkoroœne terjatve iz      
 financiranja 817 442 184,8 – –

 Druge kratkoroœne terjatve 32.784 33.721 97,2 1,5 1,5

 Aktivne œasovne razmejitve 3.182 10.920 29,1 0,1 0,5

 SREDSTVA 2.270.478 2.256.044 100,6 100,0 100,0

 Sredstva v      
 izvenbilanœni evidenci 8.311 3.833 216,8 – –
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                                                           V tisoœih tolarjev

 OBVEZNOSTI DO Stanje          Indeks        Struktura v %

 VIROV SREDSTEV 31. 12. 2006 31. 12. 2005 06/05 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

  6 7 8 9 10

1.  Lastni viri in     
 dolgoroœne obveznosti 2.045.820 2.108.602 97,0 90,1 93,5

 Obveznosti za sredstva     
 v upravljanju 1.759.910 1.881.676 93,5 77,5 83,4

 Dolgoroœno razmejeni     
 prihodki 26.687 36.534 73,0 1,2 1,6

 Obveznosti za dolgoroœne     
 finanœne naložbe 56.311 77.644 72,5 2,5 3,5

 Presežek prihodkov     
 nad odhodki 202.912 112.748 180,0 8,9 5,0

2. Kratkoroœne obveznosti  224.658 147.442 152,4 9,9 6,5

 Kratkoroœne obveznosti
 za prejete predujme
 in varšœine 447 926 48,3 – – 

 Kratkoroœne obveznosti     
 do zaposlenih 91.495 87.648 104,4 4,0 3,9

 Kratkoroœne obveznosti 
 do dobaviteljev 24.718 25.796 95,8 1,1 1,1

 Druge kratkoroœne 
 obveznosti iz poslovanja 31.661 28.784 110,0 1,4 1,3

 Kratkoroœne obveznosti 
 do uporabnikov enotnega 
 kontnega naœrta 76.337 4.288 1.780,2 3,4 0,2

 OBVEZNOSTI DO      
 VIROV SREDSTEV 2.270.478 2.256.044 100,6 100,0 100,0

 Viri sredstev v     
 izvenbilanœni evidenci 8.311 3.833 216,8 – –
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Pojasnila k Bilanci stanja AJPES na dan 31. 12. 2006

AJPES je na dan 31. 12. 2006 v Bilanci stanja izkazala 2.270.478 tisoœ tolarjev 

sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 1 % veœ kakor na dan 31. 12. 2005. Ob 

koncu leta 2006 je AJPES v izvenbilanœni evidenci izkazala 8.311 tisoœ tolarjev sredstev 

oziroma obveznosti do virov sredstev.

Sredstva

Dolgoroœna sredstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoroœnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so bila izkazana neopredmetena 

dolgoroœna sredstva, nepremiœnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, dolgoroœno dana 

stanovanjska posojila uslužbencem nekdanje Agencije Republike Slovenije za plaœilni 

promet in druga tovrstna sredstva.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi tudi drobni inventar, ki se v celoti 

odpiše ob nabavi.

Odpis neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

je bil izveden po stopnjah, doloœenih v Pravilniku o naœinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se 

ne opravlja za zemljišœa in umetniška dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, 

ki so v pridobivanju. V skladu z 10. œlenom tega pravilnika se stroški amortizacije 

neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost 

javne službe pokrivajo v breme obveznosti za neopredmetena dolgoroœna 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. 2006 oziroma na podlagi sklepov o naœinu knjiženja ugotovljenih 

popisnih razlik so bila zaradi zastarelosti in neuporabnosti iz uporabe izloœena nekatera 

opredmetena osnovna sredstva, ki niso imela knjigovodske vrednosti, in 11 let stari 

pokvarjeni telefaks, ki je resda imel sedanjo vrednost 2.477,93 tolarja, popravilo tega 

osnovnega sredstva pa ne bi bilo racionalno. Iz uporabe je bil izloœen tudi poškodovan 

skupinski drobni inventar, ki knjigovodske vrednosti sploh nima, ker se v celoti odpiše 

ob nabavi. Opredmetena osnovna sredstva, ki so bila odpisana, bodo uniœena. Zaradi 

ob popisu ugotovljenega primanjkljaja je bil iz knjigovodske evidence izbrisan drobni 

inventar iz œajne kuhinje, ki nima knjigovodske vrednosti.

Knjigovodska vrednost dolgoroœnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 

31. 12. 2006 znašala 1.747.970 tisoœ tolarjev. Na dan 31. 12. 2006 je bilo 55 % 

nabavne vrednosti tovrstnih sredstev odpisane. Nekatera dolgoroœna sredstva in 

sredstva v upravljanju so že v celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja. 

Tovrstnih posameznih sredstev, med katera sodijo predvsem raœunalniki, tiskalniki in 

pisarniška oprema, je bilo 1.479.
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Knjigovodska vrednost dolgoroœnih sredstev in sredstev v upravljanju se iz leta v 

leto zmanjšuje. Na dan 31. 12. 2006 je bila za 142.746 tisoœ tolarjev oziroma za 7 % 

manjša kakor na dan 31. 12. 2005. Razlog tolikšnega zmanjšanja je bila predvsem 

veœja vrednost odpisov neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev od vrednosti novih vlaganj v tovrstna sredstva in izloœitev poslovnih 

prostorov in zemljišœa v Brežicah iz knjigovodske evidence AJPES zaradi njihove predaje 

Ministrstvu za pravosodje po sklepu Vlade Republike Slovenije. V letu 2006 se je 

vrednost neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

zaradi novih vlaganj poveœala za 97.225 tisoœ tolarjev. Za financiranje novih vlaganj 

so bili zagotovljeni naslednji viri: 75.644 tisoœ tolarjev iz sredstev proraœuna Republike 

Slovenije, 9.847 tisoœ tolarjev iz naslova namenskih denarnih sredstev, prenesenih v 

AJPES iz Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet, 11.734 tisoœ tolarjev pa iz 

naslova obraœunane amortizacije. Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v 

letu 2006 dana v uporabo. Na zmanjšanje dolgoroœnih sredstev in sredstev v upravljanju 

so vplivala tudi odplaœila stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike 

Slovenije za plaœilni promet, oziroma prenos stanja teh posojil, ki bodo odplaœana v letu 

2007, med kratkoroœna sredstva.

Neopredmetena dolgoroœna sredstva

Knjigovodska (sedanja) vrednost neopredmetenih dolgoroœnih sredstev na dan 

31. 12. 2006 je bila 156.092 tisoœ tolarjev, 9 % vseh dolgoroœnih sredstev in sredstev 

v upravljanju. Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoroœnih sredstev je bila 317.835 

tisoœ tolarjev, odpisana vrednost pa 161.743 tisoœ tolarjev. Med temi sredstvi so 

izkazane raœunalniška programska oprema in licence za raœunalniške programe. 

V letu 2006 so znašale naložbe v nova neopredmetena dolgoroœna sredstva 46.214 

tisoœ tolarjev.

Obraœunana amortizacija neopredmetenih dolgoroœnih sredstev je znašala 23.512 

tisoœ tolarjev. Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoroœnih sredstev je bila 51 %.

Nepremiœnine

Knjigovodska (sedanja) vrednost nepremiœnin na dan 31. 12. 2006 je bila 1.419.456 

tisoœ tolarjev, 81 % vseh dolgoroœnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nabavna 

vrednost nepremiœnin je bila 1.828.982 tisoœ tolarjev, odpisana vrednost pa 409.526 

tisoœ tolarjev.

V letu 2006 ni bilo naložb v nepremiœnine. Iz knjigovodske evidence AJPES je bila 

izloœena vrednost poslovnih prostorov in zemljišœa v Brežicah.

Obraœunana amortizacija poslovnih zgradb je za leto 2006 znašala 66.622 tisoœ 

tolarjev. Uœinek prevrednotenja nepremiœnin zaradi okrepitve je znašal 1.758 tisoœ 

tolarjev, prevrednotenja nepremiœnin zaradi oslabitve pa 23.131 tisoœ tolarjev. Stopnja 

odpisanosti nepremiœnin je bila 22 %.



78

AJPES-letno poroœilo 2006

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Knjigovodska (sedanja) vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

na dan 31. 12. 2006 je bila 135.799 tisoœ tolarjev, 8 % vseh dolgoroœnih sredstev in 

sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev je bila 1.692.756 tisoœ tolarjev, odpisana vrednost pa 1.556.957 tisoœ tolarjev. 

Med ta sredstva sodijo raœunalniška in pisarniška oprema ter druga oprema in sredstva 

za opravljanje dejavnosti AJPES. 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi je evidentiran tudi drobni inventar, ki je bil 

ob nabavi v celoti odpisan. Znesek drobnega inventarja, katerega nabavna in odpisana 

vrednost sta zato enaki, je na dan 31. 12. 2006 znašal 199.677 tisoœ tolarjev.

V letu 2006 so znašale naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva 

ter v drobni inventar 51.011 tisoœ tolarjev. V letu 2006 je bila nabavljena raœunalniška 

oprema (raœunalniki in tiskalniki) v znesku 42.682 tisoœ tolarjev, pisarniška oprema v 

znesku 4.788 tisoœ tolarjev, oprema za hlajenje v znesku 1.931 tisoœ tolarjev, oprema za 

razmnoževanje pisnega gradiva (fotokopirni stroji) v znesku 610 tisoœ tolarjev in druga 

oprema (raœunski stroji, mobilni telefoni) v znesku 1.000 tisoœ tolarjev. 

Obraœunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 

znašala 120.801 tisoœ tolarjev, od tega je znašal 100 % odpis drobnega inventarja 

9.570 tisoœ tolarjev. Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev je bila 92 %.

Dolgoroœno dana posojila in depoziti

Na dan 31. 12. 2006 je bilo neodplaœanih še za 35.253 tisoœ tolarjev dolgoroœno 

danih posojil, to je stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike 

Slovenije za plaœilni promet z rokom odplaœila, daljšim od enega leta. V primerjavi s 

stanjem na dan 31. 12. 2005 je bilo stanje teh posojil ob koncu leta 2006 manjše za 

odplaœila stanovanjskih posojil v znesku 18.358 tisoœ tolarjev.

Dolgoroœne terjatve iz poslovanja

Dolgoroœne terjatve iz poslovanja so na dan 31. 12. 2006 znašale 1.370 tisoœ tolarjev 

in pomenijo vplaœana sredstva AJPES v rezervni sklad na podlagi zakonskih predpisov. 

Vplaœila teh sredstev zadevajo stanovanjsko-poslovni zgradbi v Kamniku in v Litiji, v 

katerih ima AJPES arhivske prostore.

Kratkoroœna sredstva (razen zalog) in aktivne œasovne razmejitve

Med kratkoroœnimi sredstvi so bile izkazane kratkoroœne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega naœrta, kratkoroœne terjatve do kupcev, denarna sredstva na 

podraœunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaœila, kratkoroœne finanœne naložbe 

in druga kratkoroœna sredstva.
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Knjigovodska vrednost kratkoroœnih sredstev, vkljuœno z aktivnimi œasovnimi 

razmejitvami, je na dan 31. 12. 2006 znašala 522.508 tisoœ tolarjev. Bila je za 157.180 

tisoœ tolarjev, to je za 43 %, veœja kakor ob koncu leta 2005. Poveœanje knjigovodske 

vrednosti kratkoroœnih sredstev je bilo predvsem posledica poveœanja kratkoroœnih 

terjatev iz naslova kratkoroœno vezanih denarnih sredstev pri Zakladnici Ministrstva 

za finance za 80.000 tisoœ tolarjev in poveœanja kratkoroœnih terjatev do kupcev za 

64.734 tisoœ tolarjev. Omeniti velja še poveœanje denarnih sredstev na podraœunu pri 

Upravi Republike Slovenije za javna plaœila za 23.777 tisoœ tolarjev. Razlog za pretežni 

del poveœanja kratkoroœnih terjatev do kupcev so kratkoroœne terjatve iz naslova 

neplaœanih glob in stroškov postopkov v znesku 60.294 tisoœ tolarjev. Ta oblika terjatev 

je nova, nastala je z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa. Neplaœane 

tovrstne terjatve v znesku 37.228 tisoœ tolarjev po izvršljivih odloœbah in plaœilnih 

nalogih je AJPES predala Davœni upravi Republike Slovenije, ki v skladu z veljavnimi 

predpisi opravlja postopke prisilne izterjave. Kratkoroœne terjatve do kupcev iz naslova 

opravljanja storitev AJPES so se poveœale za 4.440 tisoœ tolarjev. AJPES je v letu 2006 

za izterjavo dospelih neplaœanih terjatev oziroma za tekoœe urejanje stanja v zvezi s 

terjatvami izpeljala vrsto aktivnosti. Dolžnike je redno opominjala, naj svoje dospele 

obveznosti poravnajo (telefonski in pisni opomini). Z dolžniki je opravila uskladitev 

terjatev s pošiljanjem izpisov odprtih postavk terjatev po stanju na dan 30. 11. 2006. 

Zoper dolžnike, ki kljub opominom niso poravnali svojih dospelih obveznosti v skupnem 

znesku veœ kakor 9.000 tolarjev (znesek nadomestila za javno objavo letnega poroœila), 

je pri pristojnih okrajnih sodišœih vložila predloge za izvršbo za izterjavo terjatev. 

Terjatve v takšnem znesku je imela v letu 2006 do 1.339 poslovnih subjektov, skupaj 

so znašale 19.924 tisoœ tolarjev (do 31. 12. 2006 je bilo izdanih 1.533 pravnomoœnih 

sklepov v znesku 23.798 tisoœ tolarjev, s pripadajoœimi stroški izvršilnih postopkov 

v znesku 21.324 tisoœ tolarjev). Poleg tega je prijavila terjatve do dolžnikov, ki so v 

postopku prisilne poravnave oziroma steœajnem postopku. Za terjatve v znesku 60.251 

tisoœ tolarjev, za katere je bila izterjava vprašljiva, je oblikovala popravek vrednosti, 

njihovo izterjavo pa nadaljevala. Na podlagi sklepov o naœinu knjiženja ugotovljenih 

popisnih razlik po stanju na dan 31. 12. 2006 je AJPES iz knjigovodskih evidenc 

izbrisala  terjatve do poslovnih subjektov, ki ne obstajajo veœ oziroma je bil proti njim 

zaœet steœajni postopek, terjatve do njih pa niso bile prijavljene. Takšnih terjatev je bilo 

na dan 31. 12. 2006 za 11.566 tisoœ tolarjev. Poleg tega je AJPES že med letom iz 

knjigovodskih evidenc na podlagi ustreznega sklepa izbrisala še za 4.872 tisoœ tolarjev 

terjatev do tovrstnih poslovnih subjektov.

Kratkoroœne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naœrta

Pretežni del kratkoroœnih sredstev (65 %) so ob koncu leta 2006 pomenile 

kratkoroœne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naœrta v znesku 340.740 

tisoœ tolarjev, od tega so vezana sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance znašala 

340.000 tisoœ tolarjev (neporabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let in neporabljena amortizacija iz naslova gospodarske dejavnosti ter 
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neporabljena namenska sredstva za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih 

zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin in za vzpostavitev Informacijskega sistema za 

posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem sektorju).

Kratkoroœne terjatve do kupcev

Kratkoroœne terjatve do kupcev so na dan 31. 12. 2006 znašale 78.742 tisoœ tolarjev 

(15 % vseh kratkoroœnih sredstev), od tega terjatve za neplaœane globe in stroške 

postopkov v zvezi z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa 60.294 tisoœ 

tolarjev, terjatve za neplaœana nadomestila za javno objavo letnih poroœil in za druge 

neplaœane terjatve pa 18.448 tisoœ tolarjev. Kratkoroœne terjatve do kupcev AJPES so 

bile izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. 

Dobroimetje pri bankah in drugih finanœnih ustanovah

Na podraœunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaœila je na dan 31. 12. 2006 

imela AJPES 44.894 tisoœ tolarjev sredstev (9 % vseh kratkoroœnih sredstev).

Druge kratkoroœne terjatve

Druge kratkoroœne terjatve so ob koncu leta 2006 znašale 32.784 tisoœ tolarjev 

(6 % vseh kratkoroœnih sredstev). Od tega so terjatve za vstopni davek na dodano 

vrednost znašale 24.248 tisoœ tolarjev, terjatve za stroške postopkov v zvezi z izterjavo 

terjatev prek sodišœ 4.451 tisoœ tolarjev, terjatve za refundacijo boleznin do Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije 3.087 tisoœ tolarjev, terjatve za invalidnine do 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 312 tisoœ tolarjev, terjatve do 

zavarovalnic 124 tisoœ tolarjev in druge kratkoroœne terjatve 562 tisoœ tolarjev.

Kratkoroœne finanœne naložbe

Med kratkoroœnimi finanœnimi naložbami so bile izkazane terjatve iz naslova 

stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plaœilni 

promet, ki dospejo v plaœilo v letu 2007. Stanje tovrstnih terjatev je na dan 31. 12. 2006 

znašalo 21.058 tisoœ tolarjev (4 % vseh kratkoroœnih sredstev). 

Kratkoroœne terjatve iz financiranja

Kratkoroœne terjatve iz financiranja so ob koncu leta 2006 znašale 817 tisoœ tolarjev. 

Zadevajo terjatve za obresti od vezanih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za finance 

v znesku 486 tisoœ tolarjev in terjatve za obresti od denarnih sredstev na vpogled na 

podraœunu AJPES pri Upravi Republike Slovenije za javna plaœila v znesku 331 tisoœ 

tolarjev. 
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Denarna sredstva v blagajni in takoj unovœljive vrednostnice in dani predujmi in 
varšœine

V blagajni je bilo na dan 31. 12. 2006 185 tisoœ tolarjev denarnih sredstev (blagajniški 

maksimum). Dani predujmi za strokovno literaturo so znašali 106 tisoœ tolarjev. 

Aktivne œasovne razmejitve

Med aktivnimi œasovnimi razmejitvami v znesku 3.182 tisoœ tolarjev so bili ob koncu 

leta 2006 izkazani razmejeni stroški v zvezi z izobraževanjem uslužbencev v znesku 

1.941 tisoœ tolarjev, stroški telefonskih naroœnin v znesku 514 tisoœ tolarjev, stroški 

nakupa strokovne literature v znesku 498 tisoœ tolarjev, drugi stroški, ki zadevajo leto 

2007, pa v znesku 229 tisoœ tolarjev.

Zaloge

AJPES nima zalog. Material sproti kupuje in porablja.

Aktivni konti izvenbilanœne evidence

AJPES je ob koncu leta 2006 na aktivnih kontih izvenbilanœne evidence sredstev 

izkazala 8.311 tisoœ tolarjev. Od tega zneska znaša vrednost raœunalniškega strežnika 

s programsko opremo, ki ga je Banka Slovenije na podlagi medsebojnega Dogovora 

o zbiranju podatkov za namene statistike finanœnih raœunov zagotovila AJPES za 

opravljanje nalog v zvezi z vodenjem in posredovanjem podatkov, 3.833 tisoœ tolarjev, 

4.478 tisoœ tolarjev pa pomeni tožbeni zahtevek zaradi varstva pravic iz delovnega 

razmerja.
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Obveznosti do virov sredstev

Lastni viri in dolgoroœne obveznosti

V tej skupini obveznosti je AJPES izkazovala obveznosti za sredstva v upravljanju 

(obveznosti za neopredmetena dolgoroœna sredstva in opredmetena osnovna sredstva), 

dolgoroœno razmejene prihodke, obveznosti za dolgoroœne finanœne naložbe in 

presežek prihodkov nad odhodki. Na dan 31. 12. 2006 je bilo stanje lastnih virov in 

dolgoroœnih obveznosti 2.045.820 tisoœ tolarjev, 3 % manjše od stanja ob koncu leta 

2005. Na zmanjšanje je vplivalo predvsem 27 % zmanjšanje dolgoroœno razmejenih 

prihodkov. Zmanjšale pa so se tudi obveznosti za sredstva v upravljanju, in to za 6 %. 

Razlog je enak kakor za zmanjšanje dolgoroœnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Med lastnimi viri in dolgoroœnimi obveznostmi je bil najveœji delež obveznosti za 

neopredmetena dolgoroœna sredstva in za opredmetena osnovna sredstva, vkljuœno z 

neporabljeno amortizacijo, in to 86 %. Tovrstne obveznosti so na dan 31. 12. 2006 

znašale 1.759.910 tisoœ tolarjev.

Stanje in spremembe obveznosti za sredstva v upravljanju (obveznosti za 

neopredmetena dolgoroœna sredstva in za opredmetena osnovna sredstva) so bile v letu 

2006 naslednje:

 V tisoœih tolarjev

 Stanje in spremembe obveznosti za sredstva v upravljanju v letu 2006 Znesek

I.    Stanje na dan 31. 12. 2005 1.881.676

1.   Poveœanje obveznosti: 97.847

– prejeta sredstva iz proraœuna Republike Slovenije za nakup neopredmetenih 
 dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 88.000

– prenos dolgoroœno razmejenih prihodkov – namenskih sredstev za nakup 
 raœunalniške programske opreme za Register neposestnih zastavnih pravic in 
 zarubljenih premiœnin in za Informacijski sistem za posredovanje in analizo 
 podatkov o plaœah v javnem sektorju 9.847

2.   Zmanjšanje obveznosti: 219.613

– vraœila preveœ prejetih sredstev za nakup neopredmetenih dolgoroœnih sredstev 
 in opredmetenih osnovnih sredstev v proraœun Republike Slovenije 12.356

– prenos poslovnih prostorov in zemljišœa v Brežicah na Ministrstvo za pravosodje 32.524

– zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešœa v breme obveznosti do virov sredstev 174.731

– izloœitev osnovnega sredstva s sedanjo vrednostjo 2

II.   Stanje na dan 31. 12. 2006 (I. + 1. – 2.) 1.759.910

Dolgoroœno razmejeni prihodki so na dan 31. 12. 2006 znašali 26.687 tisoœ tolarjev 

(1 % obveznosti). Med dolgoroœno razmejenimi prihodki je AJPES izkazala namenska 

sredstva za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premiœnin v znesku 11.664 tisoœ tolarjev in za vzpostavitev Informacijskega 

sistema za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem sektorju v znesku 

15.023 tisoœ tolarjev.
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Obveznosti za dolgoroœne finanœne naložbe so na dan 31. 12. 2006 znašale 56.311 

tisoœ tolarjev (3 % obveznosti). To so obveznosti iz naslova stanovanjskih posojil, danih 

uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet. V primerjavi s stanjem na 

dan 31. 12. 2005 so se zaradi odplaœil stanovanjskih posojil v letu 2006 te obveznosti 

zmanjšale za 21.333 tisoœ tolarjev. Zneski odplaœanih posojil pomenijo prihodek 

proraœuna Republike Slovenije.

Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31. 12. 2006 znašal 202.912 tisoœ 

tolarjev, od tega je 90.164 tisoœ tolarjev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2006 

(po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb), 112.748 tisoœ tolarjev pa presežka 

prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova 

opravljanja javne službe iz preteklih let v znesku 25.676 tisoœ tolarjev bo po sklepih 

Vlade Republike Slovenije porabljen za kritje negativnega poslovnega izida – presežka 

odhodkov nad prihodki javne službe v prihodnje. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

naslova gospodarske dejavnosti v znesku 87.072 tisoœ tolarjev bo ostal nerazporejen. 

Glede na potrebe bo razporejen oziroma porabljen za predpisane namene pozneje. 

Poveœanje stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2006:

  V tisoœih tolarjev

 Stanje in sprememba presežka prihodkov nad odhodki v letu 2006 Znesek

I. Stanje na dan 31. 12. 2005 112.748 

1. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006  90.164

II. Stanje na dan 31. 12. 2006 (I. + 1.) 202.912 

Kratkoroœne obveznosti in pasivne œasovne razmejitve

Kratkoroœne obveznosti so na dan 31. 12. 2006 znašale 224.658 tisoœ tolarjev, 

52 % veœ kakor na dan 31. 12. 2005. Razlog je predvsem v kar 18-kratnem poveœanju 

kratkoroœnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naœrta, v poveœanju 

kratkoroœnih obveznosti do zaposlenih za 4 % in v poveœanju drugih kratkoroœnih 

obveznosti za 10 %. 

AJPES ob koncu leta 2006 ni izkazala dospelih neporavnanih kratkoroœnih obveznosti.

AJPES ob koncu leta 2006 ni izkazala pasivnih œasovnih razmejitev.

Kratkoroœne obveznosti do zaposlenih 

Med kratkoroœnimi obveznostmi do zaposlenih so bile v znesku 91.495 tisoœ 

tolarjev na dan 31. 12. 2006 izkazane nedospele obveznosti do zaposlenih iz naslova 

obraœunanih plaœ in nadomestil plaœ s pripadajoœimi davki in prispevki iz plaœ za 

december 2006, ki so bile izplaœane v januarju 2007.
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Kratkoroœne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naœrta 

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naœrta so na dan 31. 12. 2006 

znašale 76.337 tisoœ tolarjev, od tega obveznosti do proraœuna Republike Slovenije 

75.607 tisoœ tolarjev (60.284 tisoœ tolarjev obveznosti iz naslova glob in stroškov 

postopkov o prekrških pravnih in fiziœnih oseb na podlagi Zakona o prekrških, 12.356 

tisoœ tolarjev obveznosti za preveœ prejeta namenska denarna sredstva za nabavo 

neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje 

javne službe, 2.395 tisoœ tolarjev obveznosti za prenos odplaœil stanovanjskih posojil, 

danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plaœilni promet, v proraœun 

Republike Slovenije in 572 tisoœ tolarjev druge obveznosti do proraœuna Republike 

Slovenije), obveznosti iz naslova opravljenih storitev do neposrednih in posrednih 

proraœunskih uporabnikov pa 730 tisoœ tolarjev.

Druge kratkoroœne obveznosti iz poslovanja 

Druge kratkoroœne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2006 znašale 31.661 

tisoœ tolarjev, od tega obveznosti za prispevke na izplaœane plaœe 13.629 tisoœ tolarjev, 

obveznosti za vraœila preveœ plaœanih nadomestil za javno objavo letnih poroœil 6.243 

tisoœ tolarjev, obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 4.007 tisoœ tolarjev, 

obveznosti za davek na izplaœane plaœe 3.300 tisoœ tolarjev, obveznosti za premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.818 tisoœ tolarjev in druge 

kratkoroœne obveznosti iz poslovanja v znesku 2.664 tisoœ tolarjev.

Kratkoroœne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoroœne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2006 znašale 24.718 

tisoœ tolarjev. To so bile obveznosti po raœunih dobaviteljev za dobavljeni material in 

za opravljene storitve, ki še niso dospele v plaœilo v letu 2006. Te obveznosti so bile 

poravnane v januarju 2007.

Kratkoroœne obveznosti za prejete predujme in varšœine 

Kratkoroœne obveznosti za prejete predujme so bile na dan 31. 12. 2006 izkazane v 

znesku 447 tisoœ tolarjev in izvirajo iz naslova plaœil nadomestil za javno objavo letnih 

poroœil.

Pasivni konti izvenbilanœne evidence

AJPES je na pasivnih kontih izvenbilanœne evidence obveznosti do virov sredstev ob 

koncu leta 2006 izkazala 8.311 tisoœ tolarjev. Ta znesek zadeva sredstva, ki jih AJPES 

vodi na aktivnih kontih izvenbilanœne evidence sredstev.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAŒELU 
NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA V LETU 2006 S POJASNILI

 V tisoœih tolarjev

 Postavke poslovnega izida  Leto 2006   Leto 2005 
  Skupaj Javna Gospo- Skupaj Javna Gospo-
   sluæba darska  sluæba darska
    dejavnost   dejavnost

I. PRIHODKI 1.944.463 1.662.056 282.407 1.800.567 1.543.245 257.322

A. Prihodki od poslovanja 1.894.363 1.618.294 276.069 1.779.147 1.522.312 256.835

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.894.355 1.618.286 276.069 1.779.027 1.522.192 256.835
 Prihodki od storitev po 55. œlenu Zakona o 
 gospodarskih družbah 509.760 509.760 – 495.691 495.691 –

 Prihodki od storitev po javnem pooblastilu 112.793 112.793 – 85.039 85.039 –

 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti 270.708 – 270.708 249.866 – 249.866

 Prihodki iz sredstev javnih financ 968.000 968.000 – 917.900 917.900 –

 Drugi prihodki od prodaje 33.094 27.733 5.361 30.531 23.562 6.969

2. Prihodki od prodaje blaga in materiala 8 8 – 120 120 –

B. Finanœni prihodki 20.280 19.751 529 20.585 20.098 487

C. Izredni prihodki 29.226 23.417 5.809 236 236 –

Œ. Prevrednotevalni poslovni prihodki 594 594 – 599 599 –

II. ODHODKI 1.854.299 1.630.838 223.461 1.748.930 1.537.509 211.421

A. Stroški materiala in storitev 420.536 375.517 45.019 426.673 384.045 42.628

1. Stroški materiala 81.781 73.671 8.110 81.777 73.474 8.303
 Stroški materiala 46.810 39.492 7.318 48.221 40.815 7.406

 Stroški energije 34.971 34.179 792 33.556 32.659 897

2. Stroški storitev 338.755 301.846 36.909 344.896 310.571 34.325
 Komunalne storitve in komunikacije 67.728 63.262 4.466 60.737 56.564 4.173

 Prevozni stroški in storitve 5.037 4.732 305 4.785 4.484 301

 Storitve vzdrževanja 49.026 47.644 1.382 60.593 58.571 2.022

 Najemnine in zakupnine (leasing) 15.629 12.437 3.192 17.464 14.049 3.415

 Zavarovalne premije 2.626 2.483 143 3.014 2.845 169

 Stroški v zvezi z delom 10.711 9.887 824 10.518 9.646 872

 Druge storitve 187.998 161.401 26.597 187.785 164.412 23.373

B. Stroški dela 1.331.195 1.192.897 138.298 1.240.047 1.107.092 132.955
 Plaœe in drugi izdatki zaposlenim 948.935 849.937 98.998 870.434 776.697 93.737

 Regres za letni dopust 36.579 32.742 3.837 35.246 31.292 3.954

 Povraœila in nadomestila 92.211 82.967 9.244 89.313 80.041 9.272

 Delovna uspešnost 17.880 16.115 1.765 17.068 15.175 1.893

 Nadurno delo – – – 1.834 1.719 115

 Drugi izdatki zaposlenim 7.504 6.609 895 9.083 8.267 816

 Prispevki za socialno varnost 155.927 139.653 16.274 143.725 128.241 15.484

 Drugi stroški dela 72.159 64.874 7.285 73.344 65.660 7.684

C. Amortizacija 14.830 – 14.830 16.562 – 16.562

Œ. Davek od dohodkov pravnih oseb 15.414 – 15.414 12.444 – 12.444

D. Drugi stroški 11.770 10.201 1.569 7.053 5.695 1.358

E. Finanœni odhodki 7 6 1 39 33 6

F. Izredni odhodki 296 254 42 2 2 –

G. Prevrednotevalni poslovni odhodki 60.251 51.963 8.288 46.110 40.642 5.468
 Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih 
 dolgoroœnih sredstev – – – – – –

 Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja 60.251 51.963 8.288 46.110 40.642 5.468

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. – II.) 90.164 31.218 58.946 51.637 5.736 45.901

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu nastanka poslovnega 
dogodka v letu 2006
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Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu 
nastanka poslovnega dogodka v letu 2006

V prilogi k Izkazu prihodkov in odhodkov po naœelu nastanka poslovnega dogodka 

(po fakturirani realizaciji) so prihodki in odhodki razœlenjeni po vrstah dejavnosti na 

dejavnost javne službe in na gospodarsko dejavnost. Razœlenitev je opravljena 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 AJPES ugotavlja na podlagi 

štirih sodil: deleža neposrednih stroškov dela za opravljanje gospodarske dejavnosti in 

neposrednih stroškov dela za pridobitev oziroma pripravo podatkovnih baz v celotnih 

stroških dela, deleža poslovnih prostorov za opravljanje gospodarske 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.

Prihodki

Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki od prodaje proizvodov 

in storitev in prihodki iz sredstev javnih financ oziroma proraœuna Republike Slovenije), 

finanœni prihodki (prihodki od obresti na kratkoroœno vezana denarna sredstva), prihodki 

od prodaje blaga in materiala (odpadni material) in izredni prihodki (prihodki od povraœil 

stroškov sodnih izterjav).

AJPES je v letu 2006 obraœunala za 1.944.463 tisoœ tolarjev prihodkov, 8 % veœ kakor v 

letu 2005. Iz naslova opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost javne službe) je 

obraœunala 1.662.056 tisoœ tolarjev prihodkov (85 %), 282.407 tisoœ tolarjev prihodkov 

(15 %) pa iz naslova gospodarske dejavnosti. Med prihodke iz naslova dejavnosti javne 

službe sodijo prihodki od javne objave letnih poroœil po 55. œlenu Zakona o gospodarskih 

družbah v znesku 509.760 tisoœ tolarjev (3 % veœ kakor v letu 2005), prihodki od drugih 

storitev po javnem pooblastilu v znesku 112.793 tisoœ tolarjev (33 % veœ kakor v letu 

2005), prihodki iz sredstev proraœuna Republike Slovenije v znesku 968.000 tisoœ tolarjev, 

drugi prihodki od prodaje (prihodki od prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bil 

oblikovan popravek vrednosti terjatev) v znesku 27.733 tisoœ tolarjev, finanœni prihodki 

od obresti v znesku 19.751 tisoœ tolarjev, izredni prihodki v znesku 23.417 tisoœ tolarjev 

(povraœila stroškov sodnih izterjav), prevrednotevalni poslovni prihodki (odškodnine 

zavarovalnic) v znesku 594 tisoœ tolarjev in prihodki od prodaje blaga in materiala v 

znesku 8 tisoœ tolarjev.

AJPES je v letu 2006 iz proraœuna Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti javne 

službe potrebovala 968.000 tisoœ tolarjev od naœrtovanih 1.066.031 tisoœ tolarjev. 

Obraœunala je namreœ veœ prihodkov od storitev po 55. œlenu Zakona o gospodarskih 

družbah (javna objava letnih poroœil) in od storitev po javnem pooblastilu, kakor je 

naœrtovala. 
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Odhodki

Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, 

obraœunana od neopredmetenih dolgoroœnih sredstev in od opredmetenih osnovnih 

sredstev za opravljanje gospodarske dejavnosti, davek od dohodkov gospodarske 

dejavnosti, drugi stroški, finanœni in izredni odhodki ter prevrednotovalni poslovni 

odhodki (popravek vrednosti dospelih neporavnanih terjatev). 

V letu 2006 je AJPES obraœunala za 1.854.299 tisoœ tolarjev odhodkov, to je 

6 % veœ kakor v letu 2005: iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je bilo za 

1.630.838 tisoœ tolarjev odhodkov (88 %), za 223.461 tisoœ tolarjev odhodkov (12 %) 

pa iz naslova gospodarske dejavnosti. Najveœji delež odhodkov so bili stroški dela, 

vkljuœno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (plaœe in 

nadomestila plaœ s pripadajoœimi davki in prispevki, regres za letni dopust, povraœila 

stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z dela, premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja, jubilejne nagrade, odpravnine itd.). V letu 

2006 so znašali 1.331.195 tisoœ tolarjev (72 % vseh odhodkov). AJPES je obraœunala 

stroške dela v skladu z veljavnimi predpisi; izhodišœno vrednost plaœe je s 1. 7. 2006 

poveœala za 1,3 %. V letu 2006 je znašala povpreœna meseœna plaœa uslužbencev 

AJPES, izraœunana na podlagi delovnih ur, 340.853 tolarjev. Regres za letni dopust je 

bil izplaœan posameznemu uslužbencu v znesku 149.000 tolarjev. Stroški materiala 

in storitev so znašali 420.536 tisoœ tolarjev, 1 % manj kakor v letu 2005. Pomenili so 

23 % vseh odhodkov. Med najveœje stroške storitev sodijo stroški raœunalniških storitev 

v znesku 78.068 tisoœ tolarjev, sledijo poštne storitve v znesku 43.115 tisoœ tolarjev, 

stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v znesku 20.753 tisoœ tolarjev, 

stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte v znesku 20.557 tisoœ tolarjev, stroški 

najema telefonskih vodov v znesku 14.878 tisoœ tolarjev itd. Stroški amortizacije so 

bili obraœunani v znesku 14.830 tisoœ tolarjev. Davek od dohodkov pravnih oseb iz 

naslova opravljanja gospodarske dejavnosti je bil obraœunan v znesku 15.414 tisoœ 

tolarjev, drugi stroški v znesku 11.770 tisoœ tolarjev, izredni odhodki v znesku 296 tisoœ 

tolarjev, finanœni odhodki v znesku 7 tisoœ tolarjev, prevrednotevalni poslovni odhodki 

pa v znesku 60.251 tisoœ tolarjev (zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja, to je popravka 

vrednosti terjatev).

Poslovni izid

Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 90.164 tisoœ tolarjev je 
presežek prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES 

v letu 2006 ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v znesku 31.218 tisoœ 
tolarjev, iz naslova gospodarske dejavnosti pa v znesku 58.946 tisoœ tolarjev.

Svet AJPES je na 48. seji 23. 5. 2007 sprejel sklep, da AJPES v letu 2006 
ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne 
službe zadrži za kritje dela odhodkov javne službe v prihodnje, presežek 
prihodkov nad odhodki iz naslova gospodarske dejavnosti pa ostane 
nerazporejen in se pozneje razporedi oziroma porabi za predpisane namene.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAŒELU 
DENARNEGA TOKA V LETU 2006 S POJASNILI 

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu denarnega toka v 
letu 2006

 V tisoœih tolarjev

 Postavke poslovnega izida  Leto 2006   Leto 2005 
  Skupaj Javna Gospo- Skupaj Javna Gospo-
   sluæba darska  sluæba darska
    dejavnost   dejavnost

I. PRIHODKI 1.967.538 1.693.514 274.024 1.485.209 1.233.604 251.605

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 876.307 606.241 270.066 820.517 569.399 251.118

 Prihodki od storitev po 55. œlenu Zakona o 
 gospodarskih družbah 491.962 491.962 – 477.195 477.195 –

 Prihodki od storitev po javnem pooblastilu 114.271 114.271 – 85.537 85.537 –

 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti 270.066 – 270.066 249.702 – 249.702

 Drugi prihodki od prodaje – – – 7.963 6.547 1.416

 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov 8 8 – 120 120 –

2. Prejeta sredstva iz državnega proraœuna 1.056.000 1.056.000 – 643.898 643.898 –

3. Prihodki od obresti 19.905 19.375 530 20.559 20.072 487

4. Drugi nedavœni prihodki 15.326 11.898 3.428 235 235 –

II. ODHODKI 1.860.317 1.652.432 207.885 1.770.463 1.567.464 202.999

1. Izdatki za blago in storitve 465.259 398.209 67.050 478.499 413.910 64.589

 Pisarniški in splošni material in storitve 171.112 144.626 26.486 168.932 145.188 23.744

 Posebni material in storitve 602 540 62 1.192 1.070 122

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 96.641 91.738 4.903 90.764 85.921 4.843

 Prevozni stroški in storitve 9.865 9.263 602 11.890 11.141 749

 Izdatki za službena potovanja 11.292 10.661 631 10.064 9.231 833

 Tekoœe vzdrževanje 28.172 27.178 994 37.884 36.196 1.688

 Najemnine in zakupnine 22.588 19.726 2.862 22.964 19.936 3.028

 Davek na izplaœane plaœe 50.498 45.448 5.050 52.144 46.825 5.319

 Drugi operativni odhodki 74.489 49.029 25.460 82.665 58.402 24.263

2. Plaœe in drugi izdatki zaposlenim 1.099.542 989.216 110.326 1.017.147 907.694 109.453

 Plaœe in dodatki 944.085 849.677 94.408 865.107 771.676 93.431

 Regres za letni dopust 36.580 32.739 3.841 35.247 31.299 3.948

 Povraœila in nadomestila 92.491 83.226 9.265 89.798 80.467 9.331

 Sredstva za delovno uspešnost 17.841 16.075 1.766 16.991 15.105 1.886

 Sredstva za nadurno delo – – – 1.834 1.718 116

 Drugi izdatki zaposlenim 8.545 7.499 1.046 8.170 7.429 741

3. Prispevki delodajalca za socialno varnost 177.088 158.671 18.417 164.186 146.370 17.816

4. Investicijski odhodki 118.428 106.336 12.092 110.631 99.490 11.141

 Nakup opreme, avtomobilov 97.225 85.491 11.734 84.739 74.090 10.649

 Investicijsko vzdrževanje 21.203 20.845 358 25.892 25.400 492

 Rekonstrukcije in adaptacije – – – – – –

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. – II.) 107.221 41.082 66.139 – – 48.606

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. – I.) – – – 285.254 333.860 –
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Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov AJPES po naœelu 
denarnega toka v letu 2006

V tem izkazu je pri izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevano naœelo denarnega 

toka oziroma plaœane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem naœelu 

morata biti izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek mora nastati in denarna sredstva 

morajo biti prejeta oziroma izplaœana. Tudi v Izkazu prihodkov in odhodkov po naœelu 

denarnega toka je treba izkazati prihodke in odhodke posebej za dejavnost javne službe 

in posebej za gospodarsko dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v Izkazu prihodkov 

in odhodkov po naœelu nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov 

po naœelu denarnega toka ima evidenœno naravo. Podatki so namenjeni spremljanju 

javnofinanœnih prihodkov in odhodkov na ravni države in na ravni obœin.

AJPES je v letu 2006 po naœelu denarnega toka ugotovila 1.967.538 tisoœ tolarjev 

prihodkov, 1.860.317 tisoœ tolarjev odhodkov in 107.221 tisoœ tolarjev presežka 

prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2006 

ugotovila 1.693.514 tisoœ tolarjev prihodkov in 1.652.432 tisoœ tolarjev odhodkov, torej 

presežek prihodkov nad odhodki v znesku 41.082 tisoœ tolarjev. (Po opravljeni uskladitvi 

obveznosti in terjatev oziroma stanja sredstev v upravljanju na podlagi 37. œlena Zakona 

o raœunovodstvu z Ministrstvom za finance je AJPES razliko prejetih proraœunskih 

sredstev, ki so presegla potrebni obseg namenskih sredstev za nabavo neopredmetenih 

dolgoroœnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe 

v letu 2006 v znesku 12.356 tisoœ tolarjev vrnila v proraœun Republike Slovenije.) Iz 

naslova gospodarske dejavnosti pa je AJPES po naœelu denarnega toka ugotovila 

274.024 tisoœ tolarjev prihodkov in 207.885 tisoœ tolarjev odhodkov ter presežek 

prihodkov nad odhodki v znesku 66.139 tisoœ tolarjev.
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PREGLED URESNIŒITVE FINANŒNEGA NAŒRTA AJPES 
PO NAŒELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2006 
Z OBRAZLOÆITVIJO 

Pregled uresniœitve Finanœnega naœrta AJPES po naœelu denarnega 
toka za leto 2006   
   

 POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA FINANŒNI NAŒRT 

  Skupaj Javna Gospodarska 

     služba dejavnost 

    1 2 3 

I. PRIHODKI 1.894.189 1.693.389 200.800 

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 745.200 544.400 200.800 

 Prihodki od storitev po 55. œlenu Zakona o 
 gospodarskih družbah 453.900 453.900 – 

 Prihodki od storitev po javnem pooblastilu 84.500 84.500 – 

 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti 198.800 – 198.800 

 Drugi prihodki od prodaje 8.000 6.000 2.000 

 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov – – – 

2. Prejeta sredstva iz državnega proraœuna 1.146.989 1.146.989 – 

3. Prihodki od obresti 2.000 2.000 – 

4. Drugi nedavœni prihodki – – – 

II. ODHODKI 1.923.359 1.724.489 198.870 

1. Izdatki za blago in storitve 476.658 423.554 53.104 

 Pisarniški in splošni material in storitve 196.898 175.732 21.166 

 Posebni material in storitve 310 278 32 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 89.600 84.846 4.754 

 Prevozni stroški in storitve 10.400 9.745 655 

 Izdatki za službena potovanja 9.500 8.728 772 

 Tekoœe vzdrževanje 25.350 24.136 1.214 

 Najemnine in zakupnine 30.950 27.518 3.432 

 Davek na izplaœane plaœe 43.000 38.614 4.386 

 Drugi operativni odhodki 70.650 53.957 16.693 

2. Plaœe in drugi izdatki zaposlenim 1.127.550 1.008.433 119.117 

 Plaœe in dodatki 962.000 860.289 101.711 

 Regres za letni dopust 37.800 33.566 4.234 

 Povraœila in nadomestila 99.300 88.970 10.330 

 Sredstva za delovno uspešnost 19.240 17.206 2.034 

 Sredstva za nadurno delo 1.000 937 63 

 Drugi izdatki zaposlenim 8.210 7.465 745 

3. Prispevki delodajalca za socialno varnost 179.941 160.786 19.155 

4. Investicijski odhodki 139.210 131.716 7.494 

 Nakup opreme, avtomobilov 126.420 119.239 7.181 

 Investicijsko vzdrževanje 12.790 12.477 313 

 Rekonstrukcije in adaptacije – – – 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. – II.) – – 1.930 

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. – I.) 29.170 31.100 – 
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  V tisoœih tolarjev

URESNIŒITEV FINANŒNEGA NAŒRTA INDEKS 

Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska

 služba dejavnost  služba dejavnost

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

1.967.538 1.693.514 274.024 103,9 100,0 136,5

876.307 606.241 270.066 117,6 111,4 134,5

491.962 491.962 – 108,4 108,4 –

114.271 114.271 – 135,2 135,2 –

270.066 – 270.066 135,8 – 135,8

– – – – – –

8 8 – – – –

1.056.000 1.056.000 – 92,1 92,1 –

19.905 19.375 530 995,3 968,8 –

15.326 11.898 3.428 – – –

1.860.317 1.652.432 207.885 96,7 95,8 104,5

465.259 398.209 67.050 97,6 94,0 126,3

171.112 144.626 26.486 86,9 82,3 125,1

602 540 62 194,2 194,2 193,8

96.641 91.738 4.903 107,9 108,1 103,1

9.865 9.263 602 94,9 95,1 91,9

11.292 10.661 631 118,9 122,1 81,7

28.172 27.178 994 111,1 112,6 81,9

22.588 19.726 2.862 73,0 71,7 83,4

50.498 45.448 5.050 117,4 117,7 115,1

74.489 49.029 25.460 105,4 90,9 152,5

1.099.542 989.216 110.326 97,5 98,1 92,6

944.085 849.677 94.408 98,1 98,8 92,8

36.580 32.739 3.841 96,8 97,5 90,7

92.491 83.226 9.265 93,1 93,5 89,7

17.841 16.075 1.766 92,7 93,4 86,8

– – – 0,0 0,0 0,0

8.545 7.499 1.046 104,1 100,5 140,4

177.088 158.671 18.417 98,4 98,7 96,1

118.428 106.336 12.092 85,1 80,7 161,4

97.225 85.491 11.734 76,9 71,7 163,4

21.203 20.845 358 165,8 167,1 114,4

– – – – – –

107.221 41.082 66.139 – – 3.426,9

– – – – – –
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Obrazložitev k Pregledu uresniœitve Finanœnega naœrta AJPES po 
naœelu denarnega toka za leto 2006

Prihodki, odhodki in poslovni izid

Finanœni naœrt AJPES za leto 2006 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 Finanœnemu naœrtu AJPES za leto 2006, k 

Programu dela AJPES za leto 2006, ki ga je sprejel Svet AJPES, je Vlada Republike 

Slovenije dala soglasje 25. 5. 2006.

AJPES je po naœelu denarnega toka za leto 2006 naœrtovala 1.894.189 tisoœ tolarjev 

prihodkov, ugotovila pa 1.967.538 tisoœ tolarjev prihodkov, to je 4 % veœ, kakor jih je 

naœrtovala. Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe so bili na ravni naœrtovanih 

(ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev za 11 % veœji, hkrati pa 

sredstva iz proraœuna Republike Slovenije za 8 % manjša od naœrtovanih), prihodki iz 

naslova gospodarske dejavnosti pa so bili za 37 % veœji od naœrtovanih.

Finanœni prihodki, to je prihodki od obresti na kratkoroœno vezana sredstva, so znašali 

19.905 tisoœ tolarjev. Bili so skoraj 10-krat veœji od naœrtovanih. Kakor že navedeno, 

jih je AJPES prejela iz naslova vezave zaœasno še neporabljenih namenskih denarnih 

sredstev. 

V letu 2006 je AJPES po naœelu denarnega toka ugotovila 1.860.317 tisoœ tolarjev 

odhodkov, to je 97 % naœrtovanih. Odhodki javne službe so bili za 4 % manjši od 

naœrtovanih, odhodki gospodarske dejavnosti pa so naœrtovane presegli za 5 %. Med 

neuresniœenimi odhodki velja omeniti predvsem odhodke za raœunalniške storitve, 

ki sodijo v skupino odhodkov »Pisarniški in splošni material in storitve«. AJPES je 

od naœrtovanih 94.800 tisoœ tolarjev za raœunalniške storitve porabila 74.461 tisoœ 

tolarjev, to je 79 % naœrtovanega zneska. Manjši od naœrtovanih so bili v letu 2006 tudi 

investicijski odhodki. AJPES je naœrtovala za 139.210 tisoœ tolarjev tovrstnih odhodkov, 

porabila pa je 118.428 tisoœ tolarjev, to je 85 % tega zneska. 

AJPES je v Finanœnem naœrtu za leto 2006 po naœelu denarnega toka iz naslova javne 

službe naœrtovala presežek odhodkov nad prihodki v znesku 31.100 tisoœ tolarjev, 

ugotovila pa je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 41.082 tisoœ tolarjev. Iz 

naslova gospodarske dejavnosti je naœrtovala 1.930 tisoœ tolarjev presežka prihodkov 

nad odhodki, ugotovila pa ga je v znesku 66.139 tisoœ tolarjev. 

Odhodki za raœunalniške storitve

Uresniœitev naœrta posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov za raœunalniške 

storitve je podrobneje razvidna iz preglednice.
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     V tisoœih tolarjev

 Raœunalniške storitve Naœrt Uresniœeno Uresniœeno
   za leto 2006 v letu 2006 v %

1. Profesionalne razvojne storitve 34.500 12.802 37,1

– izdelava sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij 
 in portala 12.000 11.360 94,7

– razvojna in sistemska pomoœ pri izvedbi dopolnitev 
 Oracle aplikacij 8.000 1.442 18,0

– izdelava programske opreme za vkljuœitev v Evropski 
 poslovni register 4.000 – –

– integracija Centralnega registra prebivalstva v 
 informacijski sistem AJPES 2.500 – –

– izdelava sprememb in dopolnitev Poslovnega registra 
 Slovenije za migracijo na trinivojsko arhitekturo 8.000 – –

2. Vzdrževanje kadrovsko-raœunovodskega
 informacijskega sistema 10.000 7.480 74,8

– vzdrževanje programske opreme 5.000 4.041 80,8

– operativne storitve in pomoœ po naroœilu 5.000 3.439 68,8

3. Vzdrževanje raœunalniške strojne
 in programske opreme 50.300 54.179 107,7

– vzdrževanje diskovnega podsistema 10.000 7.692 76,9

– vzdrževanje programske opreme Registra neposestnih 
 zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin 7.600 8.558 112,6

– vzdrževanje strojne opreme UNIX 5.000 3.930 78,6

– vzdrževanje sistemske programske opreme UNIX 5.000 5.020 100,4

– vzdrževanje razvojnih orodij, baze in licenc za 
 uporabniške dostope do baze Oracle 6.300 7.595 120,6

– vzdrževanje programske opreme Microsoft in vzdrževanje 
 komunikacijske strojne in programske opreme 5.400 5.443 100,8

– vzdrževanje protivirusne programske opreme 3.700 3.467 93,7

– vzdrževanje arhivskega sistema InDoc 3.000 2.497 83,2

– vzdrževanje programske opreme za varnostno kopiranje 2.500 2.777 111,1

– vzdrževanje druge strojne in programske opreme 1.800 7.200 400,0

 Skupaj (1 + 2 + 3) 94.800 74.461 78,6

AJPES v letu 2006 ni uresniœila vseh naœrtovanih profesionalnih razvojnih storitev. 

Izdelala je le naœrtovane spremembe in dopolnitve spletnih aplikacij in portala AJPES. 

Tudi odhodki za razvojno in sistemsko pomoœ pri izvedbi dopolnitve Oracle aplikacije 

in odhodki za izdelavo sprememb in dopolnitev Poslovnega registra Slovenije so bili 

precej nižji od naœrtovanih, ker AJPES zaradi intenzivnega dela na projektu e-VEM-GD ni 

mogla v celoti izpeljati naœrtovane migracije raœunalniških rešitev registra na trinivojsko 

arhitekturo. Posodobitev je bila zato izvedena le v delu v zvezi s poslovnimi subjekti, ki 

pridobivajo pravno subjektiviteto z vpisom v Sodni register. Poleg tega AJPES ni mogla 

izpeljati naœrtovane vkljuœitve Poslovnega registra Slovenije v Evropski poslovni register, 

ker še ni bila sklenjena ustrezna pristopna pogodba. Te neuresniœene naloge bo AJPES 

izvedla v letu 2007. AJPES pa je v celoti izpeljala predvideno integracijo informacijskega 

sistema AJPES s Centralnim registrom prebivalstva za vodenje evidenc prekrškovnih 

organov in Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin. Integracijo so 
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opravili uslužbenci AJPES, zato naœrtovanih stroškov zunanjega izvajalca Ministrstva za 

notranje zadeve ni bilo treba kriti. Odhodki za vzdrževanje kadrovsko-raœunovodskega 

informacijskega sistema pa niso bili uresniœeni v naœrtovanem obsegu (bili so za 25 % 

manjši), ker je bila potreba po pomoœi zunanjega izvajalca manjša od naœrtovane. 

Po odloœitvi AJPES je bila namreœ naœrtovana pomoœ izvajalca pri vzdrževanju tega 

sistema nadomešœena z ustrezno dopolnitvijo raœunalniške programske opreme in 

zato odhodki zmanjšani za raœunalniške storitve, poveœani pa investicijski odhodki. 

Veœji od naœrtovanih (za 8 %) so bili odhodki za vzdrževanje raœunalniške strojne in 

programske opreme. AJPES je v letu 2006 uresniœila veœino naœrtovanih vzdrževanj. 

Višji od naœrtovanih so bili odhodki za vzdrževanje programske opreme Registra 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin, in to zaradi potrebe po izvedbi 

nekaterih nenaœrtovanih prilagoditev med letom. Naœrtovani obseg je nekoliko 

preseglo vzdrževanje razvojnih orodij, baze in licenc za uporabniške dostope do baze 

Oracle, in to zaradi spremembe licenœne politike pri enem od razvojnih orodij. Veœji 

od naœrtovanih so bili tudi odhodki za vzdrževanje programske opreme požarnega 

zidu, ker obstojeœe vzdrževanje ni zajemalo nekaterih tehnoloških izboljšav. Izdatki za 

vzdrževanje programske opreme UNIX so bili doseženi v naœrtovanem obsegu. Izdatki 

za vzdrževanje diskovnega podsistema pa so bili nekoliko nižji od naœrtovanih, ker 

napovedane podražitve izvajalci še niso uresniœili. Nižji od naœrtovanih so bili tudi izdatki 

za vzdrževanje UNIX strojne opreme, ker je AJPES že med letom iz vzdrževalne pogodbe 

in uporabe izloœila del zastarelih sistemov. 

 Investicijski odhodki

Uresniœitev naœrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna iz preglednice.

      V tisoœih tolarjev

 Investicijski odhodki Naœrt  Uresniœeno Uresniœeno

    za leto 2006 v letu 2006 v %

I. Investicijski odhodki, kriti iz proraœuna 
 Republike Slovenije in iz sredstev amortizacije 
 iz naslova gospodarske dejavnosti 108.110 108.581 100,4

1. Nakup raœunalniške strojne in raœunalniške 
 programske opreme 84.000 79.049 94,1

2. Nakup druge opreme in drobnega inventarja in 
 investicijsko vzdrževanje 24.110 29.532 122,5

II. Investicijski odhodki, kriti iz namenskih sredstev – 
 dolgoroœno razmejeni prihodki 31.100 9.847 31,7

1. Nakup raœunalniške programske opreme za 
 Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
 premiœnin 15.000 7.847 52,3

2. Nakup raœunalniške strojne in programske opreme 
 za Informacijski sistem za posredovanje in analizo 
 podatkov o plaœah v javnem sektorju 16.100 2.000 12,4

 Skupaj (I. + II.) 139.210 118.428 85,1
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AJPES je za nakup raœunalniške strojne in programske opreme v letu 2006 porabila 

79.049 tisoœ tolarjev, 6 % manj, kakor je naœrtovala. Za nakup raœunalniške strojne 

opreme je porabila 42.244 tisoœ tolarjev, 36.805 tisoœ tolarjev pa za nakup programske 

opreme.

Poleg tega je AJPES za nakup raœunalniške programske opreme za vzpostavitev 

in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiœnin in 

Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plaœah v javnem sektorju 

v letu 2006 porabila 9.847 tisoœ tolarjev iz namenskih sredstev, evidentiranih med 

dolgoroœno razmejenimi prihodki. Za te namene je tako porabila le 32 % od 31.100 

tisoœ tolarjev naœrtovanih sredstev.

Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, fotokopirni stroji, telefaksi itd.) in 

drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (predvsem 

obnova arhivskega prostora v centrali AJPES, obnova poslovnih prostorov v izpostavi 

AJPES Velenje in obnova nadstreška in jaška tovornega dvigala v izpostavi AJPES 

Ljubljana) je AJPES porabila 29.532 tisoœ tolarjev, 23 % veœ, kakor je naœrtovala. 
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