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EU European Union (Evropska unija) 

GZS Gospodarska zbornica Slovenije 
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sektorju 
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RZPP Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 
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UVOD   
Leto 2008 je bilo odločilno leto za uveljavitev dolgoročnega poslanstva AJPES. 

V tem letu je AJPES v okviru medinstitucionalnega projekta e-VEM1 vzpostavil in 
prevzel v upravljanje Sodni register, ki je postal sestavni del Poslovnega registra 
Slovenije. Poslovni register Slovenije pa je s tem postal primarni register za 
najpomembnejše poslovne subjekte; ob samostojnih podjetnikih še za gospodarske 
družbe in druge subjekte, ki so po zakonu subjekti vpisa v Sodni register. AJPES je 
tako na področju vodenja registrov postal mednarodno primerljiv z organizacijami, ki 
v drugih državah opravljajo dejavnost vodenja poslovnih registrov. 

Z vlogo, ki jo je dobil v letu 2008 v novi ureditvi registracije gospodarskih družb 
v e-VEM sistemu, pa je AJPES pomembno prispeval k odpravi administrativnih ovir 
in ustvarjanju ugodnih pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb. Čas 
trajanja registracije gospodarskih družb se je v naši državi iz poprečno 60 dni v letu 
2007, ko je registracija potekala samo v pristojnosti sodišč, v letu 2008 skrajšal na 
poprečno 4,3 dneva. Pri sedemdesetih odstotkih novoustanovljenih družb, ki so na 
vstopnih točkah (vključno z notarji) e-VEM sistema vložile popolne vloge, je bil čas 
trajanja registracije celo samo 2,4 dneva. Slovenija se je tako v številu ali 
poenostavitvi izvedbe postopkov registracije in v času trajanja registracije ter s tem v 
ustvarjanju pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb uvrstila med vodilne 
države v svetu. V celoti na elektronskem poslovanju zasnovan postopek vodenja 
registracije gospodarskih družb in objave vpisa ter vseh relevantnih listin o vpisu v 
Sodni register na spletnem portalu AJPES, lahko štejemo za zgodovinsko 
pomemben dejavnik v zagotavljanju varnosti pravnega prometa v naši državi. 
Podoben pomen imajo za varnost pravnega prometa v oktobru 2008 na portalu 
AJPES vzpostavljene objave sodnih zadev o vodenju vseh insolventnih postopkov 
poslovnih subjektov in potrošnikov. 

Elektronsko poslovanje je AJPES v letu 2008 širil in vzpodbujal tudi na drugem 
področju svojih temeljnih nalog, to je pri predlaganju letnih poročil vseh vrst poslovnih 
subjektov za javno objavo in za statistične namene. V letu 2008 so prek spleta 
AJPES predložili letna poročila za predhodno leto vse gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki ter pravne osebe javnega prava. Med poslovnimi subjekti, pri 
katerih elektronska predložitev letnih poročil še ni bila obvezna, je bilo teh predložitev 
v letu 2008 za 7,6 % več kot v predhodnem letu (predložilo jih je 79 % nepridobitnih 
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 73 % društev). V letu 2008 je letna 
poročila predložilo nad 139 tisoč poslovnih subjektov, od teh jih je AJPES, zaradi 
zagotavljanja javnosti letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov, na svojem spletnem portalu objavil nad 113 tisoč, med njimi 2.161 
revidiranih letnih poročil in 600 konsolidiranih letnih poročil. (Javnost podatkov letnih 
poročil prek spletnega portala AJPES še ni zagotovljena za pravne osebe javnega 
prava.)  

AJPES je svoje poslanstvo pri zagotavljanju čim bolj kakovostnega in za 
poslovne subjekte prijaznega posredovanja podatkov v letu 2008 uresničeval tudi pri 
tretji skupini svojih temeljnih nalog – pri statističnem raziskovanju in zbiranju 
podatkov za potrebe države. Med temi nalogami velja izpostaviti nov način zbiranja 
podatkov ob uvedbi enotnega plačnega sistema, ko je AJPES v mesecu septembru 
                                            
1 VEM – Vse na Enem Mestu. 
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2008 vzpostavil Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v 
javnem sektorju na ravni posameznih uslužbencev za vse ali okoli 150 tisoč javnih 
uslužbencev. Na področju svojih statističnih nalog je AJPES prispeval k nadaljnjemu 
odpravljanju administrativnih ovir s sodelovanjem pri iskanju rešitev za zbiranje 
statističnih in drugih podatkov za poročanje na enem mestu. 

Uresničevanje strateških ciljev poslanstva AJPES je na vseh področjih izvajanja 
temeljnih nalog postalo neločljivo povezano z elektronskim poslovanjem, tako v 
notranjih kot zunanjih poslovnih procesih. Zato je AJPES v letu 2008 posvetil 
pomembno pozornost vzdrževanju zmogljivosti in zanesljivosti informacijske 
tehnologije ter vzpostavljanju notranjega nadzora nad varnostjo in kakovostjo 
informacijskega sistema.  

Ob uspešnem izvajanju javnih storitev AJPES v letu 2008 na področju tržnih 
storitev ni dosegel vseh načrtovanih ciljev, je pa opravil vrsto aktivnosti, da bi v letu 
2009 uspešno razvil novo mednarodno primerljivo metodologijo za ocenjevanje 
bonitete gospodarskih družb in si s tem zagotovil pogoje za ponovno rast obsega 
bonitetnih storitev. 

Uporabniki storitev so kakovost storitev AJPES v anketi za leto 2008 ocenili še 
nekoliko bolje kot v predhodnem letu, k čemur so prav gotovo prispevale nove 
storitve, ki smo jih predstavili v tem uvodu.  

Podrobnejše uresničevanje temeljnih nalog in njihovih ciljev ter z njimi 
povezanih drugih in podpornih nalog v letu 2008 prikazujemo v nadaljevanju tega 
poročila.  
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I. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE AJPES 
 

Osnovno poslanstvo AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje 
javnih podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbirati in z enega 
mesta posredovati javne podatke o poslovnih subjektih z uporabo elektronskega 
poslovanja in pri tem zagotavljati kar največjo družbeno uspešnost.  

Temu poslanstvu sledi razvoj AJPES od leta 2002, ko je ob svoji ustanovitvi 
prevzel del nalog od tedanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in jih z 
letom 2003 začel uresničevati kot samostojna agencija.  

Za uresničevanje svojega poslanstva pa potrebuje AJPES kot javna agencija 
sodelovanje državnih organov ter vključevanje ostalih deležnikov, ki so pristojni 
pripravljati ali sodelovati pri pripravi pravnih in drugih podlag za določanje temeljnih 
nalog tega poslanstva. 

Skladno s temi podlagami AJPES oblikuje strateške in kratkoročne (letne) cilje 
temeljnih nalog oziroma svojo vizijo.  

Prave priložnosti in možnosti za uresničevanje svojega poslanstva je AJPES 
dobil v času uresničevanja državnih programov za odpravljanje administrativnih ovir, 
ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela za leto 2006, leto 2007 ter za leti 2008 in 
2009, ter Akcijskega načrta e-uprave do leta 2010.  

Pri delovanju za uresničevanje svojih ciljev AJPES skrbi za spoštovanje vrednot 
kot so zakonitost, preglednost, učinkovitost opravljanja storitev ter spoštovanje 
kodeksa javnih uslužbencev in s tem za nenehno izboljševanje zadovoljstva svojih 
strank oziroma uporabnikov svojih storitev.  
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II. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA USTANOVITEV 
IN DELOVANJE AJPES 

AJPES je bil ustanovljen v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES na podlagi 
Zakona o plačilnem prometu. Sklep o ustanovitvi določa statusno-pravni položaj 
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 posloval v okviru Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet, dne 1. 1. 2003 pa je začel poslovati samostojno. 

Za delovanje AJPES je pomemben Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, 
št. 110/06 – prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP), ki 
določa njegove temeljne naloge. Posamezne temeljne naloge AJPES pa 
opredeljujejo še drugi zakoni in podzakonski predpisi, predvsem: 
 

- Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), 

- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A), 
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 

26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08), 
- Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – prečiščeno besedilo), 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C), 
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 – odl. US in 102/08 – odl. 

US), 
- Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – Zdru-

1), 
- Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni 

list RS, št. 47/08), 
- Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni 

list RS, št. 113/07 in 51/08), 
- Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike 

finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07), 
- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), 
- Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008-2012 (Uradni list RS, št. 

119/07), 
- Letni program statističnih raziskovanj za leto 2008 (Uradni list RS, št. 117/07 

in 57/08), 
- Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa 

zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene 
(Uradni list RS, št. 34/04 in 138/06), 

- Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega 
raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih 
subjektov (Uradni list RS, št. 138/06 in 8/09), 

- Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah 
zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni 
list RS, št. 93/07), 

- Navodilo o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih 
subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa 
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o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006 (Uradni 
list RS, št. 26/07 in 34/07), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – 
prečiščeno besedilo, 110/07 – skl. US, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 
– ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US), 

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 26/06 in 115/07), 

- Zakon o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06 in 36/08), 
- Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/07), 

- Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06), 
- Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 –

ZSReg-B), 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 

prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08), 
- Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list 

RS, št. 121/06), 
- Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko 

obliko enote Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 79/07), 
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – prečiščeno besedilo in 

126/07), 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – prečiščeno 

besedilo), 
- Uredba o Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 

17/08), 
- Uredba o Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 

13/06), 
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, 

št. 98/04 – prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT), 
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – prečiščeno 

besedilo in 102/2007 – ZDRad), 
- Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list 

RS, št. 34/04), 
- Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje 

(Uradni list RS, št. 70/00, 2/01 in 86/06), 
- Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu, razen 
storitev po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
1/04), 

- Uredba o Evidenci digitalnih potrdil (Uradni list RS, št. 128/06), 
- Pogodba o tehničnem sodelovanju med AJPES in posameznim 

overoviteljem, 
- Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir Vlade Republike Slovenije 

(objavljeni so le na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo), 
- Akcijski načrt e-uprave do leta 2010, sprejet s sklepom Vlade Republike 

Slovenije, št. 38203-1/2007/11, z dne 25. 1. 2007, 
- Zakon o Sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – prečiščeno besedilo in 

65/08), 
- Uredba o Sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07 in 13/08), 
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- Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi 
družbe (Uradni list RS, št. 21/07 in 98/07), 

- Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – prečiščeno besedilo), 
- Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni 

list RS, št. 112/07), 
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07 – skl. US), 
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – prečiščeno 

besedilo, 93/07, 6/08 – skl. US, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit in 113/08 – 
odl. US), 

- Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 
125/08), 

- Uredba o vodenju Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06 in 16/08), 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – prečiščeno besedilo, 29/07 – 
odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08 in 76/08 – ZIKS-1C), 

- Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih 
organih (Uradni list RS, št. 108/04, 138/04 in 127/06), 

- Pravilnik o stroških postopka o prekršku (Uradni list RS, št. 15/04 in 89/08), 
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), 
- Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 

89/08), 
- Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, 

št. 93/08), 
- Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja 

(Uradni list RS, št. 82/08), 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno 

besedilo), 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 

prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2), 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni 

list RS, št. 30/06), 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08), 
- Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 449-01/2003/1, z dne 30. 1. 2003, 
- Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 02003-4/2008/3, z dne 17. 7. 2008, 
- Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 02003-4/2008/6, z dne 21. 8. 2008. 

Za delovanje AJPES oziroma opravljanje podpornih nalog temeljnim nalogam 
AJPES so pomembni še drugi predpisi, od tistih, ki urejajo opravljanje nalog 
financiranja in računovodstva, prek pravnih, kadrovskih in splošnih nalog do nalog 
notranje revizije v AJPES. 
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III. ORGANIZACIJA IN KADRI 

1. ORGANIZACIJSKE ENOTE IN ORGANIZACIJSKI DELI 

AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah: v centrali v Ljubljani in v 12 
izpostavah v večjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki 
statistični regiji je po ena izpostava AJPES. Organizacijske enote imajo poslovne 
prostore na 18 lokacijah v državi.  

Organizacijske enote, v katerih opravlja AJPES svoje naloge, so določene v 
Sklepu o ustanovitvi AJPES. 
 
 
 

Kje smo? 
 
 

 

 

Notranja organizacija AJPES je določena v pravilniku o notranji organizaciji in 
se prilagaja notranjim in zunanjim poslovnim procesom, tako da omogoča 
gospodarno, učinkovito in uspešno izvajanje temeljnih nalog ter sodelovanje s 
poslovnimi subjekti in pristojnimi institucijami. 

V letu 2008 je bilo za opravljanje nalog v centrali organiziranih 7 organizacijskih 
delov: 2 sektorja (Sektor za statistiko in informiranje in Sektor za registre in evidence 
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podatkov) in 5 služb (Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za financiranje in 
računovodstvo, Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge, Služba za notranjo 
revizijo in Služba za varnost in kakovost informacijskega sistema).  

Izpostave AJPES se organizacijsko razvrščajo v velikostne razrede glede na 
obseg nalog, ki jih opravljajo.  

Od 1. 2. 2008 dalje so izpostave razvrščene v 4 velikostne razrede. Velikostni 
razred posamezne izpostave je odvisen od števila vseh pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov na območju krajevne pristojnosti izpostave. V I. velikostni razred je 
razvrščena izpostava, na območju katere posluje več kakor 30.000 pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov (to je Izpostava Ljubljana), v II. velikostni razred je 
razvrščena izpostava, na območju katere posluje od 15.000 do 30.000 pravnih oseb 
in samostojnih podjetnikov (to je Izpostava Maribor), v III. velikostni razred so 
razvrščene izpostave, na območju katerih posluje od 7.000 do 15.000 pravnih oseb 
in samostojnih podjetnikov (to so izpostave Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo 
mesto), v IV. velikostni razred pa so razvrščene izpostave, na območju katerih 
posluje manj kakor 7.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to so izpostave 
Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje). 

V izpostavah I., II. in III. velikostnega razreda so za opravljanje nalog 
organizirani oddelki. Tako ima izpostava I. velikostnega razreda 4 oddelke (Oddelek 
za letna poročila, Oddelek za statistična raziskovanja, Oddelek za bonitetno 
dejavnost in Oddelek za registre in evidence podatkov), izpostava II. velikostnega 
razreda 3 oddelke (Oddelek za letna poročila in bonitetno dejavnost, Oddelek za 
registre in evidence podatkov in Oddelek za statistična raziskovanja), izpostave III. 
velikostnega razreda 2 oddelka (Oddelek za letna poročila in bonitetno dejavnost in 
Oddelek za statistična raziskovanja, registre in evidence podatkov), izpostave IV. 
velikostnega razreda pa nimajo organizacijskih delov. 

Konec leta 2008 so bile sprejete spremembe v notranji organizaciji centrale in 
izpostav, ki bodo uveljavljene postopno v letu 2009. Nove spremembe in dopolnitve 
organizacije in posledično sistemizacije delovnih mest so bile sprejete zlasti zaradi 
potreb, ki jih zahtevajo spremembe delovnih procesov za prihodnje učinkovitejše in 
uspešnejše izvajanje pravnih nalog in nalog oz. storitev tržne dejavnosti.  
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Notranja organizacija AJPES – Centrala Ljubljana (na dan 31. 12. 2008) 
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Notranja organizacija AJPES – izpostava I. velikostnega razreda: Ljubljana (na dan 31. 12. 2008) 
 

 
 

Notranja organizacija AJPES – izpostava II. velikostnega razreda: Maribor (na dan 31. 12. 2008) 
 

 
 
Notranja organizacija AJPES – izpostave III. velikostnega razreda: Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto (na 

dan 31. 12. 2008) 
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Vodja 

Oddelek za letna poročila Oddelek za statistična raziskovanja Oddelek za bonitetno dejavnost Oddelek za registre in evidence podatkov 
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2. SISTEMIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST 

Sistemizacijo delovnih mest v AJPES določa pravilnik o sistemizaciji delovnih 
mest, s katalogom delovnih mest.  

Obstoječi pravilnik o sistemizaciji delovnih mest je bil v letu 2008 spremenjen 
petkrat. Večino sprememb in dopolnitev pravilnika o sistemizacij delovnih mest je 
AJPES moral pripraviti zaradi novih nalog ter zaradi vse večje zahtevnosti in 
obsežnosti obstoječih nalog. Na nekaterih področjih dela je AJPES moral 
sistemizirati nova delovna mesta in na nekaterih delovnih mestih število izvajalcev 
povečati, na drugih pa zmanjšati.  

Ob uvedbi novega plačnega sistema je Svet AJPES v avgustu 2008 sprejel nov 
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Pri pripravi tega pravilnika je AJPES 
upošteval določbe nove plačne zakonodaje. Tako so vsa sistemizirana delovna 
mesta v AJPES določena na podlagi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih 
agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (plačne skupine »I«) in 
na podlagi Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (plačne skupine »J«). 

Na dan 31. 12. 2008 je bilo v AJPES skladno z novim pravilnikom o sistemizaciji 
delovnih mest sistemiziranih 40 različnih vrst delovnih mest z 268 izvajalci (s 
prejšnjim pravilnikom je imel AJPES sistemiziranih 149 več vrst delovnih mest). Z 
novo sistemizacijo delovnih mest je bil narejen pomemben korak k preglednosti 
vrednotenja delovnih mest v AJPES. 
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta 
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31. 12. 2008 40 268 248
31. 12. 2007 189 263 257
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31. 12. 2005 182 249 245
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Ob koncu leta 2008 je bilo v AJPES zaposlenih 248 uslužbencev, 9 manj kakor 
ob koncu leta 2007 (257). V tem številu so poleg dovoljenih zaposlitev (244), 
določenih v kadrovskem načrtu za leto 2008, upoštevane tudi zaposlitve za določen 
čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih uslužbencev (4). Število zaposlitev v 
AJPES je bilo konec leta 2008 v okviru (244), kakor ga AJPES dovoljujeta kadrovski 
načrt za leto 2008 (247), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in na njegovi 
podlagi sprejeti sklep ministra, pristojnega za finance. Konec leta 2008 so bile v 
skladu s kadrovskim načrtom v postopku 3 nadomestne zaposlitve za nedoločen čas. 

AJPES je v letu 2008 z velikim naporom in kljub vodenju pomembnih 
podprojektov v okviru izgradnje druge faze e-VEM sistema in prevzema novih nalog 
vodenja Sodnega registra kot dela Poslovnega registra Slovenije uspel izpolniti 
zahteve linearnega zmanjšanja števila zaposlitev za 1 odstotek. 

Od 248 uslužbencev je bilo za nedoločen čas zaposlenih 235 uslužbencev, za 
določen čas pa 13 uslužbencev, od tega 4 uslužbenci, ki so nadomeščali začasno 
odsotne uslužbence, zaposlene za nedoločen čas (uslužbenke na porodniškem 
dopustu in uslužbence, odsotne zaradi bolezni več kakor 30 dni). Ti uslužbenci se v 
skladu z določbami Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev 
kadrovskih načrtov ne vštevajo v dovoljeno število uslužbencev (to je med 247 
uslužbencev). 
 

Uresničitev kadrovskega načrta 
 

Zaposleni za določen čas 

AJPES 
Zbirni 

kadrovski 
načrt 

Vsi 
zaposleni 

skupaj 

Število 
odsotnih 

zaposlenih 
zaradi 

porodniške 
oz. daljše 

bolniš. več 
kot 30 dni 

Število 
zaposlenih, 
ki nadome- 

ščajo 
začasno 
odsotne 

zaposlene, 
zaradi 

porodniške 
ali bolniške 
nad 30 dni

Pripravniki Nadome-
ščanja 

Povečan 
obseg 
dela 

Skupaj 

 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7
31.12.2008 247 248 7 4 0 4 9 13
31.12.2007 250 257 11 7 1 7 10 18
31.12.2006 242 245 14 3 1 3 0 4
31.12.2005 245 245 12 3 2 3 0 5
 
Obrazložitev stolpcev: 
1. dovoljeno število zaposlitev v zbirnem kadrovskem načrtu, 
2. vsi zaposleni za nedoločen in določen čas, 
3. zaposleni na porodniški oziroma daljši bolniški več kot 30 dni (sredstva za plače so prihranjena oz. 

refundirana), 
4. zaposleni za določen čas, ki delno ali v celoti nadomeščajo odsotne javne uslužbence zaradi 

porodniške oziroma daljše bolniške več kot 30 dni, katerih sredstva za plače so prihranjena oz. 
refundirana. 

Zaposleni za določen čas: 
5. število pripravnikov, 
6. zaposleni, ki v celoti nadomeščajo javne uslužbence na porodniški ali daljši bolniški več kot 30 dni, 
7. zaposleni zaradi povečanega obsega dela, 
8. seštevek zaposlenih za določen čas. 
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V letu 2008 je delovno razmerje v AJPES prenehalo 20 uslužbencem, na novo 
pa se je zaposlilo 13 uslužbencev. Razlog za prenehanje delovnega razmerja 16 
uslužbencem so bile redne odpovedi pogodb o zaposlitvi, za 1 uslužbenca izredna 
odpoved pogodbe o zaposlitvi, 2 uslužbencema je delovno razmerje prenehalo s 
potekom pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 1 uslužbenka pa je umrla. Od 16 
uslužbencev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi, se je 5 uslužbencev upokojilo, 11 uslužbencev pa se je zaposlilo pri drugih 
delodajalcih. Od 13 novih zaposlitev jih je bilo 9 nadomestnih in 4 za določen čas 
zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih uslužbencev.  

Na dan 31. 12. 2008 je bilo v AJPES zaposlenih 192 (77 %) žensk in 56 (23 %) 
moških. Povprečna starost vseh uslužbencev je bila 45 let. 

Izobrazbena struktura uslužbencev AJPES se iz leta v leto izboljšuje. V letu 
2008 se je število uslužbencev s srednjo strokovno izobrazbo in z nižjo od srednje 
zmanjšalo za 11, število uslužbencev z višješolsko, visokošolsko, univerzitetno 
izobrazbo in z opravljeno specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi pa se je 
povečalo za 10. 

Struktura vseh uslužbencev AJPES po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna 
iz preglednice in grafa. 
 
 

31. 12. 2007 31. 12. 2008 Stopnja 
izobrazbe Število 

uslužbencev 
Struktura 

v % 
Število 

uslužbencev 
Struktura 

v % 

Razlika 2008–
2007: število 
uslužbencev 

Osnovnošolska 1 0,4 0 0,0 -1
Nižja poklicna 4 1,6 2 1,0 - 2
Srednja 
strokovna 69 27,6 61 24,6 - 8
Višješolska 
strokovna 44 17,6 45 18,1 + 1
Visokošolska 
strokovna 56 22,4 62 25,0 + 6
Visokošolska 
univerzitetna 61 24,4 61 24,5 0
Specializacija 
po visokošolski 7 2,8 10 4,0 + 3
Magisterij 
znanosti 7 2,8 7 2,8 0
Doktorat 
znanosti 1 0,4 0 0,0 -1
Skupaj 250 100,0 248 100,0 -2
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3. IZOBRAŽEVANJE 

Na podlagi pravilnika o izobraževanju uslužbencev je AJPES v letu 2008 izdelal 
program izobraževanja uslužbencev, ki je vključeval usposabljanje za delo 
(pripravništvo), izobraževanje za pridobitev formalne stopnje strokovne izobrazbe in 
strokovno usposabljanje (priprave na strokovne izpite, predavanja, seminarji, tečaji 
tujih jezikov in druge oblike strokovnega usposabljanja). 

V letu 2008 so bili uslužbenci AJPES zaradi izobraževanja odsotni z dela skupaj 
526 delovnih dni (povprečno 2,1 dneva na uslužbenca). 

V letu 2008 je v AJPES ena pripravnica uspešno končala usposabljanje za 
samostojno opravljanje dela na delovnem mestu z visoko strokovno izobrazbo v 
Službi za informacijsko tehnologijo. 

Za pridobitev formalne stopnje strokovne izobrazbe se je v letu 2008 
izobraževalo 8 uslužbencev. Poleg tega se je ena uslužbenka izobraževala za 
pridobitev naziva preizkušeni računovodja javnega sektorja. 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 Finančnem 
načrtu AJPES za leto 2008 zagotovljena potrebna denarna sredstva. Do konca leta 
2008 je formalno stopnjo strokovne izobrazbe pridobilo 5 uslužbencev, 1 uslužbenka 
je pridobila naziv preizkušeni računovodja javnega sektorja, 2 uslužbenca pa 
izobraževanja v pogodbeno določenem roku nista končala. Na dan 31. 12. 2008 so 
bili v izobraževanje ob delu na podlagi sklenjenih pogodb tako vključeni še 3 
uslužbenci: 2 uslužbenca za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe in 1 
uslužbenec za pridobitev naziva specialist po končani visokošolski strokovni 
izobrazbi.  
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AJPES je v letu 2008 z namenom strokovnega in kvalitetnejšega opravljanja 
rednih delovnih nalog napotil uslužbence na razne delavnice, seminarje, kongrese, 
konference in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja. 

Da bi izpopolnili posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta, so se 
uslužbenci tudi v letu 2008 udeležili priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka 
in strokovnega usposabljanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških.  

V letu 2008 je strokovni izpit iz upravnega postopka opravilo 7 uslužbencev. Do 
leta 2008 je strokovni izpit iz upravnega postopka opravilo skupaj že 146 
uslužbencev, 10 uslužbencev pa ima ta strokovni izpit priznan. Preizkus znanja iz 
vodenja in odločanja v postopkih o prekrških sta v letu 2008 opravila še 2 
uslužbenca. Tako je v AJPES za vodenje in odločanje v prekrških usposobljenih 
skupaj 74 uslužbencev. 

Uslužbenci so se v letu 2008 udeležili še posvetovanja o sestavljanju letnih 
poročil za leto 2007 (58 uslužbencev s področja letnih poročil), prekrškovnih delavnic 
za pooblaščene uradne osebe (49 uslužbencev), usposabljanja za uporabo sistema 
e-VEM-GD (53 uslužbencev - skupaj 124 delovnih dni), usposabljanja o insolventnih 
postopkih v praksi (13 uslužbencev) in drugih seminarjev s področja vodenja 
registrov in evidenc podatkov. 

Na področju splošnih nalog so bili uslužbenci napoteni na usposabljanja 
odgovornih oseb za evakuacijo oseb iz objektov in začetno gašenje (27 
uslužbencev), na usposabljanje za ravnanje z dokumentarnim gradivom v osebah 
javnega prava in preizkus znanja za ravnanje z dokumentarnim gradivom (17 
uslužbencev), in druga strokovna usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri 
delu in varstva pred požarom. 

Uslužbenci s področja pravnih, kadrovskih in finančno-računovodskih nalog so 
bili napoteni na različna strokovna usposabljanja in seminarje s področja nove plačne 
zakonodaje, delovno-pravne zakonodaje, Zakona o javnem naročanju, 
računovodstva, javnih financ ipd. 

Na področju informacijske tehnologije ter varnosti informacijskih sistemov so se 
uslužbenci v letu 2008 udeleževali strokovnih srečanj, forumov, konferenc in 
strokovnih tečajev. Uslužbenci so se na teh izobraževanjih seznanili z novostmi na 
področju relacijskih baz podatkov, operacijskih sistemov, upravljanja z dokumenti in 
njihove hrambe, upravljanja poslovnih procesov, elektronskega poslovanja, 
računalniške varnosti in uporabe orodij za razvoj programske opreme. Seznanjali so 
se tudi z operativnimi vidiki uporabe nekaterih aplikativnih rešitev na področju 
evidence kadrov, obračuna plač, evidentiranja prisotnosti, kontrole dostopov in 
možnostmi povezovanja evidenc. Izvedena so bila tudi strokovna usposabljanja na 
področju izvajanja Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov v praksi. 

Zaradi strokovnih usposabljanj so bili uslužbenci s področja informacijske 
tehnologije ter varnosti in kakovosti informacijskih sistemov odsotni z dela skupaj 45 
delovnih dni, povprečno 2,6 dneva na uslužbenca. 
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IV. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta določena dva organa AJPES: Svet AJPES in 

direktorica oziroma direktor. 

Svet AJPES ima 5 članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za finance. Člani Sveta AJPES so od 2. 8. 2007 dalje: 
 

- Genovefa Ružić, namestnica generalnega direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Roža Žust, sekretarka na Ministrstvu za finance, 
- Matej Čepeljnik, višji svetovalec na Ministrstvu za finance, 
- mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije, 
- mag. Renata Zatler, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo. 

Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o 
notranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o računovodstvu in finančnem 
poslovanju AJPES. V soglasju z Vlado Republike Slovenije sprejema programe dela, 
finančne načrte in letna poročila AJPES ter tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES 
opravlja po javnem pooblastilu, odloča 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 2008 je imel Svet AJPES 11 sej, od tega so bile 3 seje opravljene pisno.  

Svet AJPES je obravnaval in sprejel Pravilnik o računovodstvu in finančnem 
poslovanju AJPES, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja AJPES v letu 
2007, Računovodsko poročilo AJPES za leto 2007 in Letno poročilo AJPES za leto 
2007 z revizorjevim poročilom, Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2008. 
Sprejel je Tarifo nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, Navodilo o 
spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih 
družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, Navodilo o predložitvi letnih 
poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, Navodilo o 
spremembi Navodila o predložitvi poročil društev, Navodilo o vsebini, načinu in rokih, 
v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z 
zakoni določene namene, Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje 
statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih 
subjektov. Obravnaval in sprejel je spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji 
organizaciji AJPES in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Določil je 
trajanje letnega dopusta direktorici AJPES in sprejel predlog za določitev dela plače 
za delovno uspešnost direktorice AJPES za leto 2007. Svet AJPES je predlagal Vladi 
Republike Slovenije predčasno razrešitev direktorice AJPES zaradi upokojitve in 
izvedel javni natečaj za imenovanje novega direktorja AJPES. 

Direktorica AJPES je od 1. 6. 2008 mag. Romana Logar, univ. dipl. ekon., 
spec. rev., ki jo je na to mesto, na predlog Sveta AJPES, imenovala Vlada Republike 
Slovenije v maju 2008 za pet let. Do 31. 5. 2008 je bila direktorica AJPES Darinka 
Pozvek. 
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Direktorica poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za 
katere ni pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, finančnega 
načrta, letnega poročila 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 
določa cene za storitve gospodarske dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, 
imenuje projektne skupine, delovne skupine in komisije za opravljanje določenih 
nalog ter opravlja druge naloge, za katere je pristojna po Sklepu o ustanovitvi 
AJPES. 

Direktorica skladno s Sklepom o ustanovitvi AJPES izmed zaposlenih imenuje 
enega ali več namestnikov. Od 8. 12. 2008 dalje je namestnik direktorice AJPES 
Marjan Babič, univ. inž. rač., vodja Službe za informacijsko tehnologijo.  
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V. TEMELJNE NALOGE  
AJPES je v letu 2008 opravljal naslednje temeljne skupine nalog: 

 
- vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov, 
- zbiranje, obdelovanjein objavljanje letnih poročil, 
- statistična raziskovanja in zbiranja podatkov, 
- bonitetna in druge tržne dejavnosti. 

1. VODENJE POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE IN 
DRUGIH REGISTROV 

1.1 Poslovni register Slovenije 

AJPES skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije vodi Poslovni 
register Slovenije (v nadaljevanju: PRS) kot osrednjo elektronsko bazo podatkov o 
vseh subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost (v nadaljevanju: poslovni subjekti). Od 1. 2. 2008 dalje je 
sestavni del PRS tudi Sodni register. Tako se v PRS vpisujejo naslednji poslovni 
subjekti:  
 

- gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v Sodni register (zadruge, 
zbornice, javne agencije, skladi) ter njihove podružnice, 

- samostojni podjetniki, 
- pravne osebe javnega prava, 
- pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije, 
- društva, 
- fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki in opravljajo poslovno dejavnost 

(notarji, odvetniki, izvršitelji, zdravniki, lekarnarji, veterinarji, zasebni učitelji, 
vzgojitelji, športniki, novinarji, kulturni ustvarjalci, raziskovalci, sobodajalci 
itd.). 

V PRS kot edini register se z letom 2008 vpisujejo vse gospodarske družbe in 
drugi subjekti vpisa v Sodni register ter njihove podružnice, samostojni podjetniki in 
sobodajalci. 

Vpisi samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb v PRS se izvajajo izključno 
v elektronski obliki prek številnih vstopnih točk sistema e-VEM pri različnih 
organizacijah. 

V PRS se vodijo tudi drugi poslovni subjekti, ki se predhodno za opravljanje 
svoje dejavnosti vpišejo v enega od drugih primarnih registrov, razvidov ali evidenc. 
Teh je v Sloveniji 20, vodi pa jih 13 državnih organov ali drugih institucij (slika).   
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Tako se na primer društva primarno vpišejo v register društev pri Ministrstvu za 
notranje zadeve, notarji v imenik pri Notarski zbornici Slovenije, odvetniki v imenik pri 
Odvetniški zbornici Slovenije, samostojni novinarji v razvid samostojnih novinarjev pri 
Ministrstvu za kulturo, zasebni raziskovalci v register zasebnih raziskovalcev pri 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije itd.  

Poslovni subjekti, za katere je PRS izvedeni register, morajo za vpis, za 
spremembo podatkov ali za izbris iz PRS predložiti AJPES ustrezno dokumentacijo 
na papirju; sobodajalci morajo za vpis v PRS predložiti AJPES prijavo za vpis. 

AJPES vsakemu poslovnemu subjektu, ki ga vodi v PRS, določi enolično 
identifikacijsko matično številko, šifro glavne dejavnosti po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD) in ga razvrsti v institucionalni sektor po standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev (SKIS). Nekaterim poslovnim subjektom vpisa v PRS določi 
tudi druge podatke, kot so: vrsta lastnine, poreklo ustanovitvenega kapitala, velikost 
družb in podjetnikov itd. 

O vpisih samostojnih podjetnikov in sobodajalcev v PRS odloča AJPES po 
upravnem postopku.  

O vpisih gospodarskih družb in drugih subjektov, za katere zakon določa, da se 
vpišejo v Sodni register kot del PRS, odločajo registrska sodišča. Sodni register, kot 
sestavni del PRS, ima dva dela: glavno knjigo in zbirko listin, ki sta sestavni del 
enotne elektronske baze podatkov PRS. V glavno knjigo registrska sodišča vpisujejo 
podatke o posameznem subjektu vpisa, v zbirki listin pa vodijo oz. hranijo listine, ki 
so podlaga za vpis subjektov v Sodni register, in listine, ki so predložene zaradi javne 
objave.  

AJPES na svojem spletnem portalu zagotavlja javnost podatkov, vpisanih v 
PRS, na različne načine: z vpogledom v podatke prek spletnega portala in z 
izdajanjem rednih ter zgodovinskih izpisov ali s pripravo izbora podatkov po 
zahtevanih izbranih kriterijih uporabnikov. Vpisi gospodarskih družb in drugih 
poslovnih subjektov, ki se registrirajo z vpisom v Sodni register, se objavijo na spletni 
strani AJPES v trenutku izvršitve vpisa, kar je izredno pomembno, saj publicitetni 
učinki nastopijo z objavo vpisa v Sodni register. Objava vpisov v Sodni register na 
spletnih straneh AJPES nadomešča tudi nekdanjo objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Gospodarska družba ali drug subjekt vpisa v Sodni register ter samostojni 
podjetnik lahko prejme sklep o vpisu v papirni ali v elektronski obliki v varni poštni 
predal.  

1.2 Objave podatkov v postopkih zaradi insolventnosti 

AJPES skladno s 122. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju od 1. 10. 2008 dalje na svojem 
spletnem portalu zagotavlja podatke in druge informacije o postopkih zaradi 
insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija) pravnih in fizičnih oseb, ki jih 
vodijo stečajna sodišča. 
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1.3 Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin 

AJPES skladno z Uredbo o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin vodi Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v 
nadaljevanju: RZPP). V tem registru se vodijo podatki o zastavljenih oziroma 
zarubljenih motornih vozilih, zalogah, opremi in nekaterih živalih, ki jih je mogoče 
enolično identificirati. Posebnost neposestne zastave je v tem, da se zastavljena 
premičnina ne izroči v neposredno posest zastavnemu upniku, temveč ostane v 
neposredni posesti zastavitelja. Prednost takšne ureditve je v tem, da zastavitelju 
omogoča nadaljnjo uporabo zastavljene premičnine pri opravljanju poslovne 
dejavnosti ter tako povečuje njegovo možnost za poplačilo dolga. 

Vpise v RZPP opravlja AJPES na podlagi zahteve notarja, izvršitelja, davčnega 
izterjevalca ali drugega javnega organa, ki je z zakonom pooblaščen za vlaganje 
zahtev za vpis. Vpis v RZPP je konstitutivne narave, kar pomeni, da zastavna pravica 
nastane šele z vpisom v RZPP. AJPES ni pooblaščen za odločanje o upravičenosti 
posameznih vpisov v RZPP, pač pa so to pooblaščeni upravičenci, ki smejo podati 
zahtevo za vpis. Ti tudi odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi bila posledica 
neutemeljenega vpisa, AJPES pa je odgovoren za zagotavljanje tekočega vodenja in 
javnosti podatkov RZPP. 

Informacije iz RZPP lahko pridobijo vsi, ki jih zanima morebitna obremenjenost 
premičnin, ki so predmet vpisa v RZPP, na vseh izpostavah AJPES ali prek 
spletnega portala AJPES. AJPES izdaja tudi potrdila o vpisih in uradne izpiske iz 
RZPP. Storitev vodenja RZPP povečuje pravno varnost upnikov v prometu s 
premičninami. 

2. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH 
POROČIL 

AJPES je skladno z 71. členom Zakona o plačilnem prometu pooblaščen za 
zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov 
v skladu z zakoni ter za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu 
z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni. V skladu s predpisi morajo 
poslovni subjekti AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko 
oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Večina poslovnih subjektov predloži 
AJPES letno poročilo enkrat, hkrati za namen državne statistike in za namen 
zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen.  

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo AJPES 
podatke iz letnih poročil za državno statistiko v skladu z 59. členom Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1). Gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
predložijo AJPES letna poročila za javno objavo v skladu z 58. členom ZGD-1, ki v 
pravni red Republike Slovenije prenaša Prvo publicitetno direktivo Evropske 
skupnosti, zadruge pa v skladu z 41. a členom Zakona o zadrugah. Gospodarske 
družbe, zadruge in samostojni podjetniki lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo 
poenostavitve tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno 
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statistiko predložijo tudi ustrezno izjavo, da se določeni podatki, predloženi za 
državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo. Poenostavitev ne morejo 
uveljavljati družbe in zadruge s poslovnim letom, različnim od koledarskega, in tiste, 
ki so zavezane k reviziji, oziroma družbe in zadruge, ki so zavezane sestaviti 
konsolidirano letno poročilo.  

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so 
uporabniki enotnega kontnega načrta, AJPES v skladu z Zakonom o računovodstvu 
predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.  

Društva morajo v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o invalidskih 
organizacijah in Zakonom o državni statistiki predložiti AJPES letna poročila za 
zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko. Društva, ki niso zavezana k 
reviziji letnih poročil, lahko s predložitvijo ustrezne izjave predložijo letno poročilo za 
oba namena hkrati. Društva, zavezana k reviziji letnih poročil, pa morajo za 
zagotovitev javnosti podatkov predložiti revidirano letno poročilo.  

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične 
stranke, sindikati, itd.) morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o 
državni statistiki predložiti letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za 
državno statistiko, pri čemer lahko s predložitvijo ustrezne izjave predložijo letno 
poročilo za oba namena hkrati.  

AJPES obdela podatke iz letnih poročil, ki jih poslovni subjekti predložijo za 
državno statistiko, po vrstah poslovnih subjektov oblikuje podatkovne baze in jih 
posreduje državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščeni za 
pridobivanje in uporabo teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, 
raziskovalne in davčne namene. Na podlagi podatkov iz letnih poročil AJPES izdeluje 
informacije o premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu posameznih vrst 
poslovnih subjektov.  

Letna poročila, ki jih poslovni subjekti predložijo za zagotovitev javnosti, mora 
AJPES posredovati vsakomur, ki jih zahteva. Posreduje jih v elektronski obliki ali na 
papirju. Za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike AJPES javno 
objavlja letna poročila na svojem spletnem portalu, kar uporabnikom omogoča 
celovit, preprost, hiter in brezplačen dostop do teh podatkov.  

AJPES za potrebe Banke Slovenije pri izdelavi plačilne bilance države zbira in 
obdeluje tudi dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki jih gospodarske družbe 
ter srednji in veliki samostojni podjetniki predložijo hkrati s podatki iz letnih poročil. 

AJPES je na podlagi 71. a člena Zakona o plačilnem prometu tudi prekrškovni 
organ in v skladu z Zakonom o prekrških odloča o prekrških zaradi nepredložitve 
letnih poročil ter drugih poročil in podatkov, ki jih morajo poslovni subjekti predložiti 
AJPES.  

3.  STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 

AJPES izvaja različna statistična raziskovanja, določena v letnih in 
srednjeročnih programih statističnih raziskovanj ter v Sklepu o ustanovitvi AJPES. 
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Sodeluje zlasti pri statističnih raziskovanjih in zbiranju podatkov, kjer je potrebno 
zajeti večje število poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov. 
Podatke, zbrane s tovrstnimi raziskovanji, obdeluje in jih posreduje v uporabo 
Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS), Banki Slovenije, 
ministrstvom in drugim državnim institucijam.  

Mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačanih plačah temelji na podatkih 
iz posebnih obrazcev, ki jih AJPES predlagajo pravne osebe ob izplačilu plač. AJPES 
posebej obdela podatke o izplačanih plačah za zaposlene po kolektivnih pogodbah in 
posebej podatke o izplačanih plačah za zaposlene, za katere kolektivne pogodbe ne 
veljajo. 

AJPES v skladu s programom statističnih raziskovanj in s sklenjenim 
dogovorom s SURS zbira podatke o mesečnih izplačilih regresa za letni dopust pri 
pravnih osebah. 

Med mesečna statistična raziskovanja sodi tudi raziskovanje o pravnih osebah z 
dospelimi neporavnanimi obveznostmi. Podlaga za to raziskovanje so podatki, ki jih 
AJPES predlagajo banke in drugi izvajalci plačilnega prometa. Od zbranih pravnih 
oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi AJPES izbere le tiste, ki v 
posameznem mesecu v 5 zaporednih dneh niso uspele poravnati dospelih 
obveznosti. 

AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih pravnih 
oseb. Podlaga za izvajanje tega raziskovanja so podatki o prejemkih in izdatkih 
pravnih oseb, pridobljeni od bank in od drugih izvajalcev plačilnega prometa. Med 
podatke o izdatkih pravnih oseb, ki jih AJPES pridobi na podlagi tega statističnega 
raziskovanja, sodijo tudi podatki o čistih plačah in o nadomestilih čistih plač ter 
podatki o izdatkih, ki pomenijo druge osebne prejemke.  

Mesečno statistično raziskovanje o plačilih pravnih oseb za investicije temelji na 
dveh virih podatkov: na podatkih statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih 
pravnih oseb in na podatkih o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov bank in 
hranilnic. 

Poleg navedenih statističnih raziskovanj pa pravne osebe javnega sektorja 
predlagajo AJPES podatke po določilih Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS) prek Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah 
v javnem sektorju (v nadaljevanju: ISPAP). Od avgusta 2008 se vsem zaposlenim v 
javnem sektorju, skoraj 150 tisoč, obračunavajo in izplačujejo plače po določilih 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Podatke o izplačanih plačah osebe 
javnega sektorja prek ISPAP posredujejo AJPES, ki podatke posreduje Ministrstvu 
za javno upravo in jih objavlja na svojem spletnem portalu v obsegu, določenem s 
predpisi. 

AJPES zbira tudi podatke na podlagi dogovora med SURS in AJPES za letno 
statistično raziskovanje o izplačanih dividendah, ki temelji na uredbi Evropske unije. 
Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah predložijo vse delniške družbe v 
Republiki Sloveniji prek spletnega portala AJPES. 
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Za potrebe Banke Slovenije AJPES od poslovnih subjektov vsako četrtletje 
zbira tudi podatke za statistiko finančnih računov. Finančni računi prikazujejo stanja 
in tokove, ki jih imajo posamezni institucionalni sektorji v posameznih finančnih 
instrumentih kot terjatve in kot obveznosti. 

4. BONITETNA IN DRUGE TRŽNE DEJAVNOSTI  

Bonitetna dejavnost je gospodarska dejavnost AJPES. V to dejavnost sodita 
izdelava različnih vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih 
subjektov in zagotavljanje zbirke finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes. 

4.1 Bonitetne informacije 

V okviru bonitetne dejavnosti AJPES izdeluje informacije o boniteti poslovanja 
različnih poslovnih subjektov. Bonitetne informacije pripravlja na podlagi široke baze 
uradnih podatkov, s čimer zagotavlja njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost. 
Uporabnikom nudi krajše, standardizirane informacije, pa tudi obširnejše, bolj 
poglobljene analize poslovanja za posamezni poslovni subjekt. Informacije pripravi 
naročnikom v enem dnevu, kdor pa želi hitrejši dostop do informacije, lahko uporabi 
spletno bonitetno informacijo. 

4.2 Zbirka podatkov FI-PO Ajpes 

FI-PO Ajpes se uporablja kot analitično orodje in omogoča pregled podatkov iz 
letnih poročil za različne poslovne subjekte: gospodarske družbe, zadruge, 
samostojne podjetnike. Prav tako zbirka omogoča vpogled v podatke poslovnih bank 
in hranilnic. Nudi številne možnosti primerjav podatkov, tako na individualni ravni kot 
na agregatni ravni; na ravni posameznih dejavnosti, regij in občin.  

4.3 Večstransko pobotanje obveznosti in terjatev 

AJPES opravlja tudi večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med 
poslovnimi subjekti, in sicer praviloma enkrat mesečno. V pobotanju lahko sodelujejo 
tako pravne osebe kakor tudi samostojni podjetniki. Ta storitev AJPES predstavlja 
hiter, preprost, učinkovit in poceni način medsebojnega poravnavanja obveznosti 
oziroma vnovčevanja terjatev. 



 

30 

VI. URESNIČEVANJE TEMELJNIH NALOG IN NJIHOVIH 
CILJEV 

1. VODENJE POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE IN 
DRUGIH REGISTROV 

1.1 Uresničevanje ciljev 

Osnovni strateški cilj AJPES na področju vodenja registrov je vzpostaviti PRS 
kot edini ali primarni register za vse vrste poslovnih subjektov. Temu cilju se je 
AJPES najbolj približal prav v letu 2008, ko je sestavni del PRS postal Sodni register, 
v katerega se primarno vpisujejo gospodarske družbe in drugi poslovni subjekti, ki so 
predmet vpisa v Sodni register. Na podlagi Zakona o gostinstvu je AJPES od 21. 1. 
2008 dalje registrski organ za sobodajalce, ki so se predhodno registrirali na 
upravnih enotah, nato pa vpisali še v PRS. Konec leta 2008 je bil PRS tako edini 
register za samostojne podjetnike, gospodarske družbe in druge subjekte, ki se 
registrirajo z vpisom v Sodni register, ter sobodajalce, kar pomeni skupno 77 % vseh 
poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji. 

V letu 2009 si bo AJPES prizadeval za vzpostavitev registracije društev prek e-
VEM sistema in s tem za pomembno višjo raven uresničitve prej navedenega 
strateškega cilja. 

1.2 Uresničevanje nalog 

V PRS je bilo ob koncu leta 2008 vpisanih 171.126 poslovnih subjektov, od tega 
88.455 pravnih oseb in 82.671 samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki 
opravljajo dejavnost. V letu 2008 je bilo v PRS vpisanih 25.666 novih poslovnih 
subjektov oziroma njihovih delov in 762.081 sprememb podatkov, iz PRS pa je bilo 
izbrisanih 16.837 poslovnih subjektov oziroma njihovih delov. 

Strukturo poslovnih subjektov, vpisanih v PRS po stanju konec leta 2008, 
prikazuje naslednja preglednica. 
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Struktura poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije 
v letih 2007 in 2008 

 
PRS, stanje na dan 

31. 12. 2008 
PRS, stanje na dan  

31. 12. 2007 

Število Struktura 
(v %) Število Struktura 

(v %) 

Indeks Skupine poslovnih subjektov  

1 2 3 4 5 (1:3)x100
Skupaj 171.126 100 162.823 100 105
Gospodarske družbe in zadruge 56.768 33,2 53.196 32,7 107
Samostojni podjetniki  70.903 41,4 67.117 41,2 106
Pravne osebe javnega prava 2.803 1,6 2.876 1,8 97
Nepridobitne organizacije - 
pravne osebe zasebnega prava 7.405 4,3 7.209 4,4 103
Društva 21.479 12,6 21.264 13,1 101
Druge fizične osebe, ki opravljajo 
registrirane oziroma s predpisom 
določene dejavnosti 11.768 6,9 11.161 6,8 105

1.2.1 Vzpostavitev in upravljanje Sodnega registra kot sestavnega dela 
Poslovnega registra Slovenije v sistemu e-VEM 

AJPES je v letu 2008 v okviru druge faze medinstitucionalnega projekta e-VEM 
vzpostavil in prevzel v upravljanje, natančneje v informacijsko upravljanje, Sodni 
register kot sestavni del PRS. Z uresničitvijo druge faze projekta e-VEM oz. 
podprojekta e-VEM-GD je bila uvedena nova ureditev registracije gospodarskih 
družb prek vstopnih točk e-VEM sistema (prvo fazo je predstavljala registracija 
samostojnih podjetnikov prek e-VEM sistema, ki je bila uvedena 1. 7. 2005).  

Podlaga za uresničitev e-VEM-GD projekta je bil Program ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir Vlade Republike Slovenije in Akcijski načrt e-uprave.  

Projekt e-VEM-GD je vodilo Ministrstvo za javno upravo, v njem pa so poleg 
sodišč in AJPES sodelovali tudi Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
DURS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: OZS), Gospodarska 
zbornica Slovenije (v nadaljevanju: GZS), Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v 
nadaljevanju: ZRSZ). Projekt e-VEM-GD se je začel izvajati konec leta 2006, v 
uporabo pa je bil predan 1. 2. 2008. Sodelujoče institucije so lastne rešitve in 
integracijo v sistem e-VEM financirale same. 

Izhodišče zasnove nove ureditve registracije gospodarskih družb je bilo, da se 
prvotne pristojnosti institucij, sodelujočih v postopkih, potrebnih za registracijo oz. 
ustanovitev gospodarske družbe, po vsebini ne spremenijo. Celotni projekt je 
zasnovan na elektronskem poslovanju. Za izvedbo projekta so bile potrebne tudi 
spremembe in dopolnitve obstoječih oz. izdaja novih predpisov: spremembe in 
dopolnitve Zakona o sodnem registru, nova Uredba o vodenju sodnega registra, 
nova Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, nov Pravilnik o 
posebnem obrazcu družbene pogodbe d. o. o. in aktu o ustanovitvi družbe z enim 
družbenikom.  
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V okviru e-VEM-GD projekta je Ministrstvo za javno upravo nadgradilo e-VEM 
portal z informacijskimi rešitvami za vnos podatkov, prilaganje listin in sprožanje ter 
nadzor nad izvajanjem registracijskih in drugih postopkov, ki se izvajajo v institucijah, 
sodelujočih v e-VEM sistemu, in med njimi. Prek e-VEM portala referenti vstopnih 
točk posredujejo vloge za izvedbo navedenih postopkov. Vloge lahko posredujejo na 
daljavo (prek interneta) tudi predlagatelji sami, če imajo kvalificirano digitalno potrdilo 
za identifikacijo in pooblastila za opravljanje posameznih postopkov. Za prevzem 
vlog za izvedbo registracijskih postopkov, ki vključujejo podatke in predložene listine, 
je AJPES izdelal poseben programski vmesnik za izmenjavo podatkov iz vlog, listin, 
sklepov, odredb, obvestil in drugih podatkov, potrebnih v izvajanju procesa 
registracije. Vmesnik v fazi izdaje sklepov o vpisu v Sodni register kot del PRS sproži 
tudi zahtevo za vpis v davčni register in v realnem času pridobi tudi davčno številko. 

Najzahtevnejša in najobsežnejša naloga za AJPES je bila izdelava 
informacijskih rešitev za vodenje registracijskih postopkov za referente AJPES in 
sodišč, saj se šest vrst vhodnih registracijskih vlog iz portala e-VEM obravnava v 
postopkih z več kot dvesto različnimi odločitvenimi vejami. Za izvajanje teh 
postopkov uporabljajo referenti AJPES in sodišč spletno aplikacijo PRS-GD. 
Referenti AJPES izvajajo kontrolo prejetih vlog iz vseh vstopnih točk, zahtevajo 
tehnične dopolnitve, vnašajo dodatne podatke za potrebe vpisa v PRS, omogočajo 
izdelavo obvestil o vpisu v PRS in posredujejo vloge za registracijo v obravnavo 
referentom sodišč v okviru iste aplikacije. Referenti sodišč in sodniki obravnavajo 
vloge, preverjajo njihovo vsebino, odločajo o vlogah in izdajajo odredbe ali sklepe o 
vpisu v Sodni register kot del PRS. V teh postopkih se izdelajo dokumenti, ki se 
objavijo na spletnem portalu AJPES v okviru ločenega podsistema eObjave in se 
skupaj s podatki posredujejo nazaj na portal e-VEM, s čimer se registracijski postopki 
zaključijo. 

Za potrebe javne objave podatkov in v registracijskih postopkih predloženih in 
izdelanih listin je AJPES izdelal podsistem eObjave. Objave sprožajo registrska 
sodišča iz spletne aplikacije PRS-GD in za vsebino objavljenih podatkov in listin tudi 
odgovarjajo. Ta objava podatkov in listin na spletnem portalu AJPES je nadomestila 
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Trajno se javne listine iz registracijskih 
postopkov objavljajo v posebej izdelani zbirki listin, ki je del podsistema eObjav. 
AJPES je izdelal tudi informacijske rešitve za elektronsko vročanje sklepov v 
registracijskih postopkih. Listine za vročanje se v elektronski obliki posredujejo 
koncesionarju, ki izvaja elektronsko vročanje prek varnih poštnih predalov in vrača 
elektronsko podpisane vročilnice s podatki o vročitvi.  

AJPES je na svojem spletnem portalu izdelal tudi informacijske rešitve za 
vpoglede v podatke Sodnega registra kot dela PRS. Vpogledi se izvajajo prek 
spletne aplikacije iPRS, ki omogoča iskanje in prikaz podatkov o poslovnih subjektih, 
izdelavo rednih in zgodovinskih elektronsko podpisanih izpisov ter iskanje in posebej 
prikaz zgodovinskih izpisov za obdobje do 31. 1. 2008. Poleg tega iPRS omogoča 
tudi iskanje podobnih imen (firm), ki jih lahko uporabijo ustanovitelji novih družb pred 
odločitvijo za izbor njihovih imen. V okviru iPRS so izdelana tudi posebna zaščitena 
iskanja za pooblaščene uslužbence sodišč, ki omogočajo iskanja po osebnih 
podatkih fizičnih oseb, ki imajo v družbah vlogo zastopnikov, ustanoviteljev ali članov 
nadzornih oz. upravnih organov. 
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Vsebinske zahteve za izgradnjo programske opreme PRS-GD je skladno z 
Zakonom o sodnem registru in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti 
oblikovala projektna skupina Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, informacijske 
rešitve pa je izdelal AJPES. Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z vodenjem in 
upravljanjem Sodnega registra sta AJPES in Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
sklenila »Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vodenjem in 
upravljanjem Sodnega registra«. 

Vlogo AJPES v sistemu e-VEM-GD ponazarja naslednja skica. 
 

 

 

Naloge, ki jih je moral AJPES v letu 2008 opraviti za vzpostavitev registracije 
gospodarskih družb prek e-VEM sistema, so bile doslej najbolj obsežne in strokovno 
ter tehnološko zahtevne. 

AJPES je imel pri uvajanju medinstitucionalnega projekta e-VEM tudi ključno 
vlogo pri preverjanju delovanja programskih rešitev vseh drugih sodelujočih institucij 
in pri preverjanju postopkov v njihovi pristojnosti.  

Ena od pomembnejših aktivnosti za zagotovitev delovanja e-VEM sistema za 
gospodarske družbe je bil prevzem podatkov Sodnega registra od Centra za 
informatiko Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v PRS po stanju 31. 1. 2008. Ta 
naloga je zahtevala predhodno uskladitev podatkov v obeh registrih in določitev 
pravil prevzema.  
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Pri prevzemu podatkov se je pojavilo kar nekaj težav tako pri prevzemu 
poslovnih naslovov in naslovov družbenikov ter zastopnikov, saj podatki o naslovu v 
Sodnem registru niso bili usklajeni z Registrom prostorskih enot, tako kot v PRS. 
Poleg ročnega prevajanja naslovov v ustrezno obliko za prevzem so poseben 
problem predstavljali tudi naslovi, vpisani v prvotni Sodni register, ki jih ni bilo 
mogoče uskladiti z Registrom prostorskih enot, saj sodišča niso preverjala njihovega 
obstoja.  

S prevzemom podatkov so bile prevzete tudi nekatere napake iz prvotnega 
Sodnega registra, ki pa prej niso bile vidne. Nekateri državni organi, ki nastopajo kot 
ustanovitelji oziroma lastniki poslovnih subjektov (v gospodarstvu in v javnem 
sektorju), v PRS nimajo vpisanih pravilnih podatkov o svoji vlogi kot ustanovitelja 
oziroma lastnika poslovnih subjektov. Vpisi so opravljeni z matično številko Republike 
Slovenije in z matično številko državnega organa, ki je odločal o zadevi oziroma je 
resorno pristojen za uresničevanje upravljavskih pravic Republike Slovenije. Sodišča 
so namreč k obema matičnima številkama največkrat pripisala enoten naziv 
Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije, pri računalniškem prevzemu 
podatkov pa so se k matičnim številkam izpisali pravilni pripadajoči nazivi. S ciljem 
zagotoviti v Sodnem registru le vpis matične številke Republike Slovenije je bila že v 
letu 1998 sprejeta Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe 
v Sodnem registru in delniških knjigah, vendar ni bila uresničena; za izvedbo te 
naloge je bilo pooblaščeno Ministrstvo za finance. Ugotovljeni napačni podatki so bili 
v začetku leta 2009 v soglasju s projektno skupino Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije ustrezno popravljeni. AJPES je pristojne organe opozoril na nujnost 
čimprejšnje uresničitve ciljev navedene uredbe. 

AJPES je v letu 2008 v novem Sodnem registru izvedel tudi preračun 
osnovnega kapitala in preračun osnovnih vložkov iz tolarjev v evre za družbe z 
omejeno odgovornostjo, ki tega niso storile same do konca leta 2007. 

1.2.1.1 Značilnosti registracije gospodarskih družb v e-VEM sistemu 

V Sloveniji od 1. 2. 2008 dalje vlagajo stranke predloge za registracijo 
gospodarskih družb prek številnih vstopnih točk e-VEM sistema, ki so organizirane v 
različnih organizacijah, kot so: AJPES, notarji, OZS, GZS, DURS, upravne enote. 
Prijavo za vpis eno-osebne družbe z omejeno odgovornostjo lahko stranka vloži tudi 
od doma prek oddaljenega dostopa po internetu. Število vpisov gospodarskih družb v 
letu 2008 na posameznih vstopnih točkah prikazuje preglednica. 
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Delež vstopnih točk v registraciji gospodarskih družb 

 

e-VEM vstopne točke 

Število 
vstopnih 

točk 

Odstotek v 
celotnem 

številu 
vstopnih 

točk 

Število vlog 
za vpis novih 

družb 

Odstotek v 
celotnem 

številu novih 
družb 

Število vlog 
na vstopno 

točko 
AJPES 12 4,50% 1.733 28,00% 144
Notarji 85 31,70% 2.807 45,30% 33
OZS 58 21,60% 209 3,40% 4
GZS 5 1,90% 79 1,30% 16
Pospeševalni center za 
malo gospodarstvo 38 14,20% 506 8,20% 13
DURS 19 7,10% 47 0,80% 2
Upravne enote 40 14,90% 225 3,60% 6
Sodišča 11 4,10% 465 7,50% 42
Registracija na daljavo 0 0,00% 126 2,00%  
SKUPAJ 268 100,00% 6.197 100,00% 23
 

Za registracijo gospodarske družbe v Sodni register kot del PRS sta v Sloveniji 
obvezna samo dva postopka. 

Prvi postopek: Vplačilo ustanovitvenega kapitala na račun pri banki. 
Ustanovitveni kapital ali osnovni vložek se lahko vplača v denarju ali kot stvarni 
vložek. Pred prijavo za vpis mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino 
osnovnega vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj 
7.500 EUR.  

Pogoj za vložitev prijave za registracijo gospodarske družbe na vstopni točki e-
VEM sistema je predložitev potrdila o vplačanem ustanovitvenem kapitalu. Depozitni 
račun, na katerega se vplača ustanovitveni kapital, se lahko odpre na klasični način v 
bančni poslovalnici ali elektronsko prek spletnega portala e-VEM, kar nekatere banke 
že omogočajo. Te poslovne banke e-VEM točkam omogočajo, da same preverijo 
vplačilo kapitala na bančni račun in same opravijo izpis potrdila o vplačilu 
ustanovitvenega kapitala iz bančnega informacijskega sistema. 

Drugi postopek: Vložitev vloge za vpis v Sodni register in Davčni register. Vlogo 
za vpis v Sodni register lahko vloži stranka na vsaki vstopni točki e-VEM sistema, če 
je ustanovitveni kapital v celoti vplačan v denarju in če soglaša, da je akt o 
ustanovitvi oziroma družbena pogodba sestavljena v vsebini predpisanega obrazca. 
Če navedeni pogoji niso izpolnjeni, mora stranka vlogo za registracijo družbe vložiti 
pri notarju kot eni izmed vstopnih točk.  

Hkrati z vložitvijo oz. izpolnitvijo vloge za vpis družbe v Sodni register vstopna 
točka e-VEM sistema izpolni tudi vlogo za vpis v davčni register.  

Vloge za vpis družbe v Sodni register in Davčni register se iz vseh vstopnih točk 
e-VEM sistema elektronsko po predhodni formalni preveritvi uslužbencev AJPES 
posredujejo v odločanje registrskim sodiščem. Registrsko sodišče odloči o registraciji 
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družbe z njenim vpisom v Sodni register kot del PRS in z elektronsko izdajo sklepa o 
vpisu v register. Z vpisom družbe v Sodni register se samodejno izvede tudi vpis 
družbe v davčni register z avtomatično dodelitvijo davčne številke. Hkrati z vpisom v 
Sodni register se opravi tudi javna objava vpisa in listin o vpisu družbe na spletnem 
portalu AJPES. Ko je družba vpisana v Sodni register, dobi pravno sposobnost za 
poslovanje. 

Čas trajanja registracije družbe. Z vpeljavo elektronskega načina registracije 
gospodarskih družb prek sistema e-VEM se je čas, potreben za vpis v Sodni register, 
iz povprečno 60 dni v letu 2007 (vir: poročilo Svetovne banke »Doing Business 
2008«) skrajšal na povprečno 4,3 dneva v letu 2008. Od tega je bil čas trajanja 
registracije pri 70 % družbah, ki so vložile popolne vloge, le 2,4 dneva. Pri 30 % 
nepopolno oddanih vlogah, pri katerih so stranke le-te morale dopolnjevati s podatki 
ali listinami (največkrat prek notarjev), je bil poprečni čas trajanja registracije 8,9 
dneva. V 8,9 dneva je vštet tudi čas, ki ga je stranka sama porabila za dopolnitev 
vloge. Povprečen (bruto) čas, potreben za vpis nove družbe prek e-VEM sistema, v 
obdobju od 1. 2. 2008 do 31. 12. 2008, prikazuje preglednica. 
 

Povprečen (bruto) čas, potreben za vpis nove družbe prek e-VEM sistema, v 
obdobju od 1. 2. 2008 do 31. 12. 2008 

 

Mesec Število vpisanih 
novih družb 

Povprečen čas 
kontrole vloge 

za vpis v AJPES 
(dni) 

Povprečen čas 
do izdaje sklepa 

na sodiščih 
(dni) 

Skupen čas 
obdelave vloge 

(dni) 

I. Vpis družbe na osnovi popolne vloge 

Februar  513 0,98 3,81 4,79
Marec 506 0,49 3,75 4,25
April 440 0,28 2,71 3,00
Maj 356 0,31 2,13 2,44
Junij 338 0,24 1,60 1,84
Julij 351 0,19 1,78 1,98
Avgust 263 0,12 2,55 2,67
September 407 0,18 1,74 1,91
Oktober 434 0,21 1,19 1,47
November 384 0,15 1,26 1,47
December 372 0,21 1,43 1,66
Skupaj 4.364 0,30 2,00 2,40

II. Vpis družbe na osnovi vloge, ki jo je morala stranka na zahtevo sodišča dopolnjevati 

Februar 48 0,94 3,04 3,98
Marec 147 3,56 1,74 5,31
April 240 0,89 2,74 3,63
Maj 184 0,28 2,94 3,22
Junij 164 1,65 5,60 7,25
Julij 180 0,29 7,06 7,34
Avgust 126 0,21 10,55 10,76
September 215 0,37 9,17 9,53
Oktober 188 0,31 7,51 7,82
November 184 0,30 8,51 8,81
December 158 0,22 6,67 6,89
Skupaj 1.834 0,81 8,01 8,92
SKUPAJ (I + II) 6.197 0,51 3,80 4,31
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Če upoštevamo samo dosežen neto čas registracije družb, ki so svoje vloge 
morale dopolnjevati, to je čas, ki se beleži kot izvajanje postopkov registracije v e-
VEM sistemu, je le-ta povprečno nekaj manj kot enkrat daljši kot pri popolnih vlogah. 
To ugotovitev prikazuje za obdobje zadnjih treh mesecev leta 2008 naslednja 
preglednica. 
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Povprečen neto čas, potreben za vpis nove družbe prek e-VEM sistema, v 

obdobju od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008 
 

Mesec Število vpisanih 
novih družb 

Povprečen čas 
kontrole 

vloge za vpis v 
AJPES 
(dni) 

Povprečen čas 
do izdaje sklepa 

na sodiščih 
(dni) 

Skupen čas 
obdelave vloge 

(dni) 

I. Vpis nove družbe s popolno vlogo 

Oktober 434 0,2 1,3 1,5
November 384 0,2 1,3 1,5
December 372 0,2 1,5 1,7
Skupaj 1.190 0,2 1,3 1,5

II. Vpis nove družbe z nepopolno vlogo in dopolnitvami 

Oktober 188 1,3 1,4 2,7
November 184 1,0 2,9 3,9
December 158 0,3 1,4 1,7
Skupaj 530 0,9 1,9 2,8
SKUPAJ (I + II) 1.720 0,4 1,5 1,9
 

Prek sistema e-VEM lahko stranka, ki ustanavlja gospodarsko družbo, opravi 
tudi druge postopke, povezane z začetkom poslovanja. 

Tretji postopek: Stranka lahko istočasno pri prijavi vpisa v Sodni register in 
Davčni register prek e-VEM točke odda tudi dodatne davčne podatke za DURS. Če 
vpisa v davčni register ne izvede hkrati z vpisom v PRS, je to dolžna storiti v 8 dneh 
po vpisu; kar lahko izvede prav tako prek vstopne točke e-VEM ali neposredno na 
uradu DURS. V 15 dneh po vpisu je družba dolžna na enak način DURS oddati tudi 
prijavo za davek na dodano vrednost.  

Četrti postopek: Ob predložitvi vloge za vpis v Sodni register lahko stranka 
opravi na vstopni točki ali prek oddaljenega dostopa tudi prijavo v socialna 
zavarovanja (ZZZS, ZPIZ). Lahko pa to stori naknadno po že opravljeni registraciji. 
Ob prijavi v socialna zavarovanja pa lahko stranka na vstopni točki e-VEM sistema ali 
prek oddaljenega pristopa opravi tudi nekatere druge aktivnosti, kot je prijavo potreb 
po delavcih pri ZRSZ in prijavo v izbrano interesno gospodarsko združenje oziroma 
zbornico.  

Vodenje Sodnega registra kot dela PRS v novi ureditvi zagotavlja stalno 
preverjanje (ažurnost) podatkov PRS, ki se že ob samem vpisu preverjajo tudi z 
referenčnimi registri. Objava podatkov in listin Sodnega registra na spletnem portalu 
AJPES, ki je nadomestila in razširila objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, pa 
zagotavlja višjo raven ustrezne publicitete podatkov Sodnega registra in s tem 
bistveno prispeva k večji varnosti v pravnem prometu. 

V letu 2008 je AJPES začel sodelovati z Ministrstvom za javno upravo tudi pri 
pripravi časovnih načrtov in izboljšav za nadgradnjo e-VEM sistema, ki bo poenotila 
obstoječi rešitvi za vpis samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. Poleg tega 
bo na podlagi predlogov, ki jih je posredoval tudi AJPES, pri tej nadgradnji še 
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izboljšana zanesljivost in kakovost delovanja e-VEM sistema kot celote. Nadgradnja 
bo izvedena v okviru 3. faze projekta VEM v letu 2009. 

1.2.1.2 Dosežki registracije gospodarskih družb v e-VEM sistemu v letu 2008 
z mednarodnega vidika 

Dosežki v zmanjšanju števila postopkov in skrajšanju potrebnega časa 
registracije gospodarske družbe prek sistema e-VEM bodo uvrstili Slovenijo pri 
zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja v mednarodni primerjavi v sam svetovni 
vrh. Pogoje poslovanja in med njimi tudi pogoje za začetek poslovanja gospodarskih 
družb merijo in medsebojno primerjajo različne mednarodne institucije, med njimi tudi 
Svetovna banka.  

Svetovna banka (World Bank Group) vsako leto v 181 državah po svetu v 
posebni študiji (Doing Business) ocenjuje različne pogoje poslovanja gospodarskih 
družb, med njimi tudi pogoje za začetek poslovanja oziroma registracijo družb z 
omejeno odgovornostjo (Starting a Business).  

V študiji za leto 2008, ki je bila pripravljena na podlagi podatkov o registraciji 
družb z omejeno odgovornostjo v letu 2007, je bila Slovenija med 181 državami pri 
ugotavljanju pogojev za začetek poslovanja uvrščena na 124. mesto, v študiji za leto 
20092 pa je uvrščena na 41. mesto; njen položaj se je izboljšal za 83 mest. Opozoriti 
pa je potrebno, da je Svetovna banka v Sloveniji merila pogoje za začetek poslovanja 
v letu 2008 (za pripravo študije Doing Business 2009) ravno v času uvajanja sistema 
e-VEM, zato slovenski lokalni partnerji3 v tem času še niso imeli dovolj praktičnih 
izkušenj v registraciji družbe z omejeno odgovornostjo, niti še niso poznali uradno 
izmerjenih podatkov o dejanskem trajanju registracije. Svetovna banka je ugotovila, 
da naj bi bil povprečni čas trajanja ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo 19 
dni, za registracijo pa naj bi bilo potrebnih 5 postopkov. Dejansko sta za ustanovitev 
gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo potrebna 2 postopka, dejansko 
(računalniško) izmerjen čas trajanja registracije v letu 2008 pa je bil povprečno 1,9 
dneva: pri 70,3 % družb z omejeno odgovornostjo, ki so za registracijo predložile 
popolne vloge, je bil ta čas 1,5 dneva, pri 29,7 % družb z omejeno odgovornostjo, ki 
so morale vloge še dopolnjevati, pa 2,8 dneva. Po mnenju AJPES je do navedenih 
razlik prišlo predvsem zato, ker se v študiji postopka prijave DURS za pridobitev 
davčne številke oziroma za pridobitev davčne številke za davek na dodano vrednost 
obravnavata kot dva postopka, ki se opravita naknadno in ne istočasno s prijavo 
registracije oziroma z vpisom družbe v Sodni register. 

S ciljem, da bi slovenski lokalni partnerji čim bolj verodostojno predstavljali 
dosežke v registraciji gospodarskih družb v Sloveniji, jih je AJPES v mesecu 
februarju 2009, pred ponovno izvedbo ankete za naslednje leto, povabil na posebno 
predstavitev postopkov registracije. AJPES pa je že v novembru 2008 na dejanske 
dosežke v registraciji gospodarskih družb v e-VEM sistemu opozoril tudi predstavnike 
Svetovne banke ob njihovem obisku v Sloveniji. V marcu 2009 je AJPES Svetovni 
banki poslal tudi posebno pisno informacijo o postopkih in času registracije družb z 

                                            
2 http://www.doingbusiness.org/Documents/CountryProfiles/SVN.pdf  
3 http://www.doingbusiness.org/LocalPartners/SearchResults.aspx?economyid=169  
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omejeno odgovornostjo. Zato AJPES pričakuje, da bodo v študiji za leto 2010 
objavljeni rezultati, ki se bodo bolj približali dejanskim dosežkom. 

Uspešnost nove ureditve registracije gospodarskih družb v svetovnem merilu je 
bila v mesecu aprilu 2009 še dodatno potrjena. Sistem e-VEM za gospodarske 
družbe je na tekmovanju The United Nations Public Service Award – UNPSA 2009 
zmagal v kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« in dobil 
najbolj prestižno mednarodno priznanje za odličnost na področju javne uprave med 
prijavljenimi državami severne Amerike in Evrope4. Gre za enega izmed najvišjih 
priznanj slovenski javni upravi oziroma javnemu sektorju doslej. 

1.2.2 Prevedba dejavnosti poslovnih subjektov skladno z novo standardno 
klasifikacijo dejavnosti 

V začetku leta 2008 je AJPES na podlagi sprememb Uredbe o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, v skladu z NACE Rev. 25, izvedel prerazvrstitev glavne 
dejavnosti vseh enot PRS. Pri samostojnih podjetnikih je prevedel tudi druge 
dejavnosti, saj samostojni podjetniki nimajo akta o ustanovitvi, iz katerega bi bile te 
razvidne, kot to velja za gospodarske družbe. To je bila obsežna in zahtevna naloga, 
saj se vse dejavnosti niso prevedle enolično, ampak je bilo potrebno izbrati eno od 
različnih možnosti. Zato je bilo anketiranje poslovnih subjektov v zvezi s 
prerazvrstitvijo dejavnosti izvedeno že v letu 2007, prav tako so bile v letu 2007 
pripravljene rešitve za računalniško izvedbo prerazvrstitve dejavnosti. AJPES je v 
januarju 2008 vse poslovne subjekte pisno obvestil o prevedenih dejavnostih. S 
sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (19. 2. 2008) je AJPES ponovno prerazvrstil še tiste enote PRS, ki se jim 
je s to spremembo ponovno spremenila glavna dejavnost (invalidska podjetja, 
humanitarne in dobrodelne organizacije ter invalidske organizacije). Po opravljenih 
prevedbah je AJPES sodeloval pri reševanju pritožb enot PRS v zvezi s prevedbo 
šifer dejavnosti. 

1.2.3 Redne naloge za vodenje vpisov podatkov o samostojnih podjetnikih 
v Poslovni register Slovenije 

AJPES je kot registrski organ za samostojne podjetnike (od 1. 7. 2005) tudi v 
letu 2008 opravil vrsto vpisov podatkov o samostojnih podjetnikih v PRS, prejetih v 
obliki elektronskih prijav od vseh vstopnih točk sistema e-VEM. Zagotavljal je 
ustrezne rešitve in vsebinska pojasnila v zvezi z vpisi podatkov o samostojnih 
podjetnikih in ob spremembah zakonodaje (izbrisi po uradni dolžnosti zaradi 
nepredložitve letnih poročil, neustreznega naslova, vpisi pravnih dejstev v zvezi s 
postopki zaradi insolventnosti itd.). 

Z ZRSZ je AJPES dogovoril način neposrednega dostopa do podatkov o 
obstoju osebnih delovnih dovoljenj tujcev, ki se želijo vpisati v PRS kot samostojni 
podjetniki, saj je preverjanje obstoja tega dovoljenja za državljane držav, ki niso 

                                            
4 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan034583.pdf  
5 NACE – Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. 
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članice EU, EEA ali Švicarske konfederacije, pogoj za registracijo samostojnega 
podjetnika. 

AJPES je v letu 2008 izvedel tudi nekatere posodobitve vodenja PRS za 
samostojne podjetnike, med drugim je zagotovil beleženje podatkov o smrti 
podjetnika na podlagi podatkov Centralnega registra prebivalstva. Podatki o smrti se 
beležijo tudi na spletni strani AJPES v aplikaciji iPRS. 

AJPES izvaja vpise podatkov o samostojnih podjetnikih v PRS v skladu z 
Zakonom o PRS ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku. V letu 
2008 je tako v zakonitem roku rešil 34.032 upravnih zadev v zvezi s tovrstnimi vpisi, 
kar pomeni 5 % povečanje glede na število rešenih upravnih zadev v preteklem letu. 
V navedenem številu upravnih zadev so zajeti tudi izbrisi samostojnih podjetnikov iz 
PRS, ki jih je AJPES v letu 2008 izvedel na podlagi 75. člena ZGD-1, in sicer zaradi 
nepredložitve letnega poročila v dveh zaporednih letih.  

1.2.4 Zagotavljanje javnosti podatkov v Poslovnem registru Slovenije 

AJPES zagotavlja javnost podatkov PRS na več načinov, in sicer brezplačno 
prek spletnega portala AJPES (storitev iPRS), z zagotavljanjem izpisov iz PRS in 
Sodnega registra in z zagotavljanjem izpisov na podlagi posameznih naročil 
uporabnikov po različnih izbranih kriterijih (po dejavnosti, regijah, občinah, 
pravnoorganizacijskih oblikah itd.). Na podlagi sklenjenih dogovorov in pogodb 
AJPES zagotavlja uporabnikom tudi celotno zbirko ali del zbirke podatkov PRS z 
vsemi spremembami podatkov kot ponovno uporabo javnih podatkov. Dogovore 
sklepa z upravičenci do brezplačnega prevzema podatkov (npr. Banka Slovenije, 
DURS, Carinska uprava Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, razna 
ministrstva, inšpektorati, ZPIZ, ZZZS), pogodbe pa s strankami, ki so tovrstne storitve 
dolžne plačati (npr. banke, zavarovalnice, zbornice, bonitetne hiše in nekatere druge 
vrste gospodarskih družb, ki poslujejo z večjim številom poslovnih subjektov). Ob 
koncu leta 2008 je imel AJPES sklenjenih 77 dogovorov in pogodb o zagotavljanju 
podatkov PRS za ponovno uporabo. 

AJPES na svojem spletnem portalu po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja 
objavlja tudi podatke o gibanju števila poslovnih subjektov v PRS, zbrane po različnih 
kriterijih (po dejavnosti, regijah, občinah in pravnoorganizacijskih oblikah).  

Na svojem spletnem portalu AJPES objavlja in mesečno osvežuje tudi podatke 
o dodeljenih matičnih številkah poslovnim subjektom s sedežem v tujini, ki ta podatek 
potrebujejo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v Sloveniji v Zemljiško 
knjigo. AJPES je v letu 2008 za ta namen dodelil 57 matičnih številk. 

Število obiskovalcev spletnega portala oz. povpraševalcev po podatkih, ki jih 
zagotavlja AJPES v zvezi z vodenjem PRS na svojih spletnih straneh (aplikacija 
iPRS), je vsak dan večje. Uporabniki se jih poslužujejo za potrebe odločanja na mikro 
ravni (odvetniki, notarji, sodniki, banke, druge finančne organizacije in ostali poslovni 
subjekti) in makro ravni (državni organi in institucije, raziskovalci, novinarji, študenti 
itd.). Po vključitvi Sodnega registra v PRS se je število uporabnikov aplikacije iPRS 
povečalo za skoraj 20 %, število njihovih poizvedb pa za več kakor 50 %. 
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1.2.5 Javne objave v sodnih postopkih zaradi insolventnosti 

AJPES od 1. 10. 2008 skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) in Uredbo o 
objavah zaradi insolventnosti zagotavlja javnost objav v sodnih postopkih zaradi 
insolventnosti.  

ZFPPIPP ureja postopke zaradi plačilne nesposobnosti ali insolventnosti za:  
 

- gospodarsko družbo, 
- podjetnika (fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1), 
- zasebnika (zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni 

podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost) ter 
- potrošnika (fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik). 

ZFPPIPP v naš pravni red prvič uvaja institut osebnega stečaja in stečaja 
zapuščine. Na spletnem portalu AJPES je vzpostavljena javna objava procesnih 
dejanj v vseh postopkih zaradi insolventnosti, pri tem pa velja ne-izpodbojna 
domneva, da se je stranka postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila 
z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku ali z vsebino drugega 
pravnega dejanja s potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja na spletnem 
portalu AJPES.  

Javno objavljeni so: 
 

- podatki o posameznem postopku prisilne poravnave, stečaja in prisilne 
likvidacije,  

- sodni sklepi, izdani v postopkih zaradi insolventnosti (razen v ZFPPIPP 
določenih izjem),  

- oklici o začetku postopka, oklici o razpisih naroka in drugi oklici ali pozivi za 
glasovanje, ki jih po ZFPPIPP izda sodišče,  

- zapisniki o narokih in poteku sej upniškega odbora,  
- poročila upraviteljev, v postopku prisilne poravnave pa tudi poročila 

insolventnega dolžnika,  
- seznami preizkušenih terjatev,  
- vloge strank postopkov in druga sodna pisanja, za katere ZFPPIPP določa, 

da se objavijo,  
- v stečajnem postopku tudi vsi razpisi javnih dražb in vabil k dajanju ponudb 

v zvezi z unovčevanjem stečajne mase,  
- seznam upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti.  

Vpogled v podatke je brezplačen, enako kot vpogled v podatke v zvezi s 
postopki vpisa v Sodni register. Omogočen je na podlagi vnosa različnih iskalnih 
kriterijev (po datumu objave, po identifikacijskih podatkih insolventnega dolžnika, po 
sodišču in opravilni številki postopka zaradi insolventnosti). AJPES pridobiva podatke 
za navedene javne objave od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki vodi vpisnik 
vseh insolventnih postopkov, z neposredno računalniško izmenjavo podatkov oz. 
povezavo.  
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AJPES na spletnem portalu skladno z ZFPPIPP objavlja tudi seznam 
upraviteljev, ki vodijo postopke zaradi insolventnosti. Seznam vodi Ministrstvo za 
pravosodje. Nov seznam se objavi ob vsaki spremembi podatkov.  

Vsebino objav o insolventnih postopkih na spletnem portalu AJPES je določila 
pristojna projektna skupina Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, informacijske 
rešitve pa je izdelal AJPES. Medsebojne pristojnosti in odgovornosti pri informiranju 
o insolventnih postopkih sta AJPES in Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
dogovorila v posebnem »Dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s postopki 
zaradi insolventnosti«. 

1.2.6 Vključitev Poslovnega registra Slovenije v informacijsko mrežo 
Evropskega poslovnega registra  

AJPES je podpisnik Sporazuma o izmenjavi podatkov v informacijski mreži 
Evropskega poslovnega registra (European Business Register; v nadaljevanju: EBR) 
in je že v preteklem letu načrtoval vključitev v izmenjavo podatkov med poslovnimi 
registri članic EBR. V letu 2008 so bile v ta namen izvedene vse pomembnejše 
aktivnosti za izgradnjo ustreznega informacijskega sistema. Določene so bile tudi 
vsebine podatkov, ki jih bo AJPES prikazoval prek EBR. V sodelovanju s predstavniki 
oz. strokovnjaki EBR je bila opravljena tudi že testna vključitev. Dejanska vključitev je 
bila prestavljena v začetek leta 2009 zaradi sočasno potekajočih sprememb v 
delovanju informacijske mreže EBR. Po vključitvi v EBR bo AJPES prek spletnega 
portala uporabnikom storitev nudil dostop do podatkov o poslovnih subjektih iz držav 
članic EBR, hkrati pa bodo tem državam dostopne informacije o slovenskih poslovnih 
subjektih. 

1.2.7 Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

V letu 2008 je bilo v RZPP vpisanih 2.737 zahtev za vpis zastavnih pravic za 
zavarovanje terjatev, prejetih v elektronski obliki (1.115 iz naslova prostovoljne 
zastave in 1.622 z naslova rubeža). 

Na dan 31. 12. 2008 je bilo v RZPP vpisanih 27.304 zastavljenih premičnin. 
Najbolj pogosta je bila zastava opreme (69,4 %), sledila je zastava motornih tirnih 
vozil, motornih koles ter prikolic in polprikolic (17,7 %), živali (7,7 %) in zalog (5,2 %). 
Glede na to, da je ista premičnina lahko zastavljena večkrat, je bilo v RZPP na dan 
31. 12. 2008 vpisanih 64.439 zastavnih pravic, od tega 60.454 iz naslova 
prostovoljne zastave in 3.985 iz naslova rubeža. 

V letu 2008 so bile izvedene nekatere pomembne izboljšave delovanja 
računalniških rešitev za vodenje RZPP, in sicer zagotovitev povezljivosti podatkov o 
parcelni številki nepremičnine in oznaki katastrske občine pri opremi in zalogah ter 
vključitev spletnih servisov Geodetske uprave Republike Slovenije, zagotovitev 
možnosti različnih vpisov podatkov o minimalni količini zalog in vrednosti zalog, ki so 
različni glede na posamezno zadevo, prikazovanje podatkov o opremi in zalogah 
prek spletnega portala AJPES, zagotovitev beleženja dostopov do osebnih podatkov, 
vključitev spletnih servisov Ministrstva za notranje zadeve, vključitev datuma izbrisa 
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za potrebe arhiviranja listin RZPP. S tem bo zagotovljena še večja kvaliteta vpisov v 
RZPP. 

Na podlagi ugotovitev iz prakse bodo potrebne tudi nadaljnje prilagoditve 
aplikacije za vodenje RZPP, predvsem pa bo moral AJPES v naslednjem letu 
zagotoviti bolj uporaben in uporabnikom prijazen način delovanja določenih 
funkcionalnosti.  

Poleg tega bo potrebno podrobno proučiti predloge za vpis začasnih odredb in 
začasnih sklepov o zavarovanju v RZPP. AJPES je namreč v letu 2008 prejel kar 
nekaj zahtev sodišč po vpisu tovrstnih sklepov v RZPP po uradni dolžnosti. Ker 
AJPES nima pravne podlage oz. pooblastila za vpis, pač pa so za to pristojni 
pooblaščenci, ki jih določajo predpisi, ki urejajo vodenje RZPP, bo potrebno čim prej 
rešiti oz. urediti pravna vprašanja glede upravičenosti takih vpisov s strani AJPES; 
tudi z dopolnitvijo predpisov, ki določajo vodenje RZPP. 

1.2.8 Vzpostavitev in vodenje registrov po Zakonu o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

AJPES bi moral v letu 2008 pričeti z izvajanjem nalog, ki mu jih je določil Zakon 
o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (v 
nadaljevanju: ZPFOLERD). Zakon je bil prvič sprejet 15. 6. 2007 ter spremenjen in 
dopolnjen 30. 6. 2008. Spremembe so začele veljati 15. 7. 2008. Po določbah 
ZPFOLERD je AJPES dolžan vzpostaviti računalniške rešitve za vodenje naslednjih 
registrov, seznama in evidenc: 
 

- register javnih podjetij, 
- register izvajalcev s pravicami in pooblastili, 
- seznam javnih podjetij v proizvodnih dejavnostih, 
- evidenca o dodeljenih in porabljenih javnih sredstvih, 
- evidenca o transakcijah javnih sredstev izvajalcem s pravicami in pooblastili. 

Navedena registra, seznam in evidenci mora podpirati spletna aplikacija, prek 
katere bo potekalo poročanje zavezancev po ZPFOLERD (organov oblasti, javnih 
podjetij, izvajalcev s pravico ali pooblastilom). 

S ciljem izgradnje prve faze informacijskega sistema za uresničevanje 
ZPFOLERD je Svet AJPES v juliju 2008 sprejel rebalans finančnega načrta AJPES 
za leto 2008, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije in v njem 
zagotovila AJPES dodatna namenska sredstva za financiranje prve faze 
informacijskih rešitev (v višini 400.000 EUR). Skladno s tem je AJPES tudi v 
programu svojega dela načrtoval opravljanje dodatnih novih nalog, ki v prvotno 
sprejetem programu dela za leto 2008 niso bile načrtovane.  

V zvezi s pripravo na izvajanje teh novih nalog je bilo med AJPES in 
Ministrstvom za finance, Direktoratom za javno premoženje opravljenih več 
strokovnih posvetovanj v zvezi s pripravo vsebinskih rešitev oz. zahtev za izdelavo 
programskih rešitev za pripravo registrov, seznama in evidenc. Ministrstvo za finance 
je pripravilo specifikacijo zahtev za prvo fazo izdelave programske opreme 
informacijskega sistema o preglednosti finančnih odnosov, AJPES pa je na njeni 
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podlagi pripravil predlog razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila. 
Konec meseca julija 2008 je Direktorat za javno premoženje Ministrstva za finance 
zahteval od AJPES ustavitev začetka postopka javnega naročila. Minister, pristojen 
za finance, do zakonskega roka, 15. 10. 2008, tudi ni izdal pravilnika, ki bi 
podrobneje določil vsebino registrov, seznama in evidenc, ki jih je AJPES pristojen 
vzpostaviti po določbah ZPFOLERD.  

AJPES je na pristojni direktorat oz. ministra, pristojnega za finance, naslovil več 
pobud in vprašanj v zvezi s skupnimi nalogami uresničevanja ZPFOLERD. Rok, do 
katerega bi moral AJPES vzpostaviti omenjene programske rešitve, v ZPFOLERD ni 
eksplicitno določen. Ta rok je vezan na sprejem navodila, ki ga je pristojen izdati 
AJPES v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, v treh mesecih po uveljavitvi 
pravilnika. Ker minister, pristojen za finance, do zakonskega roka, 15. 10. 2008, oz. 
do konca leta 2008 pravilnika ni izdal, tudi AJPES ni mogel izdati navodila. 

Tako AJPES v letu 2008 ni mogel niti začeti opravljati načrtovanih nalog za 
uresničevanje ZPFOLERD in tako tudi ni porabil dodatno načrtovanih sredstev v 
rebalansu finančnega načrta za leto 2008. Ker je 1. 1. 2010 končni rok za začetek 
celotnega uresničevanja ZPFOLERD, AJPES ocenjuje, da bo do tega roka zelo 
težko pripraviti informacijske rešitve za vzpostavitev predpisanih registrov, seznama 
in evidenc. AJPES je ministra, pristojnega za finance, na ta problem ponovno 
opozoril v začetku leta 2009. 

1.2.9 Evidenca digitalnih potrdil 

AJPES je v letu 2007 vzpostavil posebno javno Evidenco digitalnih potrdil (v 
nadaljevanju: EDP) zakonitih zastopnikov, prokuristov, samostojnih podjetnikov in 
drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (v nadaljevanju: zastopniki) in 
so lastniki kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji. 
AJPES podatke za EDP pridobiva v elektronski obliki neposredno od overiteljev, 
hkrati pa omogoča tudi dodajanje digitalnih potrdil tujih overiteljev na željo imetnikov 
prek pisne vloge zastopnika. 

Uporabniki lahko za določen poslovni subjekt in določenega imetnika 
digitalnega potrdila v EDP preverijo, ali ima status zastopnika z ustreznimi pooblastili. 
Preverjanje poteka programsko prek posebnega spletnega servisa (wsEDP) 
neposredno iz uporabnikovih lastnih aplikacij, lahko pa tudi interaktivno prek spletne 
aplikacije eEDP na spletnem portalu AJPES. 

AJPES je v letu 2008 nadgradil spletne programe za zajem podatkov letnih 
poročil tako, da omogočajo programsko preverjanje elektronskih podpisov 
zastopnikov v EDP in na ta način oddajo e-podpisanih letnih poročil brez posebne 
pisne vloge oziroma pooblastila. Preverjanje statusov zastopnikov v EDP je v okviru 
projekta e-VEM v letu 2008 uporabilo tudi Ministrstvo za javno upravo. Programsko 
preverjanje statusa zastopnikov omogoča zastopnikom poslovnih subjektov odpiranje 
depozitnih računov pri bankah, odpiranje elektronske knjige sklepov, elektronsko 
oddajo vlog v postopkih ustanavljanja, spreminjanja registracijskih podatkov in 
ukinitev poslovnih subjektov, vlog za prijavo zaposlenih, vlog za prijavo v register 
zavezancev za DDV, vlog za prijavo potreb po delavcih in drugih vlog. Omogočeno 
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jim je tudi nadaljnje pooblaščanje drugih oseb za oddajo podatkov ali izvedbo drugih 
postopkov (npr. oddajo podatkov za plače, izvedbo prijav kadrov ipd.). 

Storitev EDP uporabljajo tudi drugi uporabniki v okviru svojih aplikacij za 
različne namene. 

V letu 2008 se je obseg uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil občutno povečal. 
V tem letu je bilo v PRS pri aktivnih poslovnih subjektih vpisanih 147.000 
zastopnikov, od tega jih je 65.000 (44 %) uporabljalo 133.000 različnih kvalificiranih 
digitalnih potrdil, v povprečju nekaj več kot dve potrdili na posameznega zastopnika. 

1.2.9.1 Prijavna služba za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil 

S ciljem pospeševanja elektronskega poslovanja je AJPES v oktobru 2007 
začel opravljati naloge prijavne službe za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil. 
Registracija novega poslovnega subjekta in njegovo delovanje postajata vedno bolj 
neločljivo povezana z elektronskim poslovanjem. Temelj elektronskega poslovanja 
pa je uporaba oz. pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil. AJPES opravlja prijavno 
službo tako, da sprejema vloge za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil za overitelja 
Pošte Slovenije d.o.o. (Posta®CA) in Halcom d.d. (HALCOM CA), ni pa še pridobil 
pooblastil overiteljev za Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA, SIGOV-CA). 

AJPES v prijavni službi bodočemu imetniku kvalificiranega digitalnega potrdila 
nudi osnovne informacije o kvalificiranem digitalnem potrdilu in njegovi uporabi, ga 
seznani z vrstami kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih izdaja posamezen overitelj, s 
cenami izdelave posameznega kvalificiranega digitalnega potrdila, in ga opozori na 
obstoj politike overitelja, v kateri so določene obveznosti overitelja in imetnika 
kvalificiranih digitalnih potrdil. V postopku izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila 
ima prijavna služba izreden pomen, saj le na tem mestu, z vpogledom v osebno 
izkaznico ali potni list, preveri istovetnost oseb, ki dajo vlogo za pridobitev 
kvalificiranega digitalnega potrdila, ter preveri podatke o poslovnem subjektu. 
Prijavna služba vse pridobljene podatke o osebah sporoča overitelju na način, kot je 
to predpisano z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Overitelj na podlagi 
prejete dokumentacije nadaljuje s postopkom izdaje digitalnega potrdila. 

V prijavni službi AJPES sprejema le vloge za izdajo kvalificiranega digitalnega 
potrdila, vloge za preklic oziroma suspenz pa morajo imetniki kvalificiranih digitalnih 
potrdil poslati neposredno overitelju na način, kot to zahteva posamezen overitelj.  

V letu 2008 so izpostave AJPES prejele 156 vlog za izdajo kvalificiranih 
digitalnih potrdil.  

AJPES bo lahko k hitrejšemu širjenju varnega elektronskega poslovanja 
prispeval več, če bo dobil pooblastilo tudi kot prijavna služba za uporabo kvalificiranih 
digitalnih potrdil, ki jih izdajajo pooblaščenci Ministrstva za javno upravo.  
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2. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH 
POROČIL 

2.1 Uresničevanje ciljev 

Cilj izvajanja nalog na področju zbiranja, preverjanja, obdelovanja, objavljanja in 
posredovanja letnih poročil poslovnih subjektov za javno objavo in statistične 
namene je, da AJPES zagotovi njihovo čim bolj popolno zajetje. 

V letu 2008 je bil zastavljeni cilj uresničen 95 %, kar je enako kot v letu poprej. 
Tako je za leto 2007 AJPES predložilo letna poročila 139.369 poslovnih subjektov.  

2.2 Uresničevanje nalog 

2.2.1 Letna poročila za zagotavljanje javnosti in podatki letnih poročil za 
državno statistiko 

Vse pravne osebe in samostojni podjetniki morajo skladno s predpisi predložiti 
AJPES letna poročila za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo in podatke iz 
letnih poročil za potrebe državne statistike. Letnih poročil ni treba predložiti 
samostojnim podjetnikom, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z 
upoštevanjem normiranih odhodkov. Konec leta 2007 je bilo takšnih samostojnih 
podjetnikov 841. Letnih poročil prav tako ni treba predložiti poslovnim subjektom, ki 
niso ustanovljeni kot pravne osebe oziroma nimajo statusa samostojnega podjetnika. 
To so notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, 
športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja. Po stanju 
konec leta 2007 je bilo navedenih poslovnih subjektov 12.605.  

Podlaga za doseganje cilja čim popolnejšega zajetja letnih poročil poslovnih 
subjektov je register zavezancev za predložitev letnih poročil, ki ga AJPES vzpostavi 
na začetku vsakega leta. To je informatizirana evidenca podatkov o poslovnih 
subjektih, ki morajo svoja letna poročila predložiti AJPES. Vir podatkov za njegovo 
vzpostavitev so podatki PRS in drugih primarnih registrov ter uradnih evidenc.  

V registru zavezancev za predložitev letnih poročil se poleg podatkov, ki se o 
zavezancih vodijo v PRS, vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za predložitev 
letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov. V njem se vodijo tudi oznake za 
opredelitev samostojnih podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od 
dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, ki AJPES niso dolžni predložiti letnih poročil. Register 
zavezancev za predložitev letnih poročil je podlaga tudi za ugotavljanje tistih 
poslovnih subjektov, ki letnih poročil niso predložili in mora AJPES zoper njih in 
njihove odgovorne osebe voditi postopke o prekrških. Ta register zagotavlja tudi 
podatke o poslovnih subjektih, za katere AJPES predlaga izbris iz primarnih registrov 
v skladu z ZFPPIPP. 
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Letna poročila, ki jih poslovni subjekti predložijo AJPES, se štejejo kot priloga k 
davčnim obračunom, zato jim jih ni treba pošiljati še DURS.  

Naloge AJPES v zvezi z letnimi poročili za zagotavljanje javnosti oziroma za 
javno objavo in za potrebe državne statistike so med seboj zelo prepletene, obsežne 
in zahtevne. Kljub prepletenosti teh nalog mora AJPES zagotoviti javnost samo tistih 
podatkov iz letnih poročil, ki jih kot javne opredeljujejo posamezni zakoni, s podatki 
letnih poročil za potrebe državne statistike pa mora ravnati v skladu z Zakonom o 
državni statistiki. 

Podatke iz letnih poročil za leto 2007 so morale pravne osebe javnega prava in 
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava za državno statistiko 
predložiti AJPES do 28. 2. 2008, gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki 
in društva pa do 31. 3. 2008. Tovrstne podatke je predložilo tudi 0,3 % gospodarskih 
družb, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega. 

Poslovni subjekti, ki niso zavezani za revizijo letnih poročil in imajo poslovno 
leto enako koledarskemu letu, lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo 
poenostavitve tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno 
statistiko predložijo tudi ustrezno izjavo, da se določeni podatki, predloženi za 
državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo. Gospodarske družbe in zadruge, ki 
imajo poslovno leto različno od koledarskega, ter tiste gospodarske družbe, zadruge 
in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poenostavitev pri predlaganju letnih poročil, 
morajo letna poročila za zagotavljanje javnosti predložiti v 3 mesecih po koncu 
poslovnega leta (društva do 31. marca za preteklo leto). Zadruge morajo predložiti 
letna poročila v 8 mesecih po koncu poslovnega leta, v enakem roku pa tudi 
gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil. Posledica tega je, da 
AJPES prejema letna poročila tekom celega leta in jih mesečno javno objavlja. 
Največ javno objavljenih letnih poročil je bilo v mesecu maju (ko se javno objavijo 
letna poročila poslovnih subjektov, ki uveljavljajo poenostavitev) in v septembru 2008 
(ko se večini poslovnih subjektov izteče rok za predložitev revidiranih in 
konsolidiranih letnih poročil), kar je razvidno iz preglednice na strani 52.  

AJPES je v začetku leta 2008 s ciljem približevanja k popolnemu zajetju letnih 
poročil vse poslovne subjekte obvestil o obveznosti predložitve letnih poročil za 
preteklo leto, čeprav predpisi tega ne zahtevajo. Obvestil jih je neposredno po pošti 
in prek svojega spletnega portala. Zaradi takšnega sistema obveščanja se število 
poslovnih subjektov, ki AJPES ne predložijo letnih poročil, iz leta v leto zmanjšuje. 
Letnih poročil za leto 2002 ni predložilo 13 % poslovnih subjektov, za leto 2007 pa 
5 % poslovnih subjektov – obveznikov poročanja. 

Za leto 2007 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko 
139.369 poslovnih subjektov, to je 5,6 % več kakor za leto 2006 (48.781 
gospodarskih družb, 315 zadrug, 62.930 samostojnih podjetnikov, 2.851 pravnih 
oseb javnega prava, 4.810 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava 
in 19.682 društev). Večina teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko možnost 
poenostavitve; letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil so predložili samo 
enkrat, hkrati za državno statistiko in za zagotovitev javnosti. Ti poslovni subjekti so 
predložili računovodske izkaze in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se podatki, 
predloženi za državno statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti. 
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Nepredloženih letnih poročil za leto 2007 je bilo 5 %, to je toliko kot leto poprej. To so 
predvsem mikro in majhni poslovni subjekti.  

Podatki o številu letnih poročil, ki bi morala biti predložena, in o številu dejansko 
predloženih letnih poročil za leta od 2002 do 2007 po posameznih vrstah poslovnih 
subjektov so razvidni iz naslednje preglednice. 
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Število letnih poročil, ki bi morala biti predložena, in število dejansko predloženih letnih poročil za leta od 2002 do 2007 po 

posameznih vrstah poslovnih subjektov 
 
 

Skupaj Gospodarske družbe in 
zadruge* Samostojni podjetniki Pravne osebe javnega prava Pravne osebe zasebnega 

prava Društva 

Leto 
Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti 
predložena 

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti 
predložena 

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti
predložena

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti 
predložena 

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti
predložena

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

Število 
letnih 

poročil, 
ki bi 

morala biti
predložena

Število 
predlo- 
ženih 
letnih 

poročil 

Delež 
v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2007 146.517 139.369 95 52.004 49.096 94 65.457 62.930 96 2.851 2.851 100 5.056 4.810 95 21.149 19.682 93 

2006 139.604 131.945 95 48.158 45.649 95 62.911 59.692 95 2.862 2.860 100 4.894 4.578 94 20.779 19.166 92 

2005 134.802 127.167 94 46.092 43.711 95 60.914 57.766 95 2.909 2.888 99 4.794 4.328 90 20.093 18.474 92 

2004 131.116 121.279 92 45.909 42.068 92 58.458 55.197 94 2.908 2.892 99 4.524 4.078 90 19.317 17.044 88 

2003 127.893 114.776 90 43.954 39.837 91 57.759 53.396 92 2.938 2.889 98 4.445 3.581 81 18.797 15.073 80 

2002 126.564 110.104 87 42.902 38.051 89 58.237 53.199 91 2.992 2.888 97 4.703 3.279 70 17.730 12.687 72 
 
 
*  Zaradi primerjave s preteklimi leti so tudi za leto 2007 zadruge vključene med gospodarske družbe, čeprav so za leto 2006 prvič predložile podatke iz letnih poročil na 

poenotenih obrazcih za zadruge. 
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AJPES vsa leta močno spodbuja elektronsko predlaganje letnih poročil. Zato se 
število elektronsko predloženih letnih poročil zelo povečuje. Letna poročila za leto 
2007 so morale elektronsko predložiti vse gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki (prek spletnega portala AJPES ali na elektronskih medijih) in pravne osebe 
javnega prava (samo prek spletnega portala AJPES). Vsem tistim gospodarskim 
družbam, samostojnim podjetnikom in pravnim osebam javnega prava, ki niso imeli 
ustrezne računalniške opreme za takšen način predložitve podatkov letnih poročil, je 
AJPES omogočil vnos podatkov v svojih izpostavah. Med tistimi vrstami poslovnih 
subjektov, za katere v letu 2008 elektronska predložitev letnih poročil ni bila obvezna, 
se je za elektronsko predložitev odločilo 79 % nepridobitnih organizacij – pravnih 
oseb zasebnega prava in 73 % društev. V primerjavi z letom poprej je bilo teh 
poslovnih subjektov več za 7,6 %. 

AJPES je podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov logično in računsko 
preveril, v sodelovanju z uporabniki odpravil nepravilnosti, podatke računalniško 
obdelal in oblikoval 6 osnovnih podatkovnih baz (po posameznih vrstah poslovnih 
subjektov). Iz podatkov letnih poročil poslovnih subjektov je izdelal zbirne podatkovne 
baze na ravni dejavnosti, občine, regije, po velikosti in po drugih kriterijih. 

Na podlagi računalniško obdelanih podatkov letnih poročil za državno statistiko 
je AJPES v letu 2008 izdelal številne pisne informacije o premoženjsko-finančnem 
položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in 
na ravni posameznih regij, občin in dejavnosti. Za širšo poslovno javnost najbolj 
zanimive podatke in informacije je predstavil na novinarskih konferencah in na 
spletnem portalu AJPES. V skladu s predpisi je podatke iz letnih poročil poslovnih 
subjektov brezplačno posredoval državnim organom in pravnim osebam, ki so z 
zakonom pooblaščene za pridobivanje in uporabo teh podatkov za evidenčne, 
analitsko-informativne in raziskovalne namene. 

AJPES zagotavlja javnost letnih poročil poslovnih subjektov tako, da jih 
posreduje vsakomur, ki jih zahteva. Najsodobnejši način zagotavljanja javnosti letnih 
poročil je javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov na spletnem portalu AJPES. Dostop do teh letnih poročil je brezplačen. 
AJPES omogoča delovanje spletne aplikacije za javno objavo letnih poročil tudi v 
angleškem in italijanskem jeziku, v letu 2008 pa je vzpostavil programske rešitve za 
njeno delovanje tudi v nemškem jeziku. 

AJPES je na spletnem portalu objavil 113.415 letnih poročil za leto 2007 (to je 
6,2 % več kakor za leto 2006), in to 50.157 letnih poročil gospodarskih družb in 
zadrug ter 63.258 letnih poročil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poročili 
gospodarskih družb in zadrug je bilo objavljenih 2.161 revidiranih letnih poročil in 600 
konsolidiranih letnih poročil. 

Časovni potek in število letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in 
samostojnih podjetnikov za leto 2007, objavljenih na spletnem portalu AJPES, sta 
razvidna iz preglednice. 
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Objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 
za leto 2007 na spletnem portalu AJPES 

 
Število objavljenih letnih poročil 

Gospodarske družbe in zadruge Datum 
javne 
objave Skupaj Skupaj Letna 

poročila 
Revidirana 

letna 
poročila 

Konsolidi- 
rana letna 
poročila 

Samostojni 
podjetniki 

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

28.4.2008 324 185 25 148 12 139

6.5.2008 109.911 47.013 46.974 35 4 62.898

26.5.2008 214 180 42 121 17 34

23.6.2008 362 319 61 211 47 43

21.7.2008 408 376 63 251 62 32

18.8.2008 483 460 38 324 98 23

8.9.2008 1.157 1.132 20 819 293 25

22.9.2008 223 213 27 147 39 10

20.10.2008 150 122 49 52 21 28

17.11.2008 81 61 24 34 3 20

22.12.2008 60 55 41 11 3 5

19.1.2009 26 25 17 7 1 1

16.2.2009 16 16 15 1 0 0

Skupaj 113.415 50.157 47.396 2.161 600 63.258
 

Število javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in 
samostojnih podjetnikov je večje od števila teh letnih poročil, predloženih za državno 
statistiko. Razlogov je več: med javno objavljenimi letnimi poročili so tudi letna 
poročila bank, zavarovalnic, hranilnic in investicijskih skladov, ki AJPES ne 
predlagajo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko, nekateri poslovni subjekti 
predložijo za javno objavo dve vrsti letnih poročil (zase in za skupino povezanih 
podjetij), med javno objavljenimi letnimi poročili pa so tudi letna poročila, ki so bila 
predložena AJPES po predpisanem roku, zato niso mogla biti vključena v obdelavo 
podatkov za državno statistiko. 

Podatke iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov, ki se odločijo za poenostavitev pri predlaganju letnih poročil, objavi 
AJPES v obsegu, določenem v Zakonu o gospodarskih družbah. Letna poročila 
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, zadruge in samostojni podjetniki so lahko letna poročila 
za leto 2007 za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo, ki jih niso mogli 
oziroma niso želeli sestaviti na predpisanih obrazcih, predložili le v elektronski obliki, 
in sicer v obliki PDF datotek.  
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Zaradi sprememb predpisov, vpeljevanja najsodobnejših informacijskih rešitev 
in zaradi zagotavljanja uporabnikom prijaznih storitev, AJPES takoj po končani 
obdelavi podatkov iz letnih poročil za posamezno leto temeljito analizira 
pomanjkljivosti v delovanju računalniških programov in organizaciji dela. Na podlagi 
izdelane analize in usklajenih predlogov za vpeljavo sprememb in dopolnitev ter 
zaradi sprememb v predpisih izdela dopolnjene računalniške programe, ki vključujejo 
tudi posodobitve informacijskih rešitev.  

Tako je AJPES za letna poročila za leto 2008 izdelal nove računalniške rešitve 
zaradi ukinitve možnosti predložitve letnih poročil na elektronskem mediju za vse 
vrste poslovnih subjektov in ukinitve predložitve na papirju za nepridobitne 
organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V spletne aplikacije je vgradil 
možnost avtomatskega prenosa podatkov za preteklo leto za vse vrste poslovnih 
subjektov, kar pri predložitvi podatkov iz letnih poročil društev za leto 2007 ni bilo 
mogoče, saj so bili poenoteni obrazci spremenjeni v tolikšni meri, da uvoz podatkov 
preteklega leta ni bil mogoč.  

AJPES je pripravil tudi nov predlog Tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES 
opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah. AJPES želi spodbujati 
elektronsko podpisovanje letnih poročil zaradi racionalizacije postopkov dela pri 
predlagateljih letnih poročil in pri AJPES, zato je za gospodarske družbe, zadruge in 
samostojne podjetnike predlagal višje nadomestilo za podpisovanje letnih poročil na 
papirju oziroma brez elektronskega podpisa. S tem bo dodatno vzpodbujal tudi 
celovito elektronsko poslovanje. 

Zaradi sprememb predpisov in vpeljave novih informacijskih rešitev je AJPES 
še pred koncem leta 2008 izdelal tudi spremembe navodil o predložitvi letnih poročil, 
ki so bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku leta 2009.  

2.2.2 Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja in Dodatni podatki k 
podatkom iz izkaza poslovnega izida za Banko Slovenije 

Hkrati s podatki iz letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih 
samostojnih podjetnikov za potrebe državne statistike AJPES zbira Dodatne podatke 
k podatkom iz bilanc stanja in Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega 
izida. Predlagajo jih gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki, ki 
poslujejo s tujino. Zbrane podatke AJPES preveri, obdela in posreduje Banki 
Slovenije, ki jih uporabi pri izdelavi plačilne bilance države. Za leto 2007 je Dodatne 
podatke k podatkom iz bilanc stanja predložilo 17.296 gospodarskih družb in srednjih 
samostojnih podjetnikov, Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida pa 
9.538 tovrstnih poslovnih subjektov. 
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3. STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 

3.1 Uresničevanje ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju statističnih raziskovanj je sodelovati pri tistih 
statističnih raziskovanjih in zbiranju podatkov, kjer je potrebno zajeti večje število 
poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov. Elektronsko 
posredovanje podatkov in svetovanje, ki ga v zvezi s statističnim zbiranjem lahko 
nudijo poročevalcem izpostave AJPES, prispeva k večji kakovosti zbranih podatkov 
ter k lažjemu in cenejšemu izpolnjevanju obveznosti poročevalcev. AJPES letne 
programe statističnih raziskovanj uresničuje skladno z letnimi programi statističnih 
raziskovanj, ki jih določa generalni direktor SURS, druga zbiranja podatkov pa 
opravlja skladno s predpisi, ki te naloge določajo. Naloge AJPES na tem področju so 
predvsem zbiranje, preverjanje, obdelovanje in posredovanje oziroma objavljanje 
podatkov posameznih statističnih in drugih raziskovanj. 

Ta cilj AJPES postopoma uresničuje tako, da v sodelovanju z nosilci statističnih 
raziskovanj (SURS, Banka Slovenije) in drugimi državnimi institucijami oz. v 
medresorski skupini za odpravo administrativnih ovir pri Ministrstvu za javno upravo 
daje predloge za zbiranje podatkov na enem mestu za različne namene in na 
elektronski način. Tako je AJPES pri pomembnem statističnem raziskovanju – 
zbiranju podatkov o izplačanih plačah – povečal elektronsko posredovanje podatkov 
poročevalcev z 82 % v letu 2007 na 91 % v letu 2008.  

3.2 Uresničevanje nalog 

3.2.1 Zbiranje podatkov o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust 

Zbiranje podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni dopust zaposlenih v 
javnem in v zasebnem sektorju na ravni poslovnih subjektov predstavlja pomembno 
nalogo statističnih raziskovanj. 

V statistično raziskovanje »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih 
osebah« so vključene pravne osebe in enote v njihovi sestavi. Pravne osebe podatke 
predložijo AJPES enkrat na mesec na obrazcu 1-ZAP/M »Mesečno poročilo o 
izplačanih plačah pri pravnih osebah« v elektronski obliki prek spletnega portala 
AJPES ali na papirju. V letu 2008 je podatke za to raziskovanje AJPES predložilo 
povprečno 32.708 pravnih oseb na mesec, kar je za 7 % več v primerjavi z letom 
poprej. Delež elektronsko predloženih podatkov je 91 %; pravne osebe javnega 
sektorja predlagajo podatke le prek spletnega portala AJPES. 

V statistično raziskovanje »Zaposlene osebe po višini bruto plače« so vključene 
pravne osebe in enote v njihovi sestavi. Pravne osebe podatke predložijo AJPES 
enkrat na leto, za mesec september, do konca novembra, na obrazcu ZAP-STRU/L 
»Zaposlene osebe po višini bruto plače«. Predložijo jih prek spletnega portala AJPES 
ali na papirju. V letu 2008 je AJPES podatke predložilo 31.443 pravnih oseb, kar je 
za 8 % več kot leto poprej. 
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Za izvajanje teh dveh statističnih raziskovanj o izplačanih bruto plačah vodi 
AJPES register zavezancev za predložitev podatkov o izplačanih plačah in regresu 
za letni dopust, ki ga izdela vsak mesec, pred začetkom predlaganja podatkov o 
izplačanih plačah za pretekli mesec. Za izdelavo tega registra AJPES uporabi 
podatke iz več virov (iz PRS, iz seznama neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov, ki ga objavlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, in iz imenika 
pravnih oseb in enot za plače, ki ga vsak mesec SURS zagotavlja AJPES). 

AJPES podatke o izplačanih plačah, zbrane za statistične namene, na ravni 
posameznih statističnih enot v sestavi pravnih oseb, posreduje SURS, podatke, 
zbrane na ravni posameznih pravnih oseb javnega sektorja, pa ministrstvu, 
pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. 

AJPES podatke o izplačanih plačah obdela posebej za pravne osebe javnega 
sektorja in posebej za pravne osebe zasebnega sektorja. Zaradi zagotavljanja 
javnosti podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju AJPES vsak mesec objavi 
podatke o skupnem znesku izplačanih plač, o povprečni plači in o najvišji izplačani 
plači pri posamezni pravni osebi javnega sektorja. Za zasebni sektor AJPES 
mesečno objavi skupni znesek izplačanih plač in povprečno izplačane plače po 
področjih dejavnosti, ločeno po kolektivnih pogodbah in ločeno po individualnih 
pogodbah. 

AJPES po dogovoru s SURS elektronsko (izjemoma pa na papirju) zbira tudi 
podatke za izvajanje statističnega raziskovanja »Mesečno poročilo o izplačilu regresa 
za letni dopust pri pravnih osebah«. V letu 2008 je podatke o izplačilu regresa za 
letni dopust predložilo 24.840 pravnih oseb, kar je za 3 % več kot v letu 2007. 

3.2.2 Zbiranje podatkov za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju 

V letu 2008 je AJPES za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju 
nadaljeval z zbiranjem (1) podatkov o izplačanih plačah zaposlenih v javnem 
sektorju, za katere ne veljajo določila kolektivnih pogodb, in o najvišji izplačani plači, 
ter v mesecu septembru začel z zbiranjem (2) podatkov o izplačilu plač in drugih 
osebnih prejemkov funkcionarjem in javnim uslužbencem po novem Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju prek ISPAP. 

AJPES je s prvim zbiranjem podatkov v letu 2008 mesečno zbiral podatke od 
povprečno 1.962 pravnih oseb javnega sektorja, kar je skoraj enako kot v letu 2007, 
in jih posredoval Ministrstvu za javno upravo za objavo na Državnem portalu 
Republike Slovenije. Podatke o najvišji izplačani plači pri posamezni pravni osebi 
javnega sektorja pa je AJPES objavljal tudi na svojem spletnem portalu. 

Z drugim zbiranjem podatkov prek ISPAP je bilo uvedeno spremljanje izplačila 
plač na ravni posameznih javnih uslužbencev. V ISPAP pravne osebe javnega 
sektorja od septembra 2008 dalje posredujejo AJPES podatke o izplačilu plač za vse 
javne uslužbence in funkcionarje. Uvedba novega plačnega sistema za vse javne 
uslužbence je zahtevala številne spremembe v zakonskih in podzakonskih aktih, 
temu pa je bilo potrebno prilagoditi tudi informacijske rešitve v ISPAP. Za zagotovitev 
pravilnega poročanja je moral AJPES v letu 2008 pravnim osebam javnega sektorja 
nuditi tudi svetovanje. 
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V ISPAP posreduje povprečno mesečno podatke o izplačanih plačah 1.980 
pravnih oseb za več kot 150.000 javnih uslužbencev. AJPES zbrane in obdelane 
podatke posreduje Ministrstvu za javno upravo za analiziranje pravilnosti 
uresničevanja nove plačne ureditve in gibanja plač v javnem sektorju. 

Za zagotavljanje javnosti podatkov o plačah v javnem sektorju AJPES na 
spletnem portalu objavlja podatke o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih 
plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno 
dobo, za vse javne uslužbence.  

Po usposobitvi vseh oseb javnega sektorja oz. vseh proračunskih uporabnikov 
za poročanje v ISPAP, bo prvo poročanje za zagotavljanje javnosti plač v javnem 
sektorju v letu 2009 odpravljeno.  

3.2.3 Zbiranje podatkov za statistiko finančnih računov za Banko Slovenije 

V letu 2008 je AJPES nadaljeval z zbiranjem podatkov za statistiko finančnih 
računov za potrebe Banke Slovenije. K poročanju so bile zavezane družbe, ki so ob 
koncu predhodnega koledarskega leta dosegle bilančno vsoto en ali več milijonov 
evrov, in institucionalne enote države z bilančno vsoto osem ali več milijonov evrov. 
Predmet zbiranja so bili podatki o stanju finančnih sredstev in obveznosti, o 
transakcijah s finančnimi sredstvi in obveznostmi ter spremembah njihovih vrednosti, 
ki jih izkazujejo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih 
institucionalnih enot v državi ali tujini. Zbiranje podatkov je bilo razčlenjeno po 
posameznih sektorjih in po posameznih finančnih inštrumentih. 

AJPES pred začetkom vsakokratnega zbiranja podatkov pripravi register 
obveznikov poročanja, izdela potrebne spremembe in dopolnitve računalniških 
programov in prilagodi uporabniška navodila za obveznike. 

Obvezniki poročajo za statistiko finančnih računov prek spletnega portala 
AJPES trimesečno. AJPES jih o njihovih obveznostih poročanja informira po e-pošti, 
prek spletnega portala in telefonsko in jim na ta način tudi posreduje potrebna 
obvestila Banke Slovenije.  

V posameznih trimesečjih leta 2008 je bilo v povprečju evidentiranih 7.376 
obveznikov poročanja, to je 6 % manj kot v letu 2007, kar je posledica dviga praga za 
določitev obveznikov poročanja. Izpolnjevanje obveznosti poročanja se je v letu 2008 
glede na leto 2007 izboljšalo, saj je v letu 2008 podatke predložilo v povprečju 97 % 
obveznikov, v letu 2007 pa 93 % obveznikov. 

3.2.4 Statistično raziskovanje o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi 

Izvajalci plačilnega prometa vsak dan posredujejo AJPES podatke o znesku in 
o vrsti dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb. V raziskovanje so vključene 
pravne osebe, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti več 
kakor 5 dni neprekinjeno. 
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V letu 2008 je bilo vsak mesec evidentiranih povprečno 2.916 pravnih oseb, ki 
so imele vsak dan povprečno 104 milijone evrov dospelih neporavnanih obveznosti, 
kar je za 15 % manj kot leto poprej. Vendar sta se v obdobju od septembra do 
decembra 2008 pomembno povečala tako število pravnih oseb kot tudi povprečni 
dnevni znesek neporavnanih obveznosti. V tem obdobju je bilo v primerjavi z 
obdobjem od januarja do avgusta 2008 število pravnih oseb večje za 17 %, 
povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti pa za 36 %. 

AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošilja DURS, 
ki jih uporablja pri davčnem nadziranju. Podatki služijo tudi analizam plačilne 
sposobnosti gospodarstva oz. posameznih dejavnosti. AJPES te podatke tudi enkrat 
mesečno objavi na svojem spletnem portalu. 

3.2.5 Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb 

V letu 2008 je AJPES nadaljeval s statističnim raziskovanjem o prejemkih in 
izdatkih pravnih oseb, ki temelji na podatkih iz transakcijskih računov pravnih oseb. 
Podatke AJPES zagotavljajo izvajalci plačilnega prometa, ki te račune vodijo (banke, 
hranilnice, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila). Podlaga 
podatkom o plačilih v državi so nalogi za plačilo, na katerih je namen plačila označen 
z ustrezno šifro prejemkov in izdatkov. Podatke o plačilih iz tujine in v tujino pa 
AJPES zagotavlja Banka Slovenije na podlagi podatkov izvajalcev plačilnega 
prometa. 

Podatke za izvajanje tega raziskovanja pošiljajo izvajalci plačilnega prometa 
AJPES enkrat na mesec v elektronski obliki. AJPES podatke obdela in jih razčleni po 
temeljnih skupinah prejemkov in izdatkov ter po področjih dejavnosti. Zbirne podatke 
vsak mesec objavi na spletnem portalu. Podatki se uporabljajo za izdelavo tekočih 
makroekonomskih analiz, DURS jih uporablja pri nadzoru izpolnjevanja davčnih 
obveznosti pravnih oseb, posamezne pravne osebe pa za preverjanje svojih 
denarnih tokov. V ta namen jim AJPES izdela izkaze denarnih tokov.  

V letu 2008 je AJPES obdelal podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z 
računov za 82.016 pravnih oseb, kar je za 6 % več kot leto poprej. Za posamezne 
pravne osebe pa je izdelal 1.005 izkazov njihovih denarnih tokov ali za 18 % več kot 
v letu 2007.  

Na podlagi podatkov o prejemkih in izdatkih pravnih oseb je AJPES v letu 2008 
nadaljeval s statističnim raziskovanjem o izplačanih čistih (neto) plačah in drugih 
osebnih prejemkih in s statističnim raziskovanjem o plačilih za investicije. 
 
a) Statistično raziskovanje o izplačanih čistih (neto) plačah in drugih osebnih 

prejemkih. Podlaga za to raziskovanje so podatki o izdatkih z računov pravnih 
oseb za izplačane čiste plače in podatki z računov pravnih oseb za druge 
osebne prejemke iz statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih 
oseb. Podatke za to raziskovanje izvajalci plačilnega prometa vsak dan 
sporočajo AJPES. Med izplačane čiste plače sodijo tudi nadomestila čistih plač, 
ki bremenijo delodajalce. Med izplačane druge osebne prejemke pa sodijo 
prejemki za socialno varnost, prejemki po pogodbah o delu in po avtorskih 
pogodbah ter povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki. 
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AJPES podatke o izplačanih čistih plačah in podatke o drugih osebnih prejemkih 
enkrat na dan pošilja DURS, enkrat na mesec pa podatke obdela in objavi na 
svojem spletnem portalu. Podatke o izplačanih čistih plačah razčleni po 
področjih dejavnosti in jih posreduje Uradu Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj.  

 
b) Statistično raziskovanje o plačilih za investicije. Raziskovanje temelji na dveh 

virih podatkov: na podatkih o izdatkih za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz statističnega raziskovanja o 
prejemkih in o izdatkih pravnih oseb in na podatkih o plačilih za investicije iz 
investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke in hranilnice. AJPES 
podatke o plačilih za investicije razčleni po področjih dejavnosti pravnih oseb in 
jih vsak mesec objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o plačilih za 
investicije uporabljajo Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, nekatere druge državne in raziskovalne institucije ter GZS. 

Zaradi sprememb v standardih in načinu izvajanja domačega in čezmejnega 
plačilnega prometa, zlasti zaradi uvajanja enotnega evropskega plačilnega območja 
– plačilnega sistema SEPA (Single Euro Payments Area), nalogi plačilnega prometa 
najkasneje sredi leta 2009 ne bodo več omogočali označevanja namena plačil. S tem 
bo prenehal obstajati tudi vir podatkov za statistična raziskovanja, ki vrsto let temeljijo 
na podatkih o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov pravnih oseb na 
transakcijskih računih. Ker se je kakovost tovrstnih podatkov poslabševala že nekaj 
zadnjih let, je AJPES v tem obdobju uporabnike teh podatkov že opozarjal na 
potrebo po ukinitvi statističnih raziskovanj, ki temeljijo na podatkih o prejemkih in 
izdatkih, in na potrebo po zagotovitvi nadomestnih virov, zlasti za statistično 
raziskovanje o plačilih za investicije in o čistih plačah in drugih osebnih prejemkih.  

3.2.6 Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah 

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah je AJPES začel izvajati v letu 
2007 na podlagi posebnega dogovora med SURS in AJPES. Raziskovanje temelji na 
uredbi Evropske unije. Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah predložijo 
vse delniške družbe v Republiki Sloveniji prek spletnega portala AJPES, in sicer v 
maju tekočega leta za dividende, izplačane v predhodnem letu. V letu 2008 je AJPES 
predložilo podatke o izplačanih dividendah 999 delniških družb. 

3.2.7 Zbiranje podatkov o kadrovskih štipendijah  

V letu 2008 je AJPES s SURS sklenil Dogovor o sodelovanju pri izvajanju 
statističnega raziskovanja »Vprašalnik o izplačanih štipendijah ŠOL-ŠTIP«. Na tej 
osnovi bodo pravne osebe, ki izplačujejo kadrovske štipendije, v letu 2009 AJPES 
posredovale podatke o izplačanih štipendijah v letu 2008 prek spletnega portala 
AJPES. 
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4. BONITETNA IN DRUGE TRŽNE DEJAVNOSTI 

4.1 Uresničevanje ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju opravljanja tržne dejavnosti je nadaljevati in 
izboljševati kakovost izvajanja tistih storitev, katerih glavni vir so javni podatki in 
informacije, ki jih sicer AJPES zagotavlja vsem drugim subjektom v okviru izvajanja 
svojih javnih storitev. In te tržne storitve, z vlaganjem dodatnega strokovnega znanja 
uslužbencev AJPES, povečujejo varnost in preglednost poslovnega okolja. Med te 
storitve sodijo zlasti izdelovanje informacij o boniteti poslovanja posameznih 
poslovnih subjektov in izdelovanje zbirk najpomembnejših finančnih podatkov in 
kazalnikov o poslovanju gospodarskih subjektov v daljšem časovnem obdobju. 

Kratkoročni cilj AJPES v letu 2008 je bil ustaviti padanje naročil na področju 
bonitetne in drugih tržnih storitev. Ta cilj ni bil dosežen na področju bonitetnih 
informacij, bil pa je presežen na področju prodaje zbirk finančnih podatkov in 
kazalnikov FI-PO Ajpes.  

S ciljem povečanja prodaje bonitetnih informacij AJPES pripravlja novo 
metodologijo za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb za napovedovanje 
verjetnosti neplačila. Metodologija bo morala izpolnjevati predpisane zahteve, ki jih je 
v letu 2006 določila Banka Slovenije v Sklepu o priznavanju zunanjih bonitetnih 
institucij, in zahteve, ki jih pripravlja Evropska komisija za sprejem nove Uredbe o 
bonitetnih agencijah, ki bo prvič doslej urejala delovanje teh agencij v državah 
članicah EU. 

4.2 Uresničevanje nalog 

4.2.1 Informacije o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov 

Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v 
premoženjsko-finančni položaj posameznih poslovnih subjektov. Vsebinsko se 
razlikujejo glede na posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske družbe in 
zadruge, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava itd.) in glede na namen 
uporabe informacij (krajše in obširnejše informacije ter analize poslovanja 
posameznih poslovnih subjektov). Bonitetne informacije AJPES temeljijo na široki 
bazi uradnih podatkov, kar zagotavlja njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost. 
Temeljijo na podatkih letnih poročil (podatke v skladu s predpisi zagotavljajo poslovni 
subjekti sami), na podatkih o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, na 
podatkih o dospelih neporavnanih obveznostih (podatke zagotavljajo izvajalci 
plačilnega prometa), na podatkih iz različnih javnih registrov (PRS, Register 
transakcijskih računov itd.) in na drugih podatkih.  

AJPES zagotavlja informacije o boniteti poslovanja ne le o poslovnih subjektih 
iz Slovenije, ampak tudi o poslovnih subjektih iz Hrvaške, Makedonije in Srbije. V ta 
namen ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov letnih 
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poročil poslovnih subjektov v teh državah sklenjene posebne sporazume o izmenjavi 
bonitetnih informacij. 

Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb, za katere je zanimanje 
največje, so na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem 
in hrvaškem jeziku. Te informacije vsebujejo tudi bonitetne ocene, pripravljene na 
podlagi podatkov o poslovnem izidu in premoženjsko-finančnem položaju 
gospodarskih družb v zadnjih 6 letih in na podlagi podatkov o tekočem obsegu 
poslovanja in o plačilni sposobnosti. Bonitetne ocene so tudi rezultat primerjav 
uspešnosti poslovanja posamezne gospodarske družbe z uspešnostjo dejavnosti, v 
katero gospodarska družba sodi. 

Najhitrejši in najenostavnejši dostop nudi AJPES do bonitetne informacije eBON 
na spletnem portalu. eBON je bonitetna informacija za gospodarsko družbo, ki 
vsebuje bonitetno oceno ter vse najpomembnejše podatke za presojo bonitete 
gospodarske družbe. Vsebuje splošne podatke o družbi, zbrane iz različnih javnih 
registrov, podatke iz letnih poročil, podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z 
računov ter podatke o morebitnih dospelih neporavnanih obveznostih. Navedeni so 
tudi istovrstni podatki in kazalniki za dejavnost, v katero družba sodi. Po 
najpomembnejših podatkih in kazalnikih je določeno mesto družbe v dejavnosti. 
Ključno informacijo v eBON predstavlja bonitetna ocena, iz katere je razvidna in tudi 
opisno pojasnjena poslovna uspešnost in finančna stabilnost družbe. Na voljo je tudi 
v angleškem jeziku.  

AJPES je v letu 2008 izdelal 16.063 informacij o boniteti poslovanja. Naročniki 
so povpraševali predvsem po informacijah o boniteti poslovanja gospodarskih družb, 
samostojnih podjetnikov in javnih zavodov.  

Število izdelanih informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih 
subjektov je v zadnjih dveh letih močno upadlo. Podrobnejši podatki so razvidni iz 
preglednice. 
 
 

Leto Število izdelanih 
bonitetnih informacij Indeks s stalno bazo Verižni indeks 

1 2 3 4 

2008 16.063 52,5 73,0

2007 22.059 72,7 72,0

2006 30.337 99,1 112,2

2005 27.047 88,3 96,5

2004 28.038 91,6 91,6

2003 30.622 100,0 -

Dejavnikov, ki povzročajo upadanje obsega prodaje bonitetnih storitev AJPES v 
zadnjih dveh letih, je več. Eden izmed pomembnih vzrokov so določila novega 
Zakona o javnem naročanju, ki je stopil v veljavo januarja 2007 in spremenil pogoje 
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za preverjanje finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja. V 
postopkih javnega naročanja morajo podatke o ponudnikih, ki so dostopni v uradnih 
evidencah, naročniki pridobivati sami, poleg tega pa zakon ne zahteva več 
dokazovanja finančne sposobnosti z bonitetnimi informacijami. Precejšen vpliv na 
zmanjšanje obsega povpraševanja po bonitetnih informacijah ima tudi možnost 
brezplačnega dostopa do številnih javno objavljenih podatkov o poslovanju 
posameznih poslovnih subjektov na spletnem portalu AJPES. Prav gotovo je 
zmanjšanje obsega naročil mogoče pripisati tudi konkurenci, ki ima na razpolago več 
sredstev za pridobivanje kupcev svojih storitev kot javna agencija.  

4.2.2 Zbirka finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes 

FI-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in 
kazalnikov o poslovanju posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
v daljšem časovnem obdobju. Na voljo je na spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema 
preko 110.000 poslovnih subjektov. Za gospodarske družbe in zadruge so v FI-PO 
Ajpes vključeni 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, občine, regije in celotno gospodarstvo. Vpogled v podatke in 
kazalnike izbranega poslovnega subjekta v daljšem časovnem obdobju in primerjava 
z istovrstnimi podatki in kazalniki drugih poslovnih subjektov in z dejavnostjo, v 
katero sodi, omogočata kakovostno in celovito presojo finančnega poslovanja 
poslovnega subjekta. FI-PO Ajpes je na voljo v slovenskem in v angleškem jeziku.  

Da bi lahko AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poročil 
gospodarskih družb oziroma pred njihovo javno objavo na spletnem portalu AJPES 
zagotovil objavo nerevidiranih podatkov teh gospodarskih družb v zbirki FI-PO Ajpes 
in jih uporabil za izdelavo informacij o boniteti poslovanja, je od večine takšnih družb 
pridobil ustrezna soglasja. Po predložitvi revidiranih letnih poročil za posamezno leto 
oziroma po njihovi javni objavi na spletnem portalu, AJPES podatke v zbirki podatkov 
FI-PO Ajpes zamenja z revidiranimi podatki in na podlagi revidiranih podatkov 
pripravlja informacije o boniteti poslovanja. 

Poleg podatkov iz letnih poročil nudi zbirka tudi podatke o dospelih 
neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov oziroma o blokadah njihovih 
transakcijskih računov, ki jih tekoče dnevno ažurira. Ti podatki so pomembni pri 
presoji plačilne sposobnosti, zlasti kratkoročne plačilne discipline posameznega 
poslovnega subjekta. 

K finančnim podatkom in kazalnikom je AJPES v letu 2008 dodal tudi možnost 
povezave na medijske objave za pridobivanje dodatnih informacij o posameznih 
poslovnih subjektih ali posameznih dejavnostih. 

V letu 2008 se je zelo povečalo zanimanje za zbirko FI-PO Ajpes, tako da se je 
število uporabnikov povečalo iz 366 v letu 2007 na 594 v letu 2008. Podrobnejši 
podatki so razvidni iz preglednice. 
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Prodane zbirke FI-PO Ajpes Vpogledi v FI-PO Ajpes 
Leto 

Število Indeks s 
stalno bazo 

Verižni 
indeks Število Indeks s 

stalno bazo 
Verižni 
indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 594 376,0 162,3 2.098 477,3 94,0 

2007 366 231,6 92,0 2.231 475,7 128,7 

2006 398 251,9 88,6 1.733 369,5 161,8 

2005 449 284,2 98,0 1.071 228,4 228,4 

2004 458 289,9 289,9 469 100,0 - 

2003 158 100,0 - - * - - 
 
* V letu 2003 posamezni vpogledi še niso bili možni. 

4.2.3 Večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med poslovnimi 
subjekti 

Večstransko pobotanje opravlja AJPES kot konkurenčno storitev na podlagi 
pogodbe s posameznimi poslovnimi subjekti v skladu s Splošnimi pogoji 
večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev pri AJPES in v skladu s Pogoji 
elektronskega poslovanja med naročniki in AJPES. Pobotanje izvaja AJPES po 
časovnem načrtu, ki ga vsako leto v decembru za naslednje leto objavi na svojem 
spletnem portalu. 

Naloge AJPES na področju večstranskega pobotanja so: priprava navodil za 
izvajanje večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti 
oziroma naročniki, ki so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki, izdelava in 
objava letnih časovnih načrtov večstranskih pobotanj, tekoče sprejemanje prijav v 
pobotanje, opravljanje pobotanj in obveščanje udeležencev o rezultatih pobotanj. 
AJPES objavlja različna obvestila in poročila o rezultatih pobotanja na spletnem 
portalu. 

AJPES opravlja večstransko pobotanje na enostaven, učinkovit in cenovno 
ugoden način. Prijave obveznosti v pobotanje lahko poslovni subjekti predložijo na 
papirju, disketi, po elektronski pošti in prek spletnega portala AJPES. Prijave v 
pobotanje lahko začnejo predlagati 7 dni pred pobotanjem. Vse postopke izpeljave 
posameznega pobotanja, vključno s posredovanjem rezultatov pobotanja poslovnim 
subjektom, AJPES opravi v enem dnevu – na dan pobotanja. Poslovnim subjektom, 
katerih prijavljene obveznosti niso bile pobotane, AJPES storitve pobotanja ne 
zaračuna. 

V letu 2008 je AJPES izvedel 12 večstranskih pobotanj, vsak mesec enega. V 
posamezno pobotanje je bilo vključenih povprečno 1.262 poslovnih subjektov, ki so v 
vsa pobotanja skupaj prijavili 2.616 milijonov evrov obveznosti. 

V letu 2008 je bilo število poslovnih subjektov, vključenih v posamezno 
pobotanje, v primerjavi s številom poslovnih subjektov, ki so bili vključeni v 
posamezno pobotanje v letu 2007, manjše za 5 %. Znesek v pobotanje prijavljenih 
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obveznosti je bil večji za 10 %, znesek pobotanih obveznosti pa je bil manjši za 5 %. 
Podrobnejši podatki so razvidni iz preglednice. 
 

Leto 

Povprečno 
število 

poslovnih 
subjektov, 

vključenih v 
posamezno 
pobotanje 

Število prijav 
obveznosti za 

pobotanje 

Znesek 
prijavljenih 

obveznosti (v 
EUR) 

Znesek 
pobotanih 

obveznosti (v 
EUR) 

Delež 
pobotanih 

obveznosti v 
prijavljenih (v 

%) 

1 2 3 4 5 6=(5 : 4 x100) 
2008 1.262 15.148 2.615.518.257 180.464.295 7
2007 1.334 16.013 2.367.233.145 190.005.137 8
2006 1.508 18.101 2.420.255.446 258.138.328 11
2005 1.698 20.375 2.594.520.781 277.826.544 11
2004 1.891 22.688 2.774.781.610 318.393.933 11
2003 1.917 28.760 3.483.732.565 403.204.749 12
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VII. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 

1. Uresničevanje ciljev 

Uresničevanje strateških ciljev poslanstva AJPES je neločljivo povezano z 
uporabo elektronskega poslovanja v notranjih in zunanjih poslovnih procesih. 

AJPES s svojim elektronskim poslovanjem spodbuja k elektronskemu 
poslovanju tudi uporabnike svojih storitev – zavezance za oddajo podatkov in 
uporabnike podatkov, predvsem prek spletnega portala AJPES. Z uvajanjem in 
izboljševanjem spletnih storitev se AJPES tudi neposredno povezuje z javnimi 
institucijami in poslovnimi subjekti.  

Uporaba elektronskega poslovanja ter z njo povezano združevanje in 
optimiziranje postopkov za zbiranje in nadaljnje posredovanje podatkov hkrati 
omogočajo AJPES zmanjševati število uslužbencev pri izvajanju obstoječih delovnih 
procesov in jih preusmerjati v izvajanje novih nalog. 

S povečevanjem obsega in pomena elektronskega poslovanja se povečuje 
pomen informacijske podpore (infrastrukture), zato je zagotavljanje zmogljive in 
zanesljive informacijske podpore strateški cilj AJPES.  

Skladno s tem strateškim ciljem je AJPES opredelil v letu 2008 tudi kratkoročni 
cilj posodobitve nekaterih delov informacijske infrastrukture in ga uspešno uresničil.  

2. Uresničevanje nalog  

2.1 Posodobitev informacijske infrastrukture 

Cilji posodobitve nekaterih delov informacijske infrastrukture, odobrene z 
rebalansom finančnega načrta v juliju 2008, so bili: (1) povečanje zmogljivosti 
strežnikov, ki jih uporablja spletni portal AJPES, (2) povečanje zmogljivosti in ločitev 
podatkovnih baz za zajem letnih poročil z zagotovitvijo posebnega podatkovnega 
strežnika in (3) povečanje hitrosti delovanja diskovnega podsistema ter 
pripadajočega sistema za varnostno kopiranje podatkov.  

Ker v finančnem načrtu AJPES za leto 2008 Ministrstvo za finance, kot resorno 
pristojno ministrstvo, za navedene posodobitve opravljanja javne službe ni odobrilo 
proračunskih sredstev, je moral AJPES z rebalansom finančnega načrta za leto 2008 
potrebna sredstva zagotoviti iz preostanka presežka prihodkov tržne dejavnosti 
preteklih letih (v načrtovani višini 291.000 EUR). 

Posodobitve so bile izvedene v zadnjem trimesečju leta 2008 in so povečale 
zmogljivosti navedenih delov informacijskega sistema od 25 do 40 %.  

Potrebe po povečanju zmogljivosti informacijske infrastrukture so bile 
ugotovljene oziroma končno potrjene sredi leta 2008, ko se je ob vključitvi Sodnega 
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registra v PRS močno povečalo število uporabnikov storitev na spletnem portalu 
AJPES, saj so od tedaj na njem na razpolago nekatere nove brezplačne spletne 
storitve, ki prej niso obstajale (vpogledi v sodni del PRS, redni in zgodovinski e-izpisi, 
e-objave, pregledi listin, zaščitena iskanja idr.) ali pa so bile dostopne na sodiščih in 
pri notarjih le v papirni obliki. Neprekinjeno nudenje teh storitev je postalo sestavni 
del pričakovanj uporabnikov storitev, zlasti večjih, ki so uporabo storitev AJPES 
določili v svojih delovnih procesih (npr. banke in druge finančne organizacije idr.). 
Zaradi tega je bilo potrebno zagotoviti takšno računalniško opremo, ki v primeru 
okvare posamezne kritične komponente sistema omogoča samodejni preklop na 
rezervni sistem. (Cenejše rešitve v vzdrževanju informacijske infrastrukture, ki so bile 
v AJPES v rabi v preteklih letih, ko je bilo v primeru okvar strojne opreme 
zagotovljeno servisiranje opreme z nekaj urnimi odzivnimi časi ali pa so bile 
uporabljene začasne obhodne rešitve na starejši rezervni opremi, so postale 
neustrezne.) 

Drug dejavnik, ki je zahteval v letu 2008 izvedbo posodobitve računalniške 
infrastrukture in ima deloma vzrok v povečanju uporabe spletnega portala AJPES 
zaradi storitev PRS, pa je bila potreba po skrajšanju odzivnih časov spletnih aplikacij 
za vnos in zajem podatkov pri oddaji letnih poročil različnih zavezancev. Že pri vnosu 
in zajemu podatkov letnih poročil za leto 2007 (konec februarja in konec marca 2008) 
je AJPES beležil občutno povečane obremenitve svojega informacijskega sistema, 
zlasti zadnje dni zakonsko predpisanih rokov za njihovo oddajo. Za poslovno leto 
2007 gospodarski subjekti namreč niso več predlagali letnih poročil na papirju. Zaradi 
preobremenjenosti informacijskega sistema nekateri zavezanci zadnje dni roka za 
oddajo letnih poročil prek spleta le-teh niso mogli oddati v pričakovanem času, zato 
je bilo potrebno sprejem letnih poročil podaljšati tudi na naslednji delovni dan. 
Povečane obremenitve ob teh konicah pa so vplivale na delovanje celotnega 
spletnega portala AJPES, saj so se odzivni časi pri pregledovanju vsebine portala in 
npr. pri iskanju podatkov po registrih povečali tudi na več kot deset sekund. Slabši 
odzivni časi so vplivali tudi na izvajanje storitev tržne dejavnosti, kar je negativno 
vplivalo na zadovoljstvo njihovih uporabnikov. Iz teh razlogov je moral AJPES 
pravočasno oz. še konec leta 2008 nadgraditi informacijsko infrastrukturo za potrebe 
spletnega portala in še posebej za vnos in zajem podatkov letnih poročil za leto 
2008. 

Učinki te posodobitve bodo pri uporabnikih javnih storitev AJPES vidni zlasti ob 
povečanju odzivnosti spletnega portala v času največjih obremenitev, to je ob zadnjih 
rokih za oddajo letnih poročil posameznih vrst poslovnih subjektov (konec februarja 
2009 in konec marca 2009). Zaradi zamenjave starejše opreme z novo se bodo 
znižali stroški vzdrževanja, ki s starostjo opreme pomembno rastejo, znižali pa se 
bodo tudi stroški za električno energijo, saj je poraba nove opreme bistveno nižja, kot 
poraba stare. Navedene izboljšave dela informacijskega sistema so že imele 
pozitiven učinek na zanesljivost in odzivnost delovanja informacijskega portala 
AJPES in nekaterih drugih podsistemov. Javnost in dostopnost podatkov in 
dokumentov je bila na spletnem portalu AJPES praktično ves čas zagotovljena, kar je 
nedvomno pozitivno vplivalo na varnost pravnega prometa. Zaradi stalne 
razpoložljivosti so delovni procesi, ki so vezani na podatke o registraciji poslovnih 
subjektov in preverjanje pravnih dejstev, pri uporabnikih portala AJPES lahko 
potekali nemoteno in uporabnikom niso povzročali dodatnih stroškov. Glede na 
odzive uporabnikov lahko ugotovimo, da so se določeni postopki zaradi hitrega 
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pridobivanja informacij močno skrajšali. Tako AJPES ocenjuje, da so bili cilji 
posodobitve informacijske podpore v letu 2008, načrtovani v rebalansu finančnega 
načrta, doseženi gospodarno, učinkovito in uspešno. 

2.2 Vzdrževanje informacijskega podsistema – Sodnega 
registra kot dela PRS-GD 

Ob velikem dosežku registracije gospodarskih družb v novi ureditvi oziroma 
prek sistema e-VEM-GD, predstavljenim v prejšnjih delih tega poročila, pa do konca 
leta 2008 še ni bilo urejeno dolgoročno financiranje vzdrževanja sistema e-VEM-GD, 
zlasti tistega njegovega dela, ki ga uporabljajo za izvajanje svojih nalog sodišča. 
Vzpostavitev sistema so financirale sodelujoče institucije same po načelu »vsaka 
krije svoje izdatke izgradnje skupnega projekta«. Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, ki v imenu sodne veje oblasti sodeluje v tem med-institucionalnem 
sistemu, je konec leta 2008 sporočilo stališče, po katerem naj AJPES kot upravljavec 
PRS, katerega del je Sodni register, krije tudi stroške nakupa orodij, potrebnih za 
delo sodišč (to je stroške nakupa licenc za dostop do Oracle baze in za uporabo 
aplikacijskega strežnika Oracle). AJPES zaradi prej navedenega načela financiranja 
tega ni bil dolžan zagotoviti, kljub temu pa soglaša, da bi bilo v bodoče najbolj 
pregledno in učinkovito, če bi bila proračunska sredstva za posodobitve in 
vzdrževanje tega podsistema zagotovljena na enem mestu oziroma pri enem 
proračunskem uporabniku, vendar doslej niso bila in AJPES pravic uporabe 
računalniških orodij za uslužbence registrskih sodišč tudi ni mogel financirati. Zato je 
prihodnje financiranje potrebno urediti v dogovoru med sodelujočimi institucijami 
oziroma med Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za javno upravo in 
Ministrstvom za finance.  

Dokler problem tega financiranja ne bo rešen, AJPES med drugim ne bo mogel 
zagotoviti rezervnih rešitev (aplikacijskega strežnika) za delovanje podsistema v 
primeru okvar, kar lahko v takih okoliščinah za več ur onemogoči izvajanje postopkov 
registracije poslovnih subjektov, ki so predmet vpisa v Sodni register kot del PRS. 

2.3 Rezervni računalniški center 

AJPES že nekaj časa ugotavlja, da obstaja potreba po vzpostavitvi rezervnega 
računalniškega centra na ustrezno oddaljeni lokaciji, na katerega bi lahko v primeru 
delne ali katastrofalne odpovedi osrednjega računalniškega centra prenesli vitalne 
dele informacijskega sistema. Potreba po rezervnem centru se je v letu 2008 močno 
povečala, saj zaradi pomembnosti javne objave in pridobivanja podatkov in 
dokumentov Sodnega registra kot dela PRS, nerazpoložljivost sistemov, daljša od 
enega delovnega dneva, praktično ni več dopustna. Trenutno AJPES tako stopnjo 
zanesljivosti uspešno zagotavlja z redundantno opremo na svoji lokaciji, v primeru 
nesreče, npr. požara ali potresa večjih razsežnosti, pa tega ne bi bilo mogoče 
zagotoviti. Okrevanje po nesreči bi bilo namreč mnogo daljše od potrebnega. 

AJPES ocenjuje, da bi bilo tak rezervni center najlažje vzpostaviti v sodelovanju 
z Ministrstvom za javno upravo, ki ima svoj rezervni center v Mariboru. Glede na že 
zagotovljene pogoje delovanja tega centra bi moral AJPES za svoj rezervni center 
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zagotoviti le potrebno računalniško in komunikacijsko opremo ter najeti ustrezne 
komunikacijske poti. Zagotoviti bi moral tudi rešitve za zrcaljenje podatkovnih baz na 
oddaljeni lokaciji ter druge ustrezne programske in strojne rešitve, ki omogočajo 
vzpostavitev izvajanja storitev AJPES na oddaljeni lokaciji. 

Predlog za vzpostavitev rezervnega računalniškega centra bo AJPES pripravil 
za obravnavo v pristojnih ministrstvih v letu 2009. 
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VIII. VARNOST IN KAKOVOST INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA 

1. Uresničevanje ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju varnosti in kakovosti informacijskega sistema 
je zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskega sistema pri 
izvajanju poslovnih procesov. 

Varnost in kakovost informacijskega sistema je opredeljena kot element skupne 
poslovne strategije AJPES. Njen razvoj je bil začrtan s sprejemom odločitve, da se 
pri izgradnji sistema upravljanja informacijske varnosti v AJPES kot vodilo upoštevajo 
smernice standarda ISO/IEC 27001, ki velja za enega najcelovitejših na tem 
področju.  

2. Uresničevanje nalog 

Temeljne naloge na področju varnosti in kakovosti informacijskega sistema so 
načrtovanje in priprava varnostnih politik ter nadzor njihovega izvajanja, priprava 
navodil in postopkov s področja dela, upravljanje z analizo tveganj, analiziranje 
varnosti in kakovosti informacijskega sistema, predlaganje izboljšav ter spremljanja 
njihovega uresničevanja, sodelovanje pri zagotavljanju in upravljanju neprekinjenega 
poslovanja, upravljanje z varnostnimi dogodki, izvedba usposabljanj s področja 
informacijske varnosti ter izvajanje notranjih nadzorov in inštruktaž z namenom 
izboljšanja varnosti in kakovosti informacijskega sistema.  

Pravne podlage za izvajanje nalog s področja varnosti in kakovosti 
informacijskega sistema so predvsem: Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o elektronskih 
komunikacijah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o pogojnem dostopu do 
zaščitenih elektronskih storitev, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ter 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Smiselno se za 
izvajanje nalog uporabljajo tudi drugi zakoni, uredbe, predpisi, smernice standardov 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 in ISO/IEC 27005 ter priporočila dobrih praks na tem 
področju. 

V skladu z nalogami iz letnega načrta dela v letu 2008 so bile v letu 2008 
izvedene aktivnosti prepoznavanja in ocenjevanja tveganj, na področju informacijske 
varnosti izdelana podrobnejša analiza tveganja varnosti informacijskega sistema ter v 
decembru 2008 izdelan register tveganj AJPES. Aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo 
registra tveganj, so bile izvedene v skladu s Strategijo razvoja notranjega nadzora 
javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki je neposrednim 
proračunskim uporabnikom narekovala vzpostavitev registra tveganj v letu 2007, 
posrednim pa v letu 2008.  

Register tveganj za temeljne aktivnosti sektorjev in služb centrale AJPES ter 
analiza tveganja informacijskega sistema sta bila v AJPES izdelana prvič. Cilj 
vzpostavitve registra tveganj AJPES je bil prepoznati in oceniti osnovna tveganja 
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obstoječega notranjega kontroliranja v AJPES ter določiti ukrepe za obvladovanje 
tveganj v prihodnje.  

Namen izvedbe analize tveganja varnosti informacijskega sistema je bil na 
sistematičen način analizirati področje varnostnih tveganj, katerim je izpostavljen 
informacijski sistem AJPES, ter na podlagi pridobljenih ocen sprejeti in vpeljati take 
kontrole, ki bodo tveganja znižala na sprejemljivo raven. Cilj izvedbe je bil določitev 
primerne stopnje zaščite informacijskih dobrin v informacijskem sistemu AJPES. Na 
podlagi ocenjenih tveganj je bil sestavljen načrt za njihovo obravnavo in zmanjšanje 
na sprejemljivo raven. 

Ker so celovitost, zaupnost in razpoložljivost spletnega portala AJPES 
ključnega pomena za nemoteno poslovanje z uporabniki storitev AJPES, je bilo z 
namenom ugotovitve morebitnih pomanjkljivosti in varnostnih vrzeli izvedeno zunanje 
varnostno testiranje spletnega strežnika www.ajpes.si. Osnovna ugotovitev 
varnostnega testiranja je bila, da so spletni strežnik in mehanizmi, ki varujejo okolje 
AJPES, glede izbrane strojne in programske opreme na kakovostni ravni in dosegajo 
visoko stopnjo varnosti.  

AJPES je v letu 2008 aktivno sodeloval v medresorski delovni skupini pri 
pripravi Študije izvedljivosti dolgoročne hrambe elektronskega arhivskega gradiva pri 
Arhivu Republike Slovenije ter izvajal aktivnosti za pripravo Notranjih pravil za 
elektronsko hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Na podlagi analize 
pravnih aktov in enotnih tehnoloških zahtev so bile oblikovane zahteve za uvedbo 
ustreznega informacijskega sistema za upravljanje dokumentarnega gradiva, ki 
predstavlja predpogoj za pripravo notranjih pravil, izbrana je bila ustrezna rešitev, 
akreditirana s strani Arhiva Republike Slovenije, ki jo bo AJPES v svoje poslovanje 
uvedel v letu 2009. 

Na področju varstva osebnih podatkov ima AJPES, kot upravljavec zbirk 
osebnih podatkov, veliko odgovornost. V drugi polovici leta 2008 je Informacijski 
pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: IP) izvedel pregled ustreznosti 
varovanja osebnih podatkov pri poslovanju AJPES, v katerem je ugotovil, da je 
ureditev obdelave, posredovanja in hrambe vzpostavljena na ustrezni način. Na 
podlagi nadzora Centralnega registra prebivalstva pri Ministrstvu za notranje zadeve 
je IP od AJPES zahteval tudi posamične preveritve dostopa uslužbencev AJPES do 
nekaterih osebnih podatkov. V ta namen je Služba za varnost in kakovost 
informacijskega sistema AJPES opravila notranji nadzor nad delom uslužbencev pri 
dostopanju do osebnih podatkov v Centralnem registru prebivalstva. Ugotovljeni so 
bili štirje primeri neupravičenih vpogledov, zoper kršitelje pa je AJPES uvedel 
disciplinske postopke.  

Z namenom doseganja višje stopnje zaupanja v storitve AJPES pri svojih 
odjemalcih, ki bo še dodatno pomembna pri vključevanju PRS v EBR, so bile v 
AJPES v letu 2008 izvedene nekatere aktivnosti, potrebne za v letu 2009 načrtovano 
pripravo na pridobitev ustreznih certifikatov, predvsem standardov ISO/IEC 9001 za 
vodenje sistemov kakovosti, ISO/IEC 27001 za upravljanje informacijske varnosti in 
QWEB za certificiranje spletnega poslovanja. 
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IX.  VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O 
PREKRŠKIH IN PREDLAGANJE IZBRISOV 
POSLOVNIH SUBJEKTOV PO URADNI DOLŽNOSTI 

1. Uresničevanje ciljev  

Strateški cilj AJPES na področju vodenja in odločanja v postopkih o prekrških je 
s preventivnim informiranjem in svetovanjem poslovnim subjektom čim bolj prispevati 
k preprečevanju kršitev predpisov, ki jih je največ pri izpolnjevanju obveznosti 
predložitve letnih poročil AJPES. Kljub temu se v zadnjih dveh letih število kršiteljev 
ne zmanjšuje tako kot v prvih treh letih delovanja AJPES. Tako je imel AJPES v letu 
2007 večji pripad novih zadev, kot je bilo število nerešenih zadev. V Programu dela 
za leto 2008 si je AJPES zadal cilj, da bo ob koncu leta število nerešenih zadev 
manjše kot v letu prej in bo rešeno večje število zadev kot znaša pripad novih. Ta cilj 
je bil uresničen.  

2. Uresničevanje nalog 

2.1 Vodenje in odločanje v postopkih o prekrških 

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in v skladu z zakonom, ki ureja 
prekrške, AJPES vodi in odloča v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo 
predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, zakonu, ki ureja računovodstvo, zakonu, ki ureja društva, in 
drugih predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. AJPES vodi in odloča v 
postopkih o prekrških pri naslednjih kršitvah: 
 

- opustitev predložitve letnih poročil samostojnih podjetnikov za javno objavo 
(Zakon o gospodarskih družbah), 

- opustitev predložitve podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov za državno statistiko (Zakon o gospodarskih 
družbah), 

- opustitev predložitve letnih poročil zadrug (Zakon o zadrugah), 
- opustitev predložitve letnih poročil društev za zagotavljanje javnosti (Zakon o 

društvih), 
- opustitev predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in 

nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za zagotavljanje 
javnosti (Zakon o računovodstvu), 

- opustitev prijave napačnih podatkov v register, sprememb podatkov ali 
prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika (Zakon o gospodarskih 
družbah). 

AJPES je kot prekrškovni organ določen tudi v ZPFOLERD, vendar pa teh 
nalog nadziranja še ne opravlja, ker tega zakona poslovni subjekti v letu 2008 še niso 
bili zavezani izvajati.  
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V juliju 2008 je bila uveljavljena tudi novela Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1B), s katero opustitev predložitve letnih poročil gospodarskih družb za javno 
objavo (zaradi napake zakonodajalca) ni več sankcionirana. AJPES pričakuje, da bo 
ta napaka odpravljena čim prej oz. z novelo ZGD-1C. Ker je v času predlaganja letnih 
poročil za leto 2007 za večino poslovnih subjektov sankcija še veljala, opustitev 
sankcioniranja še ni imela večjega vpliva na popolnost zajetja letnih poročil za javno 
objavo. Tudi obseg dela s področja vodenja in odločanja v postopkih o prekrških v 
letu 2008 ni bil manjši, saj običajno isti poslovni subjekti, ki ne predložijo letnih poročil 
za javno objavo, ne predložijo tudi podatkov iz letnih poročil za državno statistiko, kar 
je ostalo sankcionirano. 

V letu 2008 je bila sprejeta peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E), ki je začela 
veljati 5. marca 2008. Največje spremembe ZP-1E, ki so pomembno vplivale na 
izvajanje prekrškovnih postopkov v AJPES, se nanašajo na zagotavljanje večje 
pravne varnosti kršitelja v hitrem postopku kakor tudi na krepitev pravnega položaja 
kršitelja v postopku z zahtevo za sodno varstvo kot edinega rednega pravnega 
sredstva. Pomembna sprememba novele ZP-1E se nanaša tudi na določbo, s katero 
se v postopkih o prekrških v letu 2009 ne bodo več določale povprečnine; od 1. 1. 
2009 dalje se bodo odmerjale sodne takse po Zakonu o sodnih taksah. Spremembe 
v materialnih predpisih ter spremembe in novosti v procesnih predpisih so vplivale 
tudi na ustrezne prilagoditve v vsebini in organizaciji dela pri vodenju postopkov o 
prekrških v AJPES ter zagotavljanju ustreznih evidenc.  

Naloge vodenja in odločanja v postopkih o prekrških opravljajo pooblaščene 
uradne osebe v izpostavah AJPES poleg opravljanja drugih strokovnih nalog. Po 
stanju na dan 31. 12. 2008 je imelo pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o 
prekrških 60 uslužbencev AJPES. Da bi lahko naloge vodenja in odločanja v 
postopkih o prekrških AJPES opravljal čim bolj strokovno, je v letu 2008 organiziral 
prekrškovno delavnico z zunanjimi strokovnjaki za prekrškovno pravo.  

Obseg dela pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških za leto 2008 
prikazuje naslednja preglednica. 
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Zap.št. Besedilo Število 

zadev 
Delež v 

% 

I. Zadeve za reševanje v letu 2008 (1 + 2) 11.751 100,0

1. Prenos nerešenih zadev iz leta 2007 4.599 39,1
2. Nove zadeve v letu 2008 7.152 60,9
2.1. Nepredložitev letnih poročil za leto 2007 7.145 60,9
2.2. Kršitve s področja registracije samostojnih podjetnikov  7 0,0

II. Rešene zadeve (1 do 6)  9.044 77,0

1. Uradni zaznamki, da se odločba ne izda oziroma da se postopek ne 
začne 4.741 40,4

2. Izdana opozorila 2.639 22,5
3. Izdane odločbe o prekršku 1.336 11,4
4. Izdani plačilni nalogi 182 1,5
5. Ustavljeni postopki 144 1,2
6. Zadeve, odstopljene drugemu organu zaradi nepristojnosti 2 0,0

III. Nerešene zadeve (I. – II.) 2.707 23,0

IV. Predlogi za izbris poslovnih subjektov na podlagi ZFPPIPP, stanje na 
dan 31. 12. 2008 589 5,0

V. Število vloženih zahtev za sodno varstvo, od tega: 24 0,2
1. Število zavrženih zahtev za sodno varstvo 4 0,0
2. Število zahtev za sodno varstvo, posredovanih sodišču 9 0,0
VI. Število predlogov za določitev uklonilnega zapora 43 0,4
VII. Število pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti - -
VIII. Število predlogov za nadomestitev plačila globe z opravo nalog v 

splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti - -

Podatki kažejo, da je bil opravljeni obseg dela s področja vodenja in odločanja v 
postopkih o prekrških v letu 2008 večji kot v letu 2007, saj je bilo rešenih 4,7 % več 
zadev (v letu 2007 je bilo rešenih 8.635 zadev). Število vloženih zahtev za sodno 
varstvo je bilo manjše za 25 %. Pri vsaki vloženi zahtevi za sodno varstvo mora 
pooblaščena uradna oseba najprej ugotoviti, ali je zahteva pravočasna, ali jo je 
vložila upravičena oseba, ali je popolna, jo preizkusiti po uradni dolžnosti, nato pa 
mora še ugotoviti, ali je utemeljena. V primeru, da je zahteva za sodno varstvo 
pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe in če ni razlogov za 
spremembo prvotne odločitve pooblaščene uradne osebe ali za odpravo odločbe in 
ustavitev postopka, jo pooblaščena uradna oseba odstopi v reševanje sodišču skupaj 
s celotnim spisom in predložitvenim poročilom. V letu 2008 je bilo 9 takih primerov (v 
letu prej 8).  

Z namenom, da se kršitelja, ki je fizična oseba, prisili, da plača globo, ki mu je 
bila izrečena z odločbo o prekršku, je bilo v letu 2008 na okrajna sodišča vloženih 43 
predlogov za določitev uklonilnega zapora (v letu 2007 nobeden). Neplačane globe in 
stroški postopka (povprečnina) se prisilno izterjujejo.  

Pregled vzpostavljenih in prostovoljnih plačil iz naslova prekrškov v letih 2006-
2008 prikazuje naslednja preglednica. 
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v evrih 
Leto Besedilo 

2006* 2007 2008 
Skupaj 

1. Znesek vzpostavljenih terjatev 294.705 476.398 453.882 1.224.985
− za globe 190.578 404.464 323.859 918.901
− za stroške postopka (povprečnine) 104.127 71.934 130.023 306.084
2. Znesek prostovoljnih plačil** 43.100 38.032 57.223 138.355
− plačane globe 7.803 25.317 32.827 65.947
− plačani stroški postopka (povprečnine) 35.297 12.715 24.396 72.408
3. Delež prostovoljnih plačil 14,6 % 8,0 % 12,6 % 11,3 %
 
* Podatki za leto 2006 so iz SIT v EUR preračunani po tečaju 239,640 SIT za 1 EUR. 
** Med prostovoljnimi plačili so všteta tudi plačila, ki so jih kršitelji opravili po posredovanju predlogov za prisilno 

izterjavo na DURS, vendar še pred začetkom postopka izvršbe. 

V zvezi s postopki prisilne izterjave zaradi neplačanih glob in stroškov postopka 
je AJPES z DURS sklenil Dogovor o elektronski izmenjavi podatkov za prisilno 
izterjavo. Na podlagi tega dogovora AJPES posreduje DURS enkrat mesečno 
predloge za prisilno izterjavo neplačanih glob in stroškov postopka (povprečnin) v 
elektronski obliki. V letu 2008 je bilo na ta način posredovanih 239 predlogov za 
prisilno izterjavo neplačanih glob v skupnem znesku 279.221,97 EUR in 1.100 
predlogov za prisilno izterjavo neplačanih stroškov postopka (povprečnin) v znesku 
80.578,11 EUR. Izterjanih je bilo za 96.631,42 EUR glob in za 23.016,25 EUR 
stroškov postopka oziroma povprečnin.  

Pregled izterjave terjatev v prisilni izterjavi prek DURS v letih 2006-2008 
prikazuje naslednja preglednica. 

v evrih 
Leto Besedilo 

2006* 2007 2008 
Skupaj 

1. Znesek terjatev, posredovanih v prisilno 
izterjavo 155.350 590.557 359.800 1.105.707

− za globe 99.253 476.803 279.222 855.278
− za stroške postopka (povprečnine) 56.097 113.754 80.578 250.429
2. Izterjani znesek - 54.644 119.647 174.291
− plačane globe - 31.442 96.631 128.073
− plačani stroški postopka (povprečnine) - 23.202 23.016 46.218
3. Delež izterjanega zneska - 9,3 % 33,3 % 15,8 %

* Opomba: Podatki za leto 2006 so iz SIT v EUR preračunani po tečaju 239,640 SIT za 1 EUR. 

Čeprav je bil v letu 2008 prisilno izterjan precej večji znesek neplačanih glob kot 
v letu 2007, je obseg odprtih terjatev iz tega naslova še vedno velik. Konec leta 2008 
je znašal že 912.339 EUR.  

 
 Znesek v EUR Delež v % 
1. Vzpostavljene terjatve za globe in stroške postopka 

(povprečnine) v obdobju 2006-2008 1.224.985 100,0
2. Prostovoljna plačila 138.355 11,3
3. Prisilno izterjana plačilna 174.291 14,2
4. Odprte terjatve po stanju na dan 31. 12. 2008 912.339 74,5
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Zato je AJPES v mesecu decembru 2008 izvedel obsežne poizvedbe pri 
pristojnih davčnih uradih DURS glede izterljivosti prijavljenih terjatev do poslovnih 
subjektov, ki so prenehali opravljati dejavnost in so zato izbrisani iz registrov, ter 
zoper vse tiste poslovne subjekte, za katere so bili posredovani predlogi za prisilno 
izterjavo pred več kot enim letom. Informacijo o teh aktivnostih AJPES pričakuje od 
DURS v letu 2009. 

2.2 Predlaganje izbrisov poslovnih subjektov po uradni 
dolžnosti 

AJPES je po 75. členu Zakona o gospodarskih družbah med drugim 
pooblaščen predlagati izbris samostojnega podjetnika iz PRS, če podjetnik v dveh 
zaporednih poslovnih letih ne predloži letnega poročila. Iz tega naslova je bilo v letu 
2008 iz PRS izbrisanih 1.460 samostojnih podjetnikov. Na izbris se je pritožilo 37 
(2,5 %) samostojnih podjetnikov. Od tega je bilo 7 pritožb zavrženih, 7 izdanih 
sklepov o izbrisu je bilo nadomeščenih v fazi reševanja pritožb v AJPES, 23 pa jih je 
bilo odstopljenih v reševanje Ministrstvu za gospodarstvo kot drugostopenjskemu 
organu.  

Enako je AJPES po 427. členu ZFPPIPP pooblaščen predlagati pristojnim 
sodiščem izbris gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni 
predložila svojega letnega poročila zaradi javne objave po 58. členu Zakona o 
gospodarskih družbah ali podatkov iz letnega poročila po 59. členu Zakona o 
gospodarskih družbah, to je za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-
raziskovalne in davčne namene. V letu 2008 je AJPES podal pristojnim sodiščem 
668 predlogov za izbris gospodarskih družb. Na tej pravni podlagi so sodišča iz 
Sodnega registra oz. PRS v letu 2008 izbrisala 480 gospodarskih družb. 
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X. MNENJE UPORABNIKOV O KAKOVOSTI STORITEV 
AJPES 

V skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah, ki določa, da mora javna 
agencija enkrat letno ugotoviti mnenje uporabnikov o njenem delu ter o možnih 
predlogih glede storitev in izboljšav, je bila v času od 3. 12. 2008 do 16. 1. 2009 na 
spletnem portalu na voljo anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z 
anketo je AJPES želel pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev 
AJPES, ki so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj spremeni, dopolni 
svoje storitve ali izboljša njihovo kakovost, da bodo uporabnikom še bolj koristne in 
prijazne za uporabo. 

Z namenom, da bi anketo izpolnilo čim več uporabnikov, je AJPES na različna 
združenja uporabnikov storitev (Združenje računovodskih servisov, Združenje bank 
Slovenije, Notarsko zbornico Slovenije, Odvetniško zbornico) poslal obvestilo o 
anketi s prošnjo, da bi čim več njihovih članov izpolnilo anketo. Pooblaščenka za 
obravnavo pripomb in predlogov uporabnikov storitev AJPES je obvestilo o zbiranju 
mnenj in predlogov o zadovoljstvu s storitvami AJPES v navedeni anketi poslala še 
na okoli dvajset tisoč elektronskih naslovov poslovnih subjektov. 

Vprašalnik je obsegal štirinajst vprašanj, na podlagi katerih so bila pridobljena 
mnenja o: 
 

- namenu in pogostosti dostopanja do podatkov in informacij na spletnem 
portalu,  

- oceni kakovosti posameznih storitev AJPES,  
- oceni spletnega portala (preglednost, dostopnost),  
- oceni dela izpostav, s katerimi uporabniki poslujejo, 
- predlogih za izboljšanje kakovosti storitev, 
- predlogih za vpeljavo novih storitev. 

Na vprašalnik je odgovorilo 1.639 anonimnih uporabnikov.  

Iz rezultatov ankete izhaja, da so uporabniki s storitvami AJPES v splošnem 
zelo zadovoljni. Med anketiranimi je 75 % takih, ki pravijo, da jim na spletnem portalu 
AJPES običajno uspe podatke oziroma informacije najti vedno, 21 % s pomočjo 
uslužbencev, 4 % pa jih pravi, da so dostopi zapleteni.  

Ugotovljeno je bilo, da uporabniki storitev do spletnega portala AJPES 
največkrat dostopajo zaradi predložitve podatkov AJPES, in sicer podatkov iz letnih 
poročil, podatkov za statistko finančnih računov, podatkov o izplačanih plačah in 
drugih podatkov in zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih, ki jim jih nudi PRS 
(iPRS), ter zaradi informacij o ustanovitvi oziroma registraciji poslovnih subjektov, ki 
jim jih nudijo objave sodnih zadev na portalu AJPES (eObjave sodnih zadev). 

Odgovori o odnosu do podatkov in informacij AJPES kažejo, da ima AJPES 
pomembno vlogo pri informiranju s podatki o registraciji (ustanovitvi)  gospodarske 
družbe oziroma o registraciji samostojnega podjetnika, saj so anketirani z najvišjo 
stopnjo strinjanja ocenili prav ti dve  vprašanji.  
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Anketirani so ocenjevali kakovost in zadovoljstvo s storitvami AJPES z ocenami 
od 1 do 5. Ocene odgovorov iz ankete so navedene v preglednici.  
 
Predmet ocene Povprečna

ocena 
Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

Splošno zadovoljstvo s spletnim portalom AJPES 4,1 4,2 4,0
Dostopnost do podatkov oziroma informacij na spletnem 
portalu AJPES 3,9 4,3 3,5
Preglednost podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES 4,0 4,3 3,7
Zadovoljstvo s storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma z 
uporabniškimi programi, prek katerih poslovni subjekti 
AJPES predlagajo podatke 4,1 4,4 4,0
Kakovost tržnih storitev AJPES 4,0 4,1 4,0
Kakovost poslovanja v izpostavah AJPES 4,4 4,5 4,2
 

Z najvišjo oceno glede dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem 
portalu AJPES so anketirani ocenili dostop do podatkov o poslovnih subjektih - iPRS, 
z najnižjo pa dostopnost do podatkov iz RZPP. 

Prav tako so z najvišjo oceno glede preglednosti podatkov oziroma informacij 
na spletnem portalu AJPES ocenili preglednost podatkov o poslovnih subjektih – 
iPRS, najnižje pa so ocenili preglednost podatkov iz EDP in podatkov iz RZPP.  

Anketirani so med storitvami, ki jih opravlja AJPES, oziroma uporabniškimi 
programi, prek katerih AJPES predlagajo podatke, najbolj zadovoljni z aplikacijo e-
VEM, prek katere poteka registracija samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. 
Enako dobro so ocenili tudi program za vnos podatkov iz letnih poročil prek spleta.  

Vse tržne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani, so bile 
ocenjene z oceno 4, bonitetne informacije pa z oceno 4,1. 

Pri ocenjevanju splošnega zadovoljstva s spletnim portalom AJPES so 
anketirani najbolje ocenili vsebino, najnižje preglednost, pa vendar z oceno 4. 

Kakovost poslovanja v izpostavah je vsako leto ocenjena zelo visoko. Z najvišjo 
oceno anketirani ocenjujejo prijaznost uslužbencev, z najnižjo pa ustreznost 
delovnega časa za stranke. 

Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev in predlogi za nove storitve 
AJPES je večina anketiranih navedla, da so s kakovostjo storitev zadovoljni oziroma 
da nimajo pripomb in predlogov. Nekateri pa so navedli konkretne pripombe in 
predloge, ki so jih pristojni sektorji in službe AJPES preučili. Predlogi in odgovori so 
objavljeni v »Poročilu o mnenju uporabnikov o delu AJPES v letu 2008«, ki je priloga 
tega letnega poročila . Poročilo je obravnaval Svet AJPES in je objavljeno tudi na 
spletnem portalu AJPES v »Katalogu informacij javnega značaja«. 
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XI. INŠPEKCIJSKI POSTOPEK INFORMACIJSKEGA 
POOBLAŠČENCA REPUBLIKE SLOVENIJE ZOPER 
AJPES NA PODROČJU UPRAVLJANJA 
POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE 

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) je v začetku meseca 
septembra 2008 uvedel v AJPES inšpekcijski postopek v zvezi z upravljanjem PRS. 
Dne 3. 9. 2008 je opravil inšpekcijski ogled in o njem izdal zapisnik o inšpekcijskem 
ogledu (št. 0612-175/2008/2). Inšpekcijski postopek je uvedel na podlagi določb 
Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o splošnem upravnem postopku, 
Zakona o Informacijskem pooblaščencu in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Dne 13. 
10. 2009 je IP izdal odločbo št. 0612-175/2008/3, v kateri je AJPES naložil, da mora: 

»/.../ iz spletne strani www.ajpes.si umakniti vse podatke o EMŠO6 in vse listine, 
ki vsebujejo osebne podatke posameznikov, ki niso zastopniki, družbeniki oziroma 
člani organov nadzora, razen tistih listin oziroma delov listin, ki vsebujejo osebne 
podatke zastopnikov, družbenikov oziroma članov organov nadzora, ki so 
neposredno povezani z opravljanjem njihovih funkcij (1. in 2. odstavek 48. c člena 
Zakona o sodnem registru /.../«. 

IP je v navedeni odločbi ocenil, da AJPES ne objavlja pravilno podatkov 
Sodnega registra. To je IP storil po osmih mesecih uspešnega delovanja nove 
ureditve registracije gospodarskih družb v e-VEM sistemu, v okviru katerega je 
AJPES vzpostavil nov Sodni register in prevzel njegovo upravljanje, skladno z določili 
Zakona o sodnem registru. AJPES je ta projekt vzpostavil v sodelovanju s projektno 
skupino Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, IP pa je pred njegovo vzpostavitvijo 
1. 2. 2008 bil v celoti seznanjen s spremembami in dopolnitvami Zakona o sodnem 
registru s strani Ministrstva za pravosodje in s strani skupne projektne skupine, 
sestavljene iz predstavnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in AJPES.  

Skladno s pravnim poukom v odločbi je AJPES zoper odločbo IP sprožil upravni 
spor in vložil tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, saj je ocenil, da je IP pri 
izdaji odločbe zmotno ugotovil dejansko stanje in zmotno uporabil materialno pravo. 
AJPES je v tožbi predlagal odpravo odločbe in zadržanje izvršitve odločbe do njene 
pravnomočnosti zaradi nepopolne oziroma zmotne ugotovitve dejanskega stanja in 
nepravilne uporabe pravil Zakona o sodnem registru ter dopolnitev dokaznega 
postopka, v katerem bi IP ugotovil, katere so konkretne listine, ki ne bi smele 
vsebovati EMŠO, in so objavljene na spletnem portalu AJPES.  

AJPES je v tožbi tudi navedel, da odločba IP vsebinsko ni izvedljiva, saj je 
njena obrazložitev v nasprotju z izrekom, ki je edini zavezujoč. Z izrekom odločbe je 
AJPES naložen umik podatkov o EMŠO s spletnih strani ter umik listin, iz 
obrazložitve pa izhaja, da je IP s tem AJPES prepovedal obdelavo podatkov o 
EMŠO, kar dejansko tehnično ni mogoče izvesti. AJPES, kot upravljavec Sodnega 
registra, ne vpisuje v Sodni register listin z EMŠO, ki so potrebne za registracijo 
gospodarskih družb (to delajo vstopne točke e-VEM sistema, med njimi notarji), niti 
ne sestavlja sklepov o dovolitvi vpisa v Sodni register, ki vsebujejo EMŠO, saj o 
vpisih v Sodni register odločajo in vpise izvajajo registrska sodišča; AJPES 
                                            
6 Enotna matična številka občana. 
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zagotavlja le informacijski sistem za izvajanje postopkov registrskih sodišč ter 
omogoča objavo javnih informacij Sodnega registra na svojem spletnem portalu 
(podrobneje v okviru). 
 
Celotna aplikacija registracije v Sodnem registru kot delu PRS je zasnovana tako: 
 
- da listine, ki so podlaga za vpis v Sodni register, prek aplikacije e-VEM portala, že vstopne točke VEM (med njimi notarji) 

pretvorijo v elektronsko obliko (PDF ali TIFF) in jih priložijo predlogu za vpis v register, 
- da so že standardizirani obrazci listin, ki jih pripravljajo točke VEM, zasnovani tako, da (zaradi popolne identifikacije) 

vsebujejo tudi podatke o EMŠO zastopnikov, družbenikov in članov organa nadzora subjektov vpisa, 
- da sodišče v aplikaciji AJPES-Srg, ki jo uporablja pri odločanju o dovolitvi vpisov, ne more spreminjati vsebine listin, ki so 

priložene, 
- da aplikacija samodejno (ko sodišče izbere funkcijo za dovolitev vpisa) generira elektronski izvirnik (elektronsko 

podpisanega) sklepa o dovolitvi vpisa, ga pretvori v PDF obliko (zaradi objave) in pošlje v objavo (posreduje aplikaciji 
eObjave sodnih zadev AJPES). 

 
Aplikacijo je skladno s pravili veljavnega Zakona o sodnem registru zasnovala projektna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in AJPES, in je AJPES brez soglasja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ne more 
spreminjati (Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vodenjem in upravljanjem sodnega registra, sklenjen med 
Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in AJPES v maju 2008). 

Izpolnitev odločbe IP pa bi predstavljala tudi velik poseg v obstoječo ureditev, ki 
ga ni mogoče izvesti v 14-dnevnem paricijskem roku (za razvoj novega sistema 
registracije gospodarskih družb je bilo v okviru e-VEM projekta potrebnih skoraj 
osemnajst mesecev), registrska sodišča pa bi morala do vzpostavitve nove ureditve 
prekiniti odločanje o vpisih v Sodni register. Poseg bi bil povezan tudi z 
nenačrtovanimi javnimi izdatki. 

Vsebinsko je AJPES odločbo IP izpodbijal tudi zato, ker meni, da objava 
podatka o EMŠO v listinah o vpisu v register, dostopnih na portalu AJPES, ni v 
nasprotju z določbami veljavnega Zakona o sodnem registru in tudi ne z določbami 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (mutatis mutandis, odločba Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, št. U-I-229/03-18, z dne 9. 2. 2006 § 11, 13, 14 in 15, Uradni list 
Republike Slovenije, št. 21/2006).  

Ob tem pa si je AJPES prizadeval izvršiti odločbo IP v tistem delu, ki ga je bilo 
glede na veljavne predpise in pristojnosti AJPES mogoče izvršiti. Tako je IP v zvezi s 
prvim delom I. točke izreka odločbe (iz spletne strani www.ajpes.si umakniti vse 
podatke o EMŠO) obvestil (pismo št. 711-24/2008-7, z dne 10. 11. 2008), da »na 
nobenem podportalu javnega portala AJPES niso objavljeni podatki o EMŠO 
zastopnikov, družbenikov oziroma članov organa nadzora, temveč je pri polju za 
podatek navedeno 'EMŠO – podatek ni javen', kot je zaradi primera prikazano na 
sliki«. 
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V zvezi z drugim delom I. točke izreka odločbe IP (iz spletne strani 
www.ajpes.si umakniti vse listine, ki vsebujejo osebne podatke posameznikov, ki niso 
zastopniki, družbeniki oziroma člani organov nadzora) je AJPES preveril možnost 
objave takih listin in ugotovil, da je taka objava bila opravljena le v enem primeru, in 
sicer pri sklepu o dedovanju po pokojnem družbeniku družbe z omejeno 
odgovornostjo, ki ga je vključilo v zbirko listin registrsko sodišče. AJPES je v izogib 
podobnim objavam na svojem spletnem portalu začasno onemogočil dostop do takih 
listin tako, da se sedaj pri vseh listinah z oznako »Druga listina« namesto vsebine 
prikaže obvestilo: »Dokument ni javen!«, saj AJPES ne more zagotoviti preveritve 
nekaj deset tisoč listin (od 1. 2. 2008 do izdaje odločbe IP je bilo objavljenih skupno 
že več kot 83.000 listin), ki so jih vključila v zbirko listin registrska sodišča. 

Upravno sodišče Republike Slovenije v upravnem sporu AJPES ni priznalo 
položaja tožnika in je tožbo zoper odločbo zavrglo. V okviru predhodnega preizkusa 
je ugotovilo, da ne obstajajo procesne predpostavke – pravni interes AJPES za 
dopustnost upravnega spora. Po pravočasno vloženi pritožbi je bilo enakega mnenja 
tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je odločilo, da je vsebina delovanja 
AJPES pri upravljanju Sodnega registra, kot dela PRS, uresničevanje javnega 
interesa, kršitev javnega interesa pa lahko, v skladu z 18. členom Zakona o 
upravnem sporu, ugotavlja le Vlada Republike Slovenije, uveljavlja pa jo lahko prek 
posebnega zastopnika javnega interesa.  

Glede na mnenje sodišč, da kršitev javnega interesa v tej zadevi lahko ugotavlja 
le Vlada Republike Slovenije, bi moral IP v upravni postopek vključiti tudi Vlado 
Republike Slovenije, saj bi v skladu z določbami 44. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku moral ves čas postopka po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v 
postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba. 

V času po odločitvi sodišč si je AJPES prizadeval IP seznaniti z dejanskim 
izvajanjem in delitvijo nalog (vstopnih točk VEM, registrskih sodišč in AJPES) v 
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postopku registracije poslovnih subjektov v Sodnem registru ter mu tako pojasniti, 
zakaj šteje, da je odločbo IP že izvršil ob upoštevanju veljavnih predpisov, oziroma 
da IP v svojih obrazložitvah zahteva ureditev, ki jo je mogoče uveljaviti le s 
spremembo Zakona o sodnem registru. 

IP je v okviru medsebojnih posvetovanj namreč zahteval od AJPES dodatno 
proučitev anonimizacije (po 3. točki prvega odstavka 54. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov) EMŠO družbenikov, zastopnikov ali članov organa nadzora pri 
objavi listin Sodnega registra na spletnih straneh AJPES. Pri tem je bilo ugotovljeno 
(tudi z zunanjimi izvedenskimi mnenji), da anonimizacija podatka EMŠO tehnično ni 
mogoča na vhodnih listinah, ki jih v sistem posredujejo vstopne točke VEM, mogoča 
pa je na izhodnih listinah oziroma na sklepu o vpisu v register. Na tej podlagi je bilo 
tudi skupaj ugotovljeno, da je cilj IP za popolno (anonimizacijo) preprečitev javne 
objave EMŠO družbenikov, zastopnikov ali članov organa nadzora v listinah 
Sodnega registra mogoče zagotoviti le s spremembami Zakona o sodnem registru, ki 
bo na novo uredil navajanje EMŠO na listinah, potrebnih za vpis subjektov v Sodni 
register, in prepovedal objavo EMŠO v sklepih o vpisu v Sodni register na spletnem 
portalu AJPES.  

Ministrstvo za pravosodje je s ciljem uresničitve zahtev IP že v prvi polovici 
meseca marca 2009 začelo postopek za spremembe in dopolnitve Zakona o sodnem 
registru po skrajšanem postopku (EVA 2009-2011-0002). Predlagane spremembe 
bodo terjale spremembe pri vsebini vhodnih in izhodnih listin v registracijskem 
postopku gospodarskih družb in bodo zato zahtevale ne samo spremembe v 
delovanju AJPES, temveč tudi Ministrstva za javno upravo in registrskih sodišč. 

IP je ne glede na to od AJPES zahteval, da anonimizacijo EMŠO družbenikov, 
zastopnikov ali članov organov nadzora v sklepih o vpisih subjektov v register (na 
izhodni listini) prostovoljno izvrši že pred sprejetjem navedenih sprememb in 
dopolnitev Zakona o sodnem registru – do 15. 4. 2009. Ker je AJPES menil, da tega 
ni mogoče storiti, je IP predlagal (dopis št. 711-24/2008-18 z dne 6. 4. 2009), da 
glede na odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o postopku inšpiciranja obvesti 
Vlado Republike Slovenije in jo ustrezno pozove na vključitev v postopek oziroma 
izda vsaj sklep o dovolitvi izvršbe, s katerim bi natančno opredelil, kaj je še dolžan 
izvršiti AJPES. 

Kljub temu je IP že naslednji dan izdal AJPES sklep o dovolitvi izvršbe (št. 
0612-175/2008/23, z dne 6. 4. 2009), v katerem pa je le povzel celoten izrek odločbe, 
tako so ostala vprašanja glede načina izvršitve nespremenjena. 

AJPES je o poteku celotnega inšpekcijskega postopka IP sam obvestil Vlado 
Republike Slovenije (dopis št. 711-24/2008-22 z dne 10. 4. 2009) in jo zaprosil za 
navodila za nadaljnje ravnanje v zvezi s to zadevo. Ker Vlada Republike Slovenije do 
poteka roka (30. 4. 2009) za izvršitev sklepa o dovolitvi izvršbe AJPES ni odgovorila, 
je AJPES poslal IP ponovno obvestilo, da je odločbo v vsebini njenega izreka že 
izvršil 10. 11. 2008 in ga hkrati v izogib morebitnim zapletom v tem postopku 
zaprosil, da skladno s tretjim odstavkom 99. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku podaljša rok za izvršitev sklepa, da bi v zvezi z njim lahko odločila Vlada 
Republike Slovenije, ki edina lahko ugotavlja javni interes oziroma njegovo kršitev v 
tej zadevi. 
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Glede na to, da AJPES do sestave tega poročila od IP ni prejel nobene 
povratne informacije glede pojasnila o izvršitvi sklepa in da ne razpolaga s podatki o 
morebitnem postopanju Vlade Republike Slovenije v tej zadevi, bo AJPES lahko 
posege v obstoječo ureditev izvedel šele po sprejemu predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E) – skrajšani 
postopek – EPA 356-V (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 
56/2009). 

 



 

82 

XII. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 

 



 
 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
AJPES 
TRŽAŠKA CESTA 016 
1000 Ljubljana 

Šifra:  16411
Mati�na številka:  1732803000

 
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finan�nega poslovodenja in 
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. �lenom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem 
tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresni�evanje prora�una. 
 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o 
doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi 
ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogo�a, da se opredelijo klju�na tveganja, verjetnost nastanka in vpliv 
dolo�enega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, u�inkovito in gospodarno. 
 
Ta ocena predstavlja stanje na podro�ju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na AJPES. 
 
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za podro�ja: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- izvajanja Navodila o evidentiranju in kontroliranju prejetih ra�unov in spremljajo�e dokumentacije ter o poravnavanju 
obveznosti,  
- izterjeve terjatev  
- pravilnosti izkazovanja javne in gospodarske dejavnosti  
- javne objave letnih poro�il gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug,  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za podro�ja:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-samoocenitev 36 vodij sektorjev, služb, izpostav in oddelkov centrale AJPES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* ugotovitev (Ra�unskega sodiš�a RS, prora�unske inšpekcije, Urada RS za nadzor prora�una, nadzornih organov EU,
…) za podro�ja:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-zunanja revizija (revizija letnega poro�ila AJPES),  
- mnenje neodvisnega revizorja (KPMG) o objektivni opravi�enosti sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev 
in obveznosti do njihovih virov med gospodarsko in javno službo,  
-nadzor informacijskega pooblaš�enca.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V / Na AJPES je vzpostavljen(o):
 
1. primerno kontrolno okolje 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi
 
2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so dolo�eni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi
 
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresni�ili, so opredeljena in ovrednotena, dolo�en je na�in ravnanja z njimi 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še niso opredeljena, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi
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3. na obvladovanju tveganj temelje� sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo 
tveganja na sprejemljivo raven 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 
a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi
 
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 
a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi 
 
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vklju�uje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 
a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podro�jih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pri�eli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pri�eli z ustreznimi aktivnostmi. 
 
 
V letu 2008 sem na podro�ju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 
pomembne izboljšave):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Postavitev novih sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov med javno službo in gospodarsko dejavnostjo,  
- Analiza tveganja informacijske sistema v AJPES,  
- Register tveganj temeljnih aktivnosti sektorjev in služb centrale AJPES,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni 
meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Premajhno število ra�unalniških strokovnjakov v službi za informacijsko tehnologijo zaradi odhoda treh in nezmožnosti 
novih nadomestnih uslužbencev. UKREP: v za�etku leta 2009 smo od od 3 manjkajo�ih uslužbencev zaposlili 2.  
- Popisi delovnih procesov niso celoviti. UKREP: v letu 2009 na�rtujemo aktivnosti za pridobitev certifikata kakovosti 
poslovanja ISO 9001.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Predstojnik oziroma poslovodni organ prora�unskega uporabnika:
mag. Romana Logar, univ.dipl.oec. 
 
Datum podpisa predstojnika:
26.02.2009 
 
 
Datum oddaje: 27.02.2009
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UVOD 

AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik. Ker poleg 
nalog po javnem pooblastilu opravlja tudi gospodarsko dejavnost, je v skladu s 
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava in s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov določeni uporabnik enotnega 
kontnega načrta. 

AJPES pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog: 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
- z nadomestili za opravljanje javnih storitev, določenih v tarifah; 
- s storitvami ponovne uporabe javnih podatkov; 
- s storitvami tržne (gospodarske) dejavnosti. 

Računovodsko poročilo AJPES za leto 2008 temelji na podatkih iz računovodskih 
izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz Finančnega 
načrta AJPES za leto 2008. Pri izdelavi računovodskih izkazov je AJPES upošteval 
Zakon o računovodstvu, predpise, izdane na njegovi podlagi, in Slovenske 
računovodske standarde. V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je AJPES k 
posameznim računovodskim izkazom pripravil naslednje priloge: 

- k Bilanci stanja: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil; 

- k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka: Izkaz 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti; 

- k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka: Izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa financiranja. 

AJPES je pripravil tudi pojasnila, ki zadevajo razkritje podatkov, izkazanih v 
računovodskih izkazih in v prilogah k računovodskim izkazom. 

Računovodsko poročilo vsebuje še uresničitev Finančnega načrta AJPES za leto 
2008 s prilogama: Uresničitev finančnega načrta prihodkov in odhodkov AJPES v letu 
2008 po načelu denarnega toka in Uresničitev finančnega načrta prihodkov in 
odhodkov AJPES v letu 2008 po načelu nastanka poslovnega dogodka.  

Revizijo Letnega poročila AJPES za leto 2008 je v maju 2008 opravil revizor KPMG 
SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.. KPMG je revidiral Letno poročilo AJPES 
za leto 2008 in v povezavi s tem bilanco stanja AJPES na dan 31.12.2008 ter izkaz 
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prihodkov in odhodkov s prilogami za tedaj končano leto. Pregledal je tudi Poslovno 
poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za leto 2008. Revizijo 
je opravil v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki se nanašajo na revizijo 
računovodskih izkazov in revidiranje skladnosti s predpisi. Izrazil je mnenje, da so 
računovodski izkazi resnična in poštena predstavitev finančnega stanja AJPES na 
dan 31.12.2008 ter prihodkov in odhodkov za tedaj končano leto v skladu z Zakonom 
o računovodstvu in predpisi, izdanih na njegovi podlagi in mnenje, da je AJPES na 
dan 31.12.2008 v vseh pomembnih pogledih upošteval določbe o računovodskem 
poročanju iz Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter predpisov, 
izdanih na njihovi podlagi. Ugotovil je tudi, da je Poslovno poročilo s poročilom o 
doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za leto 2008 kot prvi del Letnega poročila 
AJPES za leto 2008 v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. pisma poslovodstvu AJPES ni 
predložil. 

O opravljeni reviziji je izdal naslednje poročilo. 
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI AJPES ZA LETO 2008 S PRILOGAMI 

1.1. Bilanca stanja AJPES na dan 31. 12. 2008 s prilogama: Stanje in 
gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 6.863.793 6.934.509

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 1.397.000 1.500.437
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 826.630 842.792
02 NEPREMIČNINE 004 7.665.213 7.632.205
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.093.034 1.891.591
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 7.036.420 6.888.095
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 6.375.056 6.448.174
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 50.278 88.705
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 9.602 7.624
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 2.858.138 2.768.478

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 771 778
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 62.954 69.391

ZNESEK

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2008

Oznaka 
za AOP

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 942.859 664.464
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 485 329
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 1.562.091 1.728.060
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 41.514 57.003
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 3.567
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 223.860 216.738
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 23.604 28.148

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 032 9.721.931 9.702.987

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 15.996 65.114

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 1.757.749 1.504.430

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 3.551 1.930
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 448.434 407.398
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 243.390 232.092
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 136.469 126.207
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 925.905 736.803
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 7.964.182 8.198.557

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0
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(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 
za AOP

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 056 7.137.183 7.095.793

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 91.792 145.708
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 735.207 957.056
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 060 9.721.931 9.702.987

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 15.996 65.114

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 16.020.736 9.182.555 738.550 77.872 1.481.274 1.476.361 690.033 6.803.913 7.336 96.903

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 1.500.250 842.605 130.306 0 233.743 189.200 173.038 570.370 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 1.543.307 0 0 0 0 0 0 1.543.307 0 0
E. Zgradbe 705 6.088.897 1.891.590 132.243 71.142 99.235 138.865 269.166 4.028.872 7.336 96.903
F. Oprema 706 6.865.636 6.448.174 476.001 6.730 1.148.296 1.148.296 247.829 638.904 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 22.460 0 0 0 0 0 0 22.460 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP
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Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + 
kontrolna številka).
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 

posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
 I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za 
AOP

11/49



Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 

posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za 
AOP

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835) 819 145.708 0 6.255 0 60.171 0 91.792 0 91.792 0

A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 145.708 0 6.255 0 60.171 0 91.792 0 91.792 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 145.708 0 6.255 0 60.171 0 91.792 0 91.792 0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev
(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Skupaj 
(800+819) 836 145.708 0 6.255 0 60.171 0 91.792 0 91.792 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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1.2. Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2008 po načelu nastanka poslovnega dogodka s prilogo: Izkaz 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864) 860 8.376.980 7.947.722

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 8.376.980 7.947.722
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 110.617 84.495
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 71.605 21.059

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869) 867 23.711 11.996

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 23.711 11.996

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867) 870 8.582.913 8.065.272

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874) 871 1.959.455 1.800.483

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 395.175 353.789
461 STROŠKI STORITEV 874 1.564.280 1.446.694

F) STROŠKI DELA
(876+877+878) 875 6.342.311 5.810.279

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.737.205 4.257.219
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 763.431 686.743
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 841.675 866.317

462 G) AMORTIZACIJA 879 72.383 79.703
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 10.227 2.755
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 52.165 48.728

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 122 41
468 L) DRUGI ODHODKI 884 973 1.477

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887) 885 224.818 211.487

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 886 39.143 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 887 185.675 211.487

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 888 8.662.454 7.954.953

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888) 889 0 110.319

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870) 890 79.541 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 891 814.749 846.737

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 892 242 237

Število mesecev poslovanja 893 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2008

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEK
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664) 660 7.706.975 670.005

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 7.706.975 670.005
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 109.685 932
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 66.371 5.234

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669) 667 23.711 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 23.711 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667) 670 7.906.742 676.171
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674) 671 1.856.924 102.531

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 382.456 12.719
461 STROŠKI STORITEV 674 1.474.468 89.812

F) STROŠKI DELA
(676+677+678) 675 5.979.852 362.459

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.462.974 274.231
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 719.239 44.192
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 797.639 44.036

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 72.383
463 H) REZERVACIJE 680 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 0 10.227
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 48.830 3.335

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 115 7
468 L) DRUGI ODHODKI 684 936 37

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(686+687) 685 183.854 40.964

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 0 39.143
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 183.854 1.821

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684+685) 688 8.070.511 591.943
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-688) 689 0 84.228
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(688-670) 690 163.769 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 691 288.480 526.269

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2008

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP
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1.3. Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2008 po načelu denarnega toka s prilogama: Izkaz računa finančnih 
terjatev in naložb in Izkaz računa financiranja  



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401

8.879.491 8.181.665
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402

8.140.280 7.371.355
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403

5.295.436 4.789.357
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404

5.295.436 4.789.357
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 4.874.036 4.518.484
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 421.400 270.873

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407

0 0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410

0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413

0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419
0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420

2.844.844 2.581.998
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 2.687.347 2.469.703
del 7102 Prejete obresti 422 108.770 82.349
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 48.727 29.946

72 Kapitalski prihodki 425 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431

739.211 810.310
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 660.674 805.335
del 7102 Prejete obresti 433 979 871
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 77.558 4.104

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437

8.900.989 7.943.825
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438

8.416.760 7.238.131
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446) 439

5.038.333 4.419.907
del 4000 Plače in dodatki 440 4.306.941 3.790.805
del 4001 Regres za letni dopust 441 160.720 146.401
del 4002 Povračila in nadomestila 442 395.306 352.493
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 85.362 72.173
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 33.139 1.567
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 56.865 56.468

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452) 447

807.952 710.900
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 393.135 344.459
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 314.944 274.482

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do  31.12.2008

Oznaka 
za AOP
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka 

za AOP

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.665 2.324
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.442 3.865
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 92.766 85.770

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453

1.949.574 1.753.437
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 796.751 665.068
del 4021 Posebni material in storitve 455 11.197 12.847
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 465.796 404.541
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 35.885 32.842
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 30.112 36.764
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 203.111 178.766
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 83.526 71.896
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0
del 4028 Davek na izplačane plače 462 92.591 155.590
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 230.605 195.123

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0
410 F. Subvencije 466 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470

620.901 353.887
4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 82.387 0
4202 Nakup opreme 473 386.885 150.294
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 22.479 29.460
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 129.150 174.133
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481

484.229 705.694

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482
306.925 413.504

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 483

49.208 66.890
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 128.096 225.300

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485

0 237.840
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 21.498 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2008

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 16411
AJPES
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 016, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1732803000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559) 550 0 0

500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0

550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 237.840

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 21.498 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do  31.12.2008

ČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP

20/49



21/49 

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM AJPES ZA LETO 2008 IN K 
PRILOGAM 

2.1. Pojasnila k Bilanci stanja 

AJPES je na dan 31.12.2008 v Bilanci stanja izkazal 9.721.931 evrov sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev, le 0,2 % več kakor na dan 31.12.2007. Ob 
koncu leta 2008 je AJPES v izvenbilančni evidenci izkazal 15.996 evrov sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev. 

2.1.1. Sredstva 

2.1.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so bila izkazana neopredmetena  
sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po 
dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, dolgoročno dana 
stanovanjska posojila uslužbencem nekdanje Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet in druga tovrstna sredstva. 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi tudi drobni inventar, ki se v celoti 
odpiše ob nabavi. 

Odpis neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bil izveden po 
stopnjah, določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se ne opravlja za zemljišča in 
umetniška dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, ki so v pridobivanju. V 
skladu z 10. členom tega pravilnika se stroški amortizacije neopredmetenih  sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost javne službe pokrivajo v breme 
obveznosti za neopredmetena 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 31.12.2008 oziroma na podlagi sklepov o načinu knjiženja ugotovljenih popisnih 
razlik so bila zaradi zastarelosti in neuporabnosti iz uporabe izločena nekatera 
opredmetena osnovna sredstva, ki niso imela knjigovodske vrednosti in nekatera 
neopredmetena sredstva, ki se ne uporabljajo s sedanjo vrednostjo v znesku 44.543  
evrov. Iz uporabe je bil izločen tudi poškodovan skupinski drobni inventar, ki 
knjigovodske vrednosti sploh nima, ker se v celoti odpiše ob nabavi. Opredmetena 
osnovna sredstva, ki so bila odpisana, so pripravljena za uničenje.  

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 
31.12.2008 znašala 6.863.793 evrov. Na dan 31.12.2008 je bilo 58 % nabavne 
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vrednosti tovrstnih sredstev odpisane. Nekatera dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju so že v celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja. Tovrstnih 
posameznih sredstev, med katera sodijo predvsem računalniki, tiskalniki in pisarniška 
oprema, je bilo 1.492. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se iz leta v leto 
zmanjšuje. Na dan 31.12.2008 je bila za 70.716 evrov oziroma za 1 % manjša kakor 
na dan 31.12.2007. Razlog zmanjšanja je bila predvsem večja vrednost odpisov 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od vrednosti novih 
vlaganj v tovrstna sredstva in izločitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so na 
dan 31.12.008 imela še sedanjo vrednost. V letu 2008 se je vrednost 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi novih vlaganj 
povečala za 599.578 evrov, od tega so znašale naložbe v neopredmetena sredstva 
130.306 evrov, naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva pa 
469.272 evrov. Za financiranje novih vlaganj so bili zagotovljeni naslednji viri: 
421.400 evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 142.308 evrov iz presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let, 35.870 evrov pa iz naslova obračunane 
amortizacije. Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v letu 2008 dana v 
uporabo. Na zmanjšanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju so vplivala 
tudi odplačila stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet, oziroma prenos stanja teh posojil, ki bodo odplačana v letu 2009, 
med kratkoročna sredstva. AJPES je v letu 2008 na podlagi sklepov Vlade Republike 
Slovenije pridobil v upravljanje del poslovnih prostorov od Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila v Krškem, del poslovnih prostorov izpostave Krško pa je 
predal Ministrstvu za javno upravo. 

Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Knjigovodska (sedanja) vrednost neopredmetenih sredstev je bila na dan 31.12.2008                      
570.370 evrov, 8 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nabavna 
vrednost neopredmetenih sredstev je bila 1.397.000 evrov, odpisana vrednost pa 
826.630 evrov. Med temi sredstvi so izkazane računalniška programska oprema in 
licence za računalniške programe.  

V letu 2008 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev povečala za 130.306 
evrov. 

Obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev je znašala 173.038 evrov. 
Stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev je bila 59 %. 
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Nepremičnine 

Knjigovodska (sedanja) vrednost nepremičnin je bila na dan 31.12.2008 5.572.179 
evrov, 81 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost 
nepremičnin je bila 7.665.213 evrov, odpisana vrednost pa 2.093.034 evrov. 

V letu 2008 ni bilo naložb v nepremičnine. Nabavna vrednost nepremičnin se je 
povečala zaradi pridobitve poslovnih prostorov v izpostavi Krško za 132.243 evrov. 

Obračunana amortizacija poslovnih zgradb je za leto 2008 znašala 269.166 evrov. 
Učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi okrepitve je znašal 7.336 evrov, učinek 
prevrednotenja nepremičnin zaradi oslabitve pa 96.903 evre. Stopnja odpisanosti 
nepremičnin je bila 27 %. 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
 
Na dan 31.12.2008 je bila knjigovodska (sedanja) vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 661.364 evrov, 10 % vseh dolgoročnih sredstev in 
sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev je bila 7.036.420 evrov, odpisana vrednost pa 6.375.056 evrov. Med ta 
sredstva sodijo računalniška 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 31.12.2008 znašal 839.742 evrov. 
 
V letu 2008 se je nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev ter drobnega inventarja povečala za 476.001 evro. V letu 2008 je bila 
nabavljena računalniška oprema (računalniki in tiskalniki) v znesku 357.297 evrov, 
oprema za cestni promet (avtomobili) v znesku 82.387 evrov, oprema za hlajenje v 
znesku 6.051 evrov, oprema za razmnoževanje pisnega gradiva (fotokopirni stroji) v 
znesku 6.600 evrov, pisarniška oprema znesku 6.946 evrov in druga oprema 
(računski stroji, mobilni telefoni) v znesku 9.990 evrov ter brezplačno pridobljena 
oprema od Davčne uprave Republike Slovenije za izpostavo Maribor v znesku 6.730 
evrov.  
 
Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 
znašala 247.829 evrov, od tega je znašal 100% odpis drobnega inventarja 49.104 
evre. Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila 
91 %. 
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Dolgoročno dana posojila in depoziti 
 
Na dan 31.12.2008 je bilo neodplačanih še za 50.278 evrov dolgoročno danih posojil, 
to je stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet z rokom odplačila, daljšim od enega leta. V primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2007 je bilo stanje teh posojil ob koncu leta 2008 manjše za odplačila 
stanovanjskih posojil v znesku 38.427 evrov.  

AJPES na dan 31.12.2008 ni imel dolgoročnih depozitov. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so na dan 31.12.2008 znašale 9.602 evra in 
pomenijo vplačana sredstva AJPES v rezervni sklad na podlagi zakonskih predpisov. 
Vplačila teh sredstev zadevajo stanovanjsko poslovni zgradbi v Kamniku in Litiji, v 
katerih ima AJPES arhivske prostore. 

2.1.1.2. Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

Med kratkoročnimi sredstvi so bile izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve do kupcev, denarna sredstva na 
podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kratkoročne finančne 
naložbe in druga kratkoročna sredstva. 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih sredstev, vključno z aktivnimi časovnimi 
razmejitvami, je na dan 31.12.2008 znašala 2.858.138 evrov in je za 89.660 evrov, to 
je za 3 %, večja kakor ob koncu leta 2007. Povečanje knjigovodske vrednosti 
kratkoročnih sredstev je bilo predvsem posledica povečanja kratkoročnih terjatev iz 
naslova neplačanih glob in stroškov postopka za 277.012 evrov. Ta oblika terjatev je 
nastala z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa. Neplačane tovrstne 
terjatve v znesku 359.800 evrov po izvršljivih odločbah in plačilnih nalogih je AJPES 
predal Davčni upravi Republike Slovenije, ki v skladu z veljavnimi predpisi opravlja 
postopke prisilne izterjave.  

Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova opravljanja storitev AJPES so se povečale 
za 1.383 evrov. AJPES je v letu 2008 za izterjavo dospelih neplačanih terjatev 
oziroma za tekoče urejanje stanja v zvezi s terjatvami izpeljal vrsto aktivnosti. 
Dolžnike je redno opominjal, naj svoje dospele obveznosti poravnajo (telefonski in 
pisni opomini). Z dolžniki je opravil uskladitev terjatev na podlagi Izpisov odprtih 
postavk terjatev po stanju na dan 30.11.2008. Zoper posameznega dolžnika, ki kljub 
opominom ni poravnal svojih dospelih obveznosti v skupnem znesku več kakor 37,56 
evrov (znesek nadomestila za javno objavo letnega poročila, predloženega na 
poenotenih obrazcih na elektronski način za gospodarske družbe in zadruge), je 
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AJPES pri pristojnem okrajnem sodišču vložil predlog za izvršbo za izterjavo terjatev. 
Tovrstnih terjatev je imel v letu 2008 do 818 poslovnih subjektov, skupaj so znašale 
45.823 evrov (do 31.12.2008 je bilo plačanih 399  sklepov o izvršbi v skupnem 
znesku 24.046 evrov, s pripadajočimi stroški izvršilnih postopkov v znesku 14.364 
evrov). Poleg tega je pristojnim sodiščem prijavil terjatve do dolžnikov, ki so v 
postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. Za terjatve v znesku 
185.675 evrov, za katere je bila izterjava vprašljiva, je oblikoval popravek vrednosti, 
njihovo izterjavo pa nadaljeval. Na podlagi sklepov o načinu knjiženja ugotovljenih 
popisnih razlik po stanju na dan 31.12.2008 je AJPES iz knjigovodskih evidenc 
izbrisal terjatve do poslovnih subjektov, ki ne obstajajo več. Takšnih terjatev je bilo na 
dan 31.12.2008 za 31.903 evre. Poleg tega je AJPES že med letom iz knjigovodskih 
evidenc na podlagi ustreznega sklepa izbrisal še za 47.955 evrov terjatev do 
tovrstnih poslovnih subjektov. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Pretežni del kratkoročnih sredstev (55 %) so ob koncu leta 2008 pomenile 
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.562.091 
evrov, od tega so vezana sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance znašala 
1.550.000 evrov (neporabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih 
let in neporabljena amortizacija iz naslova gospodarske dejavnosti). Terjatve za 
obresti so znašale 2.145 evrov, terjatve iz poslovanja pa 9.946 evrov. 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Kratkoročne terjatve do kupcev so na dan 31.12.2008 znašale 942.859 evrov (33 % 
vseh kratkoročnih sredstev). Od tega, so terjatve za neplačane globe in stroške 
postopkov v zvezi z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa znašale 
912.339 evrov, terjatve za neplačana nadomestila za javno objavo letnih poročil in 
druge neplačane terjatve pa 30.520 evrov. Kratkoročne terjatve do kupcev AJPES so 
bile izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.  

Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve so ob koncu leta 2008 znašale 223.860 evrov (8 % vseh 
kratkoročnih sredstev). Od tega so terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 
znašale 189.711 evrov, (130.783 evrov bo v letu 2009 vrnjenega, 58.928 evrov pa 
poračunanega), terjatve za stroške postopkov v zvezi z izterjavo terjatev prek sodišč 
19.817 evrov, terjatve za refundacijo boleznin do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 7.350 evrov,  druge kratkoročne terjatve do zaposlenih 5.335 
evrov, druge kratkoročne terjatve do bank in Mobitela (plačilne kartice, Moneta) 1.260 
evrov in terjatve do zavarovalnic 387 evrov. 
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Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Na dan 31.12.2008 je imel AJPES na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila 62.954 evrov sredstev (2 % vseh kratkoročnih sredstev). 

Kratkoročne finančne naložbe 

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so bile izkazane terjatve iz naslova 
stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet, ki dospejo v plačilo v letu 2009. Stanje tovrstnih terjatev je na dan 
31.12.2008 znašalo 41.514 evrov (1 % vseh kratkoročnih sredstev).  

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice in dani predujmi in 
varščine 

V blagajni je bilo na dan 31.12.2008 771 evrov denarnih sredstev (blagajniški 
maksimum in dnevni iztržek). Dani predujmi za strokovno literaturo pa so znašali 485 
evrov.  

Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 23.604 evre so bili ob koncu leta 
2008 izkazani razmejeni stroški vzdrževanja programske opreme v znesku 15.006 
evrov, stroški v zvezi z izobraževanjem uslužbencev v znesku 1.378 evrov, stroški 
telefonskih naročnin v znesku 2.260 evrov, stroški poštninskega stroja v znesku 
1.872 evrov,  stroški cestnin 880 evrov, stroški nakupa strokovne literature v znesku 
656 evrov, drugi stroški, ki zadevajo leto 2009, pa v znesku 1.552 evrov. 

2.1.1.3. Zaloge 

AJPES nima zalog. Material sproti kupuje in porablja. 

2.1.1.4. Aktivni konti izvenbilančne evidence 

AJPES je ob koncu leta 2008 na aktivnih kontih izvenbilančne evidence sredstev 
izkazal 15.996 evrov. To je vrednost računalniškega strežnika s programsko opremo, 
ki ga je Banka Slovenije na podlagi medsebojnega Dogovora o zbiranju podatkov za 
namene statistike finančnih računov zagotovil AJPES za opravljanje nalog v zvezi z 
vodenjem in posredovanjem podatkov za te namene. 
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2.1.2. Obveznosti do virov sredstev 

2.1.2.1. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

V tej skupini obveznosti je AJPES izkazoval obveznosti za sredstva v upravljanju 
(obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva),  
obveznosti za dolgoročne finančne naložbe in presežek prihodkov nad odhodki. Na 
dan 31.12.2008 je bilo stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti 7.964.182 evrov, 
3 % manjše od stanja ob koncu leta 2007. Na zmanjšanje je vplivalo predvsem  
zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let zaradi pokrivanja 
negativnega poslovnega izda - ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki javne 
službe za leto 2008 in pokrivanja investicijskih odhodkov.  

Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi je bil največji delež obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, vključno z neporabljeno 
amortizacijo, in sicer 90 %. Tovrstne obveznosti so na dan 31.12.2008 znašale 
7.137.183 evrov. 

Stanje in spremembe obveznosti za sredstva v upravljanju (obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva) so bile v letu 2008 
naslednje: 

 v EUR
STANJE IN SPREMEMBE OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU V LETU 2008 

        ZNESEK  

I.    Stanje na dan 31.12.2007 7.095.793
1.   Povečanje obveznosti 632.145
− prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije za nakup 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 421.400
− financiranje nakupa opredmetenih sredstev in neopredmetenih 

osnovnih sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki 
gospodarske dejavnosti iz preteklih let 

142.308

− sedanja vrednost prejetih poslovnih prostorov v izpostavi AJPES 
Krško 68.437

2.   Zmanjšanje obveznosti 590.755
− zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 

obveznosti do virov sredstev  528.082
− zmanjšanje obveznosti zaradi izločitve neopredmetenih osnovnih 

sredstev s sedanjo vrednostjo 5.400
− zmanjšanje zaradi izločitve sedanje vrednosti dela  poslovne 

stavbe v izpostavi AJPES Krško 57.273
II.   Stanje na dan 31.12.2008 (I. + 1 - 2) 7.137.183
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Presežek prihodkov nad odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2008 znašal 735.207 evrov, od 
tega 124.711 evrov iz naslova opravljanja javne službe in 610.496 evrov iz 
gospodarske dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja 
javne službe iz preteklih let v znesku 124.711 evrov 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 iz preteklih let v znesku 526.268 evrov pa bo ostal 
nerazporejen. Glede na potrebe bo razporejen oziroma porabljen za predpisane 
namene pozneje.  

Zmanjšanje stanja presežka prihodkov nad odhodki je bilo v letu 2008 naslednje: 

 v EUR 
STANJE IN SPREMEMBA PRESEŽKA PRIHODKOV 
NAD ODHODKI V LETU 2008 

        ZNESEK 

I.  Stanje na dan 31.12. 2007 957.056 
1. Zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki                        306.077 
    - kritje presežka odhodkov nad prihodki javne službe 163.769 
    - kritje investicijskih odhodkov 142.308 
2. Povečanje presežka prihodkov nad odhodki 84.228 
    - presežek prihodkov na odhodki gospodarske dejavnosti 84.228 
II. Stanje na dan 31. 12. 2008  (I. – 1 +2) 735.207 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so na dan 31.12.2008 znašale 91.792 
evrov (1 % obveznosti). To so obveznosti iz naslova danih stanovanjskih posojil 
uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. V primerjavi s stanjem 
na dan 31.12.2007 so se zaradi odplačil stanovanjskih posojil v letu 2008 te 
obveznosti zmanjšale za 53.916 evrov. Zneski odplačanih posojil pomenijo prihodek 
proračuna Republike Slovenije. 

2.1.2.2. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti so na dan 31.12.2008 znašale 1.757.749 evrov, 17 % več 
kakor na dan 31.12.2007. Razlog je predvsem v  povečanju kratkoročnih obveznosti 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 26 %, v povečanju kratkoročnih 
obveznosti do zaposlenih za 10 %, obveznosti do dobaviteljev za 5 % in v povečanju  
drugih kratkoročnih obveznosti  za 8 %.  

AJPES ob koncu leta 2008 ni izkazoval dospelih neporavnanih kratkoročnih 
obveznosti. 
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AJPES ob koncu leta 2008 ni izkazoval pasivnih časovnih razmejitev. 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2008 znašale 
925.905 evrov (53 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti do proračuna 
Republike Slovenije  917.730 evrov (913.647 evrov obveznosti iz naslova glob in 
stroškov postopkov o prekrških pravnih in fizičnih oseb na podlagi Zakona o prekrških 
in 4.083 evrov obveznosti za prenos odplačil stanovanjskih posojil, danih 
uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, v proračun Republike 
Slovenije), obveznosti iz naslova opravljenih storitev do neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov pa 8.175 evrov. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so bile na dan 31.12.2008 v znesku 
448.434 evrov (25 % kratkoročnih obveznosti) izkazane nedospele obveznosti do 
zaposlenih iz naslova obračunanih plač in nadomestil plač s pripadajočimi davki in 
prispevki iz plač za december 2008, ki so bile izplačane v januarju 2009. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2008 znašale 243.390 evrov 
(14 % kratkoročnih obveznosti). To so bile obveznosti po računih dobaviteljev za 
dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso dospele v plačilo v letu 2008. Te 
obveznosti so bile poravnane v januarju 2009. 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2008 znašale 136.469 
evrov (8 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti za prispevke na izplačane 
plače 66.890 evrov, obveznosti za vračila preveč plačanih nadomestil za javno 
objavo letnih poročil 49.244 evrov, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 8.004 evre, obveznosti za davek od dohodkov pravnih 
oseb 7.702 evra in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.629 evrov. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so bile na dan 31.12.2008 izkazane v 
znesku 3.551 evrov in izvirajo iz naslova plačil nadomestil za javno objavo letnih 
poročil. 
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2.1.2.3. Pasivni konti izvenbilančne evidence 

AJPES je na pasivnih kontih izvenbilančne evidence obveznosti do virov sredstev ob 
koncu leta 2008 izkazala 15.996 evrov. Ta znesek zadeva sredstva, ki jih AJPES 
vodi na aktivnih kontih izvenbilančne evidence sredstev. 

Gibanje in strukturo temeljnih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev prikazuje 
naslednja preglednica. 
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BILANCA STANJA - SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV AJPES NA DAN 31. 12. 2008 

V EUR (brez centov) 

SREDSTVA Stanje Indeks Struktura v % OBVEZNOSTI DO Stanje Indeks Struktura v % 
 31.12.2008 31.12.2007     08/07 31.12.2008 31.12.2007 VIROV SREDSTEV 31.12.2008 31.12.2007      08/07 31.12.2008 31.12.2007 
 1 2 3=1:2 4 5  6 7 8 9 10 
      
1. Dolgoročna sredstva  1. Lastni viri in   
 in sredstva v upravljanju 6.863.793 6.934.509 99,0 70,6 71,5  dolgoročne obveznosti 7.964.182 8.198.557 97,1 81,9 84,5 
      
– Neopredmetena sredstva in   – Obveznosti za sredstva  
 dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
 

570.370 657.645 86,7 5,9 6,8
 v upravljanju 7.137.183 7.095.793 100,6 73,4 73,1 

– Nepremičnine 5.572.179 5.740.614 97,1 57,3 59,2 – Dolgoročno razmejeni  
– Oprema in druga     prihodki - - - -  
 opredmetena osnovna 661.364 439.921 150,3 6,8 4,5 – Obveznosti za dolgoročne  
 sredstva   finančne naložbe 91.792 145.708 63,0 0,9 1,5 
– Dolgoročno dana posojila in   – Presežek prihodkov  
 depoziti 50.278 88.705 56,7 0,5 0,9  nad odhodki 735.207 957.056 76,8 7,6 9,9 
– Dolgoročne terjatve iz      
 poslovanja 9.602 7.624 125,9 0,1 0,1    
      
2. Kratkoročna sredstva in  2. Kratkoročne obveznosti  1.757.749 1.504.430 116,8 18,1 15,5 
 aktivne časovne razmejitve 2.858.138 2.768.478 103,2 29,4 28,5    
      
– Denarna sredstva v blagajni  – Kratkoročne obveznosti za  
 in takoj unovčljive   prejete predujme in   
 vrednostnice 771 778 99,1 - -  varščine 3.551 1.930 184,0 - - 
– Dobroimetje pri bankah in  – Kratkoročne obveznosti  
 drugih finančnih ustanovah 62.954 69.391 90,7 0,6 0,7  do zaposlenih 448.434 407.398 110,1 4,6 4,2 
– Kratkoročne terjatve   – Kratkoročne obveznosti  
 
-- 

do kupcev 
Kratkoročne terjatve za globe 
In povprečnine 

30.520 
 

912.339 

29.137

635.327

104,7

143,6

0,3

9,4

0,3

6,6

 do dobaviteljev 243.390 232.092 104,9 2,5 2,4 

– Dani predujmi in varščine 485 329 147,4 - - – Druge kratkoročne  
– Kratkoročne terjatve do    obveznosti iz poslovanja 136.469 126.207 108,1 1,4 1,3 
 uporabnikov enotnega  – Kratkoročne obveznosti  
 kontnega načrta 1.562.091 1.728.060 90,4 16,1 17,8  do uporabnikov enotnega  
– Kratkoročne finančne   kontnega načrta 925.905 736.803 125,7 9,5 7,6 
 naložbe 41.514 57.003 72,8 0,4 0,6    
– Kratkoročne terjatve iz      
 financiranja - 3.567 - - -    
– Druge kratkoročne terjatve 223.860 216.738 103,3 2,3 2,2    
– Aktivne časovne razmejitve 23.604 28.148 83,9 0,2 0,3    
      
 SREDSTVA 9.721.931 9.702.987 100,2 100,0 100,0  OBVEZNOSTI DO   
    VIROV SREDSTEV 9.721.931 9.702.987 100,2 100,0 100,0 
      
 Sredstva v    Viri sredstev v  
 izvenbilančni evidenci 15.996 65.114 24,6 - -  izvenbilančni evidenci 15.996 65.114 24,6 - - 
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2.2. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov 

2.2.1. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka 
poslovnega dogodka 

V prilogi k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka 
(po fakturirani realizaciji) so prihodki in odhodki razčlenjeni po vrstah dejavnosti na 
dejavnost javne službe in na gospodarsko dejavnost. Razčlenitev je opravljena na 
podlagi Metodologije za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti AJPES, ki je 
bila v letu 2008 spremenjena v delu opredelitve sodil za razporeditev posrednih 
stroškov na posamezne vrste dejavnosti po načelih stroškovnega računovodstva. 
Spremembe metodologije temeljijo na Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in 
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/2007 in 65/2008; 
ZPFOLERD) in Stališču Revizijskega sveta Slovenskega instituta za revizijo (Stališče 
10 – revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju 
prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, izdano na podlagi 
ZPFOLERD dne 20.11.2008 in po soglasju Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/2009 z dne 3.4.2009). V skladu z navedenim 
stališčem je bilo v AJPES dosedanje sodilo – delež prihodkov od prodaje proizvodov 
in storitev gospodarske dejavnosti v celotnih prihodkih od prodaje proizvodov in 
storitev AJPES nadomeščeno z novim sodilom – delež uslužbencev, ki neposredno 
opravljajo posamezne vrste gospodarske dejavnosti v celotnem številu uslužbencev 
AJPES po stanju na zadnji dan v mesecu. V skladu z določbami ZPFOLERD je 
metodologijo 14.1.2009 potrdil zunanji revizor KPMG Slovenije (v prilogi na naslednji 
strani). 
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Odhodki gospodarske dejavnosti AJPES so v skladu z novo 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:  

1.  deleža neposrednih stroškov dela za opravljanje posameznih vrst gospodarske 
dejavnosti (bonitetna dejavnost in večstransko pobotanje obveznosti in terjatev) in 
neposrednih stroškov dela za pridobitev oziroma pripravo podatkovnih baz v 
celotnih stroških dela AJPES,  

2. deleža poslovnih prostorov za opravljanje posameznih vrst gospodarske 
dejavnosti v celotnih poslovnih prostorih AJPES,  

3. deleža uslužbencev, ki neposredno opravljajo posamezne vrste gospodarske 
dejavnosti v celotnem številu uslužbencev AJPES po stanju na zadnji dan v 
mesecu in  

4.  deleža neposrednih stroškov amortizacije, ki zadevajo opravljanje posameznih 
vrst gospodarske dejavnosti, in neposrednih stroškov amortizacije za pridobitev 
oziroma pripravo podatkovnih baz v celotnih stroških amortizacije AJPES.  

2.2.1.1. Prihodki 

Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev in prihodki iz sredstev javnih financ oziroma iz proračuna 
Republike Slovenije), finančni prihodki (prihodki od obresti na kratkoročno vezana 
denarna sredstva),  drugi prihodki (prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav) in 
prevrednotevalni poslovni prihodki (odškodnine zavarovalnic). 

AJPES je v letu 2008 obračunal za 8.582.913 evrov prihodkov, 6 % več kakor v letu 
2007. Iz naslova opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost javne službe) je 
obračunal 7.906.742 evrov prihodkov (92 %), iz naslova gospodarske dejavnosti pa 
676.171 evrov prihodkov (8 %). Med prihodke iz naslova dejavnosti javne službe 
sodijo prihodki od javne objave letnih poročil po 58. členu Zakona o gospodarskih 
družbah v znesku 2.253.068 evrov (6 % več kakor v letu 2007), prihodki od drugih 
storitev po javnem pooblastilu (prihodki od zagotavljanja podatkov in izpisov iz 
Poslovnega registra Slovenije, prihodki od izpisov podatkov iz podatkovnih baz letnih 
poročil poslovnih subjektov, prihodki od objave v postopkih zaradi insolventnosti) v 
znesku 482.278 evrov (15 % več kakor v letu 2007), prihodki iz sredstev proračuna 
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Republike Slovenije v znesku 4.874.036 evrov, od tega za kritje dela plačnih 
nesorazmerij v znesku 39.655 evrov (8 % več kakor v letu 2007), drugi prihodki od 
prodaje (prihodki od prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bila oblikovana 
oslabitev terjatev) v znesku 97.593 evrov (16 % več kakor v letu 2007), finančni 
prihodki od obresti v znesku 109.685 evrov, drugi prihodki v znesku 66.371 evrov 
(povračila stroškov sodnih izterjav, vnovčena bančna garancija) in prevrednotevalni 
poslovni prihodki (odškodnine zavarovalnic, davek na dodano vrednost od izbrisanih 
terjatev) v znesku 23.711 evrov. 

2.2.1.2. Odhodki 

Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, 
obračunana od neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za 
opravljanje gospodarske dejavnosti, davek od dohodkov gospodarske dejavnosti, 
drugi stroški, finančni in drugi odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki 
(oslabitev terjatev).  

V letu 2008 je AJPES obračunal za 8.662.454 evrov odhodkov, to je 9 % več kakor v 
letu 2007: iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je bilo za 8.070.511 evrov 
odhodkov (93 %), iz naslova gospodarske dejavnosti pa 591.943 evrov odhodkov (7 
%). Največji delež odhodkov so bili stroški dela, vključno s premijami kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (plače in nadomestila plač s pripadajočimi 
davki in prispevki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in 
prevoza na delo in z dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, jubilejne nagrade, odpravnine itd.). V letu 2008 so znašali 6.342.311 
evrov (73 % vseh odhodkov). AJPES je obračunal stroške dela v skladu z veljavnimi 
predpisi. Izhodiščno vrednost plače je s 1. 1. 2008 povečal za 3,4 % in s 1. 7. 2008  
za 2,0 %, v skladu Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki se je začel 
uporabljati s 1.8.2008, je izvedel prehod na nov plačni sistem ter v skladu s 
Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki predvideva postopno odpravo plačnih 
nesorazmerij po četrtinah (plačna nesorazmerja naj bi se po sedaj veljavnih predpisih 
v celoti odpravila do konca leta 2010) upošteval odpravo prve četrtine plačnih 
nesorazmerij z vstopom v novi plačni sistem, vendar s poračunom od 1.5.2008 dalje. 
V letu 2008 je znašala povprečna bruto mesečna plača uslužbencev AJPES, 
izračunana na podlagi delovnih ur, 1.631 evrov. Regres za letni dopust je bil izplačan 
posameznemu uslužbencu v znesku 672 evrov. 

Stroški materiala in storitev so znašali 1.959.455 evrov, 9 % več kakor v letu 2007. 
Pomenili so 23 % vseh odhodkov. Med največje stroške storitev sodijo stroški 
računalniških storitev v znesku 446.040 evrov, sledijo poštne storitve v znesku 
224.185 evrov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme v znesku 
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150.433 evrov, stroški električne energije v znesku 96.136 evrov, stroški čiščenja 
poslovnih prostorov v znesku 77.792 evrov, stroški telefona, telefaksa, elektronske 
pošte v znesku 77.356 evrov, storitve varovanja zgradb v znesku 74.374 evrov, 
toplotna energija v znesku 69.719 evrov, stroški najema telefonskih vodov v znesku 
62.665 evrov, stroški konferenc, seminarjev in izobraževanja zaposlenih v znesku 
52.804 evre, storitve študentskega servisa v znesku 51.365 evrov, stroški časopisov 
in strokovne literature v znesku 39.795 evrov, sodni stroški v zvezi vlaganjem 
predlogov za izvršbo za izterjavo terjatev do dolžnikov AJPES v znesku 37.290 
evrov, stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v znesku 19.822 evrov 
itd. Stroški amortizacije so bili obračunani v znesku 72.383 evrov.  

Drugi stroški v znesku 52.165 evrov, (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
znesku 32.534 evrov, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku 
16.600 evrov, stroški posredovanja bonitetnih informacij v znesku 3.032 evrov). 

Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 je obračunan v znesku 10.227 evrov 
od pridobitne dejavnosti v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi ob upoštevanju 
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki se je začel uporabljati 
od 1.1.2008 dalje (v preteklih letih se je davek od dohodkov pravih oseb obračunaval 
le od gospodarske dejavnosti). Ta pravilnik podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za 
pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali 
nepridobitne dejavnosti pri zavezancu, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti se štejejo zlasti: 
donacije, članarine, volila in dediščine in prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, 
ki so plačani neposredno zavodoma za zdravstveno zavarovanje in za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Za pridobitne prihodke pa se po navedenem pravilniku 
štejejo zlasti: dohodki iz opravljanja javne službe, namenska javna sredstva, bančne 
obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah 
do vključno višine 1.000 evrov letno, dividende in drugi dohodki iz naložb, dohodki od 
prodaje blaga in storitev, dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev. 

Drugi odhodki  so znašali 973 evrov, finančni odhodki 122 evrov, prevrednotevalni 
poslovni odhodki pa  224.818 evrov (zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja, to je 
popravka vrednosti terjatev v znesku 185.675 evrov in zaradi oslabitve 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - izločitve 
neopredmetenih sredstev iz uporabe v znesku 39.143 evrov).  
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2.2.1.3. Poslovni izid 

Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 79.541 evrov je presežek 
odhodkov nad prihodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 
2008 ugotovil presežek odhodkov nad prihodki v znesku 163.769 evrov. V skladu 
s sklepi Vlade Republike Slovenije (št. 408-32/2002/7 z dne 14.10.2003, št. 47601-
13/2006/3 z dne 27.7.2006, št. 47601-14/2007/3 z dne 19.7.2007 in št. 47601-
13/2008/3 z dne 3.7.2008) ga je pokril s presežkom prihodkov nad odhodki, 
ugotovljenim iz te dejavnosti v preteklih letih v znesku 288.475 evrov. Iz naslova 
gospodarske dejavnosti je AJPES v letu 2008 ugotovil presežek prihodkov nad 
odhodki v znesku 84.228 evrov. 

Svet AJPES je na 15. seji 27. 5. 2009 sprejel sklep, da ugotovljeni presežek 
prihodkov nad odhodki iz naslova gospodarske dejavnosti ostane 
nerazporejen in se pozneje razporedi oziroma porabi za predpisane namene. 

Poslovni izid AJPES, razčlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov, posebej 
za dejavnost javne službe in posebej za gospodarsko dejavnost, je prikazan v 
preglednici na naslednji strani. 



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAČELU NASTANKA 
POSLOVNEGA DOGODKA V LETU 2008 S POJASNILI

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2008
V EUR 

Leto 2008 Leto 2007
Postavke poslovnega izida Skupaj Javna 

služba 
Gospodarska 

dejavnost
Skupaj Javna 

služba 
Gospodarska 

dejavnost

I. PRIHODKI    8.582.913        7.906.742                676.171        8.065.272         7.267.368               797.904    

A. Prihodki od poslovanja    8.376.980        7.706.975                670.005        7.947.722         7.154.301               793.421    
1. Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev
   8.376.980        7.706.975                670.005        7.947.722         7.154.301               793.421    

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1    2.253.068        2.253.068                           -        2.132.704         2.132.704                          -     

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu       482.278           482.278                           -           418.896            418.896                          -     

Prihodki od opravljanja gospodarske 
dejavnosti

      658.360                       -                658.360           783.700                        -               783.700    

Prihodki iz sredstev javnih financ    4.874.036        4.874.036                           -        4.518.484         4.518.484                          -     
Drugi prihodki od prodaje       109.238             97.593                  11.645             93.938              84.217                   9.721     

2. Prihodki od prodaje blaga in materiala                  -                       -                           -                      -                        -                          -     

B. Finančni prihodki       110.617           109.685                       932             84.495              83.628                      867     

C. Drugi prihodki         71.605             66.371                    5.234             21.059              17.443                   3.616     

D. Prevrednotevalni poslovni prihodki         23.711             23.711                           -             11.996              11.996                          -     
II. ODHODKI    8.662.454        8.070.511                591.943        7.954.953         7.216.305               738.648    

A. Stroški materiala in storitev    1.959.455        1.856.924                102.531        1.800.483         1.665.507               134.976    

1. Stroški materiala       395.175           382.456                  12.719           353.789            327.825                 25.964    
Stroški materiala       216.749           207.189                    9.560           209.954            187.274                 22.680    
Stroški energije       178.426           175.267                    3.159           143.835            140.551                   3.284     

2. Stroški storitev    1.564.280        1.474.468                  89.812        1.446.694         1.337.682               109.012    
Komunalne storitve in komunikacije       318.447           302.119                  16.328           306.005            287.656                 18.349    
Prevozni stroški in storitve         13.257             13.257                           -             21.126              20.085                   1.041     
Storitve vzdrževanja       192.752           188.513                    4.239           241.430            236.125                   5.305     
Najemnine in zakupnine (leasing)         63.897             57.015                    6.882             57.775              47.872                   9.903     
Zavarovalne premije         16.449             16.378                         71               8.315                7.971                      344     
Stroški v zvezi z delom         30.723             28.762                    1.961             38.567              36.433                   2.134     
Druge storitve       928.755           868.424                  60.331           773.476            701.540                 71.936    

B. Stroški dela    6.342.311        5.979.852                362.459        5.810.279         5.312.669               497.610    
Plače in drugi izdatki zaposlenim    4.614.582        4.347.363                267.219        4.169.962         3.810.639               359.323    
Regres za letni dopust       171.416           160.717                  10.699           161.769            146.397                 15.372    
Povračila in nadomestila       420.680           399.085                  21.595           386.635            355.326                 31.309    
Delovna uspešnost         87.510             82.832                    4.678             84.054              77.291                   6.763     
Nadurno delo         35.113             32.780                    2.333               3.203                3.045                      158     
Drugi izdatki zaposlenim         57.853             56.865                       988             59.327              55.516                   3.811     
Prispevki za socialno varnost       763.431     719.239 44.192       686.743     627.704 59.039
Drugi stroški dela       191.726           180.971                  10.755           258.586            236.751                 21.835    

C. Amortizacija         72.383                       -                  72.383             79.703                        -                 79.703    
Č. Davek od dohodkov pravnih oseb         10.227                       -                  10.227               2.755                        -                   2.755     
D. Drugi stroški         52.165             48.830                    3.335             48.728              43.995                   4.733     
E. Finančni odhodki              122                  115                           7                    41                     36                          5     
F. Drugi odhodki              973                  936                         37               1.477                1.331                      146     
G. Prevrednotevalni poslovni odhodki       224.818           183.854                  40.964           211.487            192.767                 18.720    

Odhodki zaradi oslabitve osnovnih 
sredstev 

        39.143                       -                  39.143                      -                        -                          -     

Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz 
poslovanja

      185.675           183.854                    1.821           211.487            192.767                 18.720    

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI (I.– II.)

                 -                       -                  84.228           110.319              51.063                 59.256    

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI (II.– I.)

        79.541           163.769                           -                      -                        -                          -     
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2.2.2. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

V tem izkazu je pri izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevano načelo denarnega 
toka oziroma plačane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem 
načelu morata biti izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek mora nastati in denarna 
sredstva morajo biti prejeta oziroma izplačana. Tudi v Izkazu prihodkov in odhodkov 
po načelu 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 načelu nastanka poslovnega dogodka. Izkaz 
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ima evidenčno naravo. Podatki so 
namenjeni spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države in na 
ravni občin. 

AJPES je v letu 2008 po načelu denarnega toka ugotovil 8.879.491 evrov prihodkov, 
8.900.989 evrov odhodkov in 21.498 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Iz 
naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2008 ugotovil 8.140.280 evrov  
prihodkov in 8.380.890 evrov odhodkov, torej presežek odhodkov nad prihodki v 
znesku 240.610 evrov. Iz naslova gospodarske dejavnosti pa je AJPES po načelu 
denarnega toka ugotovil 739.211 evrov prihodkov (od tega znaša 61.566 evrov 
vračilo davka od dohodkov pravnih oseb) in 520.099 evrov odhodkov ter presežek 
prihodkov nad odhodki v znesku 219.112 evrov.   

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po načelu denarnega toka je prikazan v 
preglednici na naslednji strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA V LETU 2008 S POJASNILI

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po načelu denarnega toka v letu 2008
V EUR 

Leto 2008 Leto 2007
Postavke poslovnega izida Skupaj Javna 

služba 
Gospodarska 

dejavnost
Skupaj Javna 

služba 
Gospodarska 

dejavnost

I. PRIHODKI     8.879.491         8.140.280                 739.211         8.181.665         7.371.355                 810.310    

1. Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev

    3.348.021         2.687.347                 660.674         3.275.038         2.469.703                 805.335    

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1     2.192.105         2.192.105                             -         2.050.619         2.050.619                             -    

Prihodki od storitev po javnem 
pooblastilu

       472.585            472.585                             -            419.084            419.084                             -    

Prihodki od opravljanja gospodarske 
dejavnosti

       660.674                        -                 660.674            805.335                        -                 805.335    

Drugi prihodki od prodaje          22.657              22.657                             -                        -                        -                             -    

Prihodki od prodaje materiala in 
odpadkov

                   -                        -                             -                        -                        -                             -    

2. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna

    5.295.436         5.295.436                             -         4.789.357         4.789.357                             -    

3. Prihodki od obresti        109.749            108.770                        979              83.220              82.349                        871    

4. Drugi nedavčni prihodki        126.285              48.727                   77.558              34.050              29.946                     4.104    
II. ODHODKI     8.900.989         8.380.890                 520.099         7.943.825         7.213.065                 730.760    

1. Izdatki za blago in storitve     2.077.670         1.949.574                 128.096         1.978.737         1.753.437                 225.300    

Pisarniški in splošni material in storitve        859.323            796.751                   62.571            741.364            665.068                   76.296    

Posebni material in storitve          11.697              11.197                        501              13.898              12.847                     1.051    
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije

       485.072            465.796                   19.277            424.994            404.541                   20.453    

Prevozni stroški in storitve          35.885              35.885                             -              34.534              32.842                     1.692    
Izdatki za službena potovanja          32.166              30.112                     2.054              38.915              36.764                     2.151    
Tekoče vzdrževanje        207.604            203.111                     4.493            183.466            178.766                     4.700    
Najemnine in zakupnine          90.679              83.526                     7.153              81.262              71.896                     9.366    
Davek na izplačane plače          98.439              92.591                     5.847            169.673            155.590                   14.083    
Drugi operativni odhodki        256.805            230.605                   26.200            290.631            195.123                   95.508    

2. Plače in drugi izdatki zaposlenim     5.345.258         5.038.333                 306.925         4.833.411         4.419.907                 413.504    

Plače in dodatki     4.573.624         4.306.941                 266.683         4.147.490         3.790.805                 356.685    
Regres za letni dopust        171.416            160.720                   10.696            161.769            146.401                   15.368    
Povračila in nadomestila        416.681            395.306                   21.375            383.658            352.493                   31.165    

Sredstva za delovno uspešnost          90.187              85.362                     4.825              78.449              72.173                     6.276    
Sredstva za nadurno delo          35.496              33.139                     2.357                1.648                1.567                          81    
Drugi izdatki zaposlenim          57.854              56.865                        989              60.397              56.468                     3.929    

3. Prispevki delodajalca za socialno 
varnost

       857.160            807.952                   49.208            777.790            710.900                   66.890    

4. Investicijski odhodki        620.901            585.031                   35.870            353.887            328.821                   25.066    
Nakup opreme 598.422 562.835 35.587 324.427 299.685 24.742
Investicijsko vzdrževanje          22.479              22.196                        283              29.460              29.136                        324    

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI (I.– II.)

                   -                        -                 219.112            237.840            158.290                   79.550    

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI (II.– I.)

         21.498            240.610                             -                        -                        -                             -    
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3. URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2008 

3.1. Uresničitev finančnega načrta po načelu denarnega toka 

3.1.1. Uresničitev načrtovanih prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida 

Finančni načrt AJPES za leto 2008 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 Finančnemu načrtu AJPES za leto 
2008 in k Programu dela AJPES za leto 2008, ki ju je Svet AJPES sprejel na 3. redni 
seji, dne 27.11.2007, je Vlada Republike Slovenije dala soglasje s sklepom številka 
47601-1/2008/3, dne 31. 1. 2008. 

AJPES je k sprejetemu finančnemu načrtu pripravil Rebalans finančnega načrta 
AJPES za leto 2008, ki ga je Svet AJPES sprejel na 10. redni seji, dne 20.6.2008, in 
h kateremu je Vlada Republike Slovenije dala soglasje s sklepom številka 47601-
1/2008/6, dne 17. 7. 2008. 

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2008 je bil pripravljen  iz razloga, ker v 
času priprave finančnega načrta za leto 2008 niso bili načrtovani investicijski odhodki 
za nabavo dodatne programske računalniške opreme za izvedbo nove javne naloge, 
ki jo določa Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 
različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A), sprejet v juniju 2008 (računalniška programska 
oprema za vodenje dveh s tem zakonom predpisanih registrov) in za nabavo dodatne 
računalniške programske in strojne računalniške opreme, potrebne za povečanje 
obstoječe (kritične) zmogljivosti in zanesljivosti delovanja celotnega informacijskega 
sistema AJPES (upravljanje Sodnega registra in povečanje obsega drugih javnih 
storitev, zlasti obsega obdelovanja letnih poročil). S tem rebalansom finančnega 
načrta je bilo predvideno povečanje investicijskih odhodkov  v skupni vrednosti 
691.000 evrov. Sredstva za financiranje nove naloge po ZPFOLRD-A naj bi 
zagotovilo Ministrstvo za finance v znesku 400.000 evrov, sredstva za nadgradnjo 
računalniškega informacijskega sistema naj bi AJPES namenila iz presežka 
prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti  preteklih let v znesku 291.000 evrov. 

AJPES je po načelu denarnega toka za leto 2008 načrtoval 9.015.481 evrov 
prihodkov, ugotovil pa 8.879.491 evrov prihodkov, 1 % manj od načrtovanih. 
Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe v znesku 8.140.280 evrov so bili 
doseženi skoraj na ravni  načrtovanih (ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov 
in storitev za 8 % večji), prihodki iz naslova gospodarske dejavnosti v znesku 
739.211 evrov pa so bili za 12 % manjši od načrtovanih. 
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Razlogov za nedoseganje načrtovanih prihodkov gospodarske dejavnosti je več. 
Pomembnejši so vedno večja dostopnost javno objavljenih podatkov o poslovnih 
subjektih, dolžnost upravnih organov, da sami pridobivajo podatke iz uradnih evidenc 
ter racionalizacija pri zahtevah za predložitev dokumentacije v postopkih javnega 
naročanja, kar vse zmanjšuje potrebo po bonitetnih informacijah in zbirkah podatkov. 
Poleg tega se uveljavljajo tudi konkurenčni ponudniki enakih storitev, katerim je to 
osnovna dejavnost. 

Finančni prihodki, to je prihodki od obresti na kratkoročno vezana sredstva, so 
znašali 109.749 evrov. Bili so skoraj 4-krat večji od načrtovanih. Kakor že navedeno, 
jih je AJPES prejel iz naslova vezave začasno še neporabljenih namenskih denarnih 
sredstev.  

Drugi nedavčni prihodki so znašali 126.285 evrov. To so predvsem prihodki od 
vnovčene garancije zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti v znesku 15.638 
evrov in vračilo preplačila davka od dohodkov pravnih oseb v znesku 61.566 evrov, ki 
niso bili načrtovani. 

V letu 2008 je AJPES po načelu denarnega toka ugotovil 8.900.989 evrov odhodkov, 
to je 94 % načrtovanih. Odhodki javne službe so bili za 2 % manjši od načrtovanih, 
odhodki gospodarske dejavnosti pa so bili  manjši od načrtovanih za 40 %. Med 
neuresničenimi odhodki velja omeniti predvsem investicijske odhodke. AJPES je 
načrtoval za 1.265.093 evrov tovrstnih odhodkov, porabil pa je 620.901 evrov, to je 
49 % tega zneska.  AJPES bi moral v letu 2008 skladno z ZPFOLRD v sodelovanju z 
Ministrstvom za finance kot nosilcem vsebinskih rešitev zagotoviti izdelavo  
računalniške programske opreme za vzpostavitev in delovanje I. faze 
informacijskega sistema preglednosti finančnih odnosov (ISPFO I. faza), vendar 
naloga v letu 2008 ni bila uresničena, ker v določenem roku ni bil izdan pravilnik, na 
podlagi katerega bi AJPES v sodelovanju z Direktoratom za javno premoženje 
Ministrstva za finance objavil javni razpis. Za izvedbo te naloge je Ministrstvo za 
finance v letu 2008 zagotovilo 400.000 evrov, vendar AJPES zaradi prej navedenega 
razloga, zahtevka za pridobitev sredstev ni mogel vložiti. Ker sredstva niso bila 
porabljena,  jih bo potrebno zagotoviti  v prihodnje. Manjši od načrtovanih so bili v 
letu 2008 tudi odhodki za investicijsko vzdrževanje. AJPES je v Finančnem načrtu za 
leto 2008 po načelu denarnega toka iz naslova javne službe načrtoval presežek 
odhodkov nad prihodki v znesku 384.926 evrov, ugotovil pa v znesku 240.610 evrov. 
Iz naslova gospodarske dejavnosti je načrtoval 30.519 evrov presežka odhodkov nad 
prihodki, ugotovil pa je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 219.112 evrov.  

Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu denarnega toka za leto 2008 
je prikazan na preglednici na naslednji strani. 



PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2008 Z OBRAZLOŽITVIJO

Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu denarnega toka za leto 2008

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska

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

I. PRIHODKI    9.015.481          8.176.331               839.150          8.879.491          8.140.280               739.211     98,5 99,6 88,1
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev    3.326.700          2.491.700               835.000          3.348.021          2.687.347               660.674     100,6 107,9 79,1

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1    2.086.400          2.086.400                           -          2.192.105          2.192.105                           -     105,1 105,1 -
Prihodki od storitev po javnem pooblastilu       405.300             405.300                           -             472.585             472.585                           -     116,6 116,6 -
Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti       835.000               835.000             660.674                        -               660.674     79,1 - 79,1
Drugi prihodki od prodaje                   -                        -                           -               22.657               22.657                           -                      -                        -                          - 
Prihodki od prodaje materiala in odpadkov                   -                        -                           -                         -                        -                           -                      -                        -                          - 

2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna    5.655.781          5.655.781                           -          5.295.436          5.295.436                           -     93,6 93,6                      - 
3. Prihodki od obresti         24.700               24.700                           -             109.749             108.770                      979     444,3 440,4                      - 
4. Drugi nedavčni prihodki           8.300                 4.150                   4.150             126.285               48.727                 77.558     1521,5 1174,1 1868,9
II. ODHODKI    9.430.926          8.561.257               869.669          8.900.989          8.380.890               520.099     94,4 97,9 59,8
1. Izdatki za blago in storitve    1.898.165          1.722.877               175.288          2.077.670          1.949.574               128.096     109,5 113,2 73,1

Pisarniški in splošni material in storitve       793.700             702.731                 90.969             859.323             796.751                 62.571     108,3 113,4 68,8
Posebni material in storitve           5.100                 4.758                      342               11.697               11.197                      501     229,4 235,3 146,5
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       422.600             398.270                 24.330             485.072             465.796                 19.277     114,8 117,0 79,2
Prevozni stroški in storitve         31.180               29.512                   1.668               35.885               35.885                           -     115,1 121,6 0,0
Izdatki za službena potovanja         42.500               41.189                   1.311               32.166               30.112                   2.054     75,7 73,1 156,7
Tekoče vzdrževanje       122.400             118.742                   3.658             207.604             203.111                   4.493     169,6 171,1 122,8
Najemnine in zakupnine       123.500             102.026                 21.474               90.679               83.526                   7.153     73,4 81,9 33,3
Davek na izplačane plače       101.250               92.036                   9.214               98.439               92.591                   5.847     97,2 100,6 63,5
Drugi operativni odhodki       255.935             233.613                 22.322             256.805             230.605                 26.200     100,3 98,7 117,4

2. Plače in drugi izdatki zaposlenim    5.401.583          4.867.075               534.508          5.345.258          5.038.333               306.925     99,0 103,5 57,4
Plače in dodatki    4.666.600          4.199.940               466.660          4.573.624          4.306.941               266.683     98,0 102,5 57,1
Regres za letni dopust       171.520             155.054                 16.466             171.416             160.720                 10.696     99,9 103,7 65,0
Povračila in nadomestila       432.300             393.110                 39.190             416.681             395.306                 21.375     96,4 100,6 54,5
Sredstva za delovno uspešnost         88.650               80.317                   8.333               90.187               85.362                   4.825     101,7 106,3 57,9
Sredstva za nadurno delo           6.200                 5.809                      391               35.496               33.139                   2.357     572,5 570,5 602,8
Drugi izdatki zaposlenim         36.313               32.845                   3.468               57.854               56.865                      989     159,3 173,1 28,5

3. Prispevki delodajalca za socialno varnost       866.085             779.477                 86.608             857.160             807.952                 49.208     99,0 103,7 56,8
4. Investicijski odhodki    1.265.093          1.191.828                 73.265             620.901             585.031                 35.870     49,1 49,1 49,0

Nakup opreme    1.159.327          1.087.860                 71.467             598.422             562.835                 35.587     51,6 51,7 49,8
Investicijsko vzdrževanje       105.766             103.968                   1.798               22.479               22.196                      283     21,3 21,3 15,7

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)                   -                        -                           -                         -                        -               219.112                      -                        -                          - 

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.–I.)       415.445             384.926                 30.519               21.498             240.610                           -                  5,2                   62,5                          - 

V EUR 
FINANČNI NAČRT URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA INDEKS
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3.1.2. Uresničitev načrtovanih odhodkov za računalniške storitve 

Uresničitev načrta posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov za računalniške 
storitve je podrobneje razvidna iz preglednice: 

    v EUR 

RAČUNALNIŠKE STORITVE NAČRT  
ZA LETO 2008 

URESNIČITEV 
NAČRTA  

V LETU 2008 

URESNIČENO 
V % 

1. Profesionalne razvojne storitve 47.500 25.245 53,1
 − razvojna  pomoč pri izvedbi dopolnitev Oracle 

aplikacij 21.000 19.948 95,0
 − sistemska pomoč administraciji Oracle 9.500 5.297 55,8
 − preverjanje in dopolnjevanje metodologije 

BASEL II 10.000 - -
 − varnostne in razvojne svetovalne storitve 7.000 - -
2. Vzdrževanje kadrovsko računovodskega 

informacijskega sistema 31.500 34.554 109,7
 − vzdrževanje programske opreme 21.000 19.394 92,4
 − operativne storitve in pomoč po naročilu 10.500 15.160 144,4
3. Vzdrževanje računalniške strojne in programske 

opreme 285.500 337.078 118,1
 − vzdrževanje diskovnega podsistema 34.000 31.649 93,1
 − vzdrževanje programske opreme RZPP 34.500 44.275 128,3
 − vzdrževanje programske opreme DOKSIS 9.500 11.163 117,5
 − vzdrževanje programske opreme za registracijo 

delovnega časa 2.000 - -
 − vzdrževanje strojne opreme UNIX 10.500 8.465 80,6
 − vzdrževanje sistemske programske opreme UNIX 10.000 8.465 84,7
 − vzdrževanje razvojnih orodij, baze in licenc za 

uporabniške dostope do baze Oracle 33.000 39.178 118,7
 − vzdrževanje programske opreme Microsoft in 

vzdrževanje komunikacijske strojne in 
programske opreme 18.000 17.814 99,0

 − vzdrževanje protivirusne programske opreme 5.000 - -
 − vzdrževanje arhivskega sistema InDoc 14.000 8.075 57,7
 − vzdrževanje programske opreme za varnostno 

kopiranje 12.000 20.791 173,3
 − vzdrževanje programske opreme PRS-GD 29.000 73.521 253,5
 − vzdrževanje programske opreme za vodenje 

evidence o prekrških ISPO 3.500 6.817 194,8
 − vzdrževanje in izdelava sprememb in dopolnitev 

spletnih aplikacij LP in JOLP 29.000 37.598 129,7
 − vzdrževanje in izdelava sprememb in dopolnitev 

spletnih aplikacij plače, SES, STRUDL, DIVID 19.000 9.618 50,6
 − vzdrževanje in izdelava sprememb in dopolnitev 

spletnih aplikacij iPRS, objave, eBON in portala 15.000 19.649 131,0
 − vzdrževanje druge strojne in programske opreme 7.500 - -
SKUPAJ (1 + 2 + 3) 364.500 396.877 108,9

 

AJPES je v letu 2008 skoraj v celoti uresničil načrtovane odhodke za razvojno 
svetovanje pri izvedbi in dopolnitvi Oracle aplikacij, odhodki za dodatno sistemsko 
svetovanje pa so bili za 45 %  nižji od načrtovanih, saj ni bilo večjih sistemskih težav, 
ki bi zahtevale specializirana znanja zunanjih izvajalcev.  
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Programsko preverjanje in dopolnjevanje metodologije BASEL II ni bilo izvedeno, ker 
na pripravljeno metodologijo ni bilo pridobljeno ustrezno soglasje Banke Slovenije. 
Zaradi intenzivnega dela na področju registrov in posledično pomanjkanja časa in 
kadrov v letu 2008 ni bilo mogoče uresničiti načrtovanih sredstev za varnostne in 
razvojne svetovalne storitve. 

AJPES je na področju kadrovskega in računovodskega informacijskega sistema 
presegel načrtovane odhodke, za 10 %, kar je posledica povečanega obsega 
operativnih storitev in pomoči po naročilu, predvsem zaradi sprememb načina 
obračuna plač po novih predpisih. 

Na področju vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme je AJPES v letu 
2008 presegel načrtovane odhodke za 18 %. Večina povečanja gre na račun 
povečanih odhodkov za vzdrževanje in osveževanje programske opreme ter izvedbe 
potrebnih prilagoditev.  

Odhodki za vzdrževanje računalniške strojne opreme so se znižali, večinoma zaradi 
zamenjave in izločanja zastarele strojne opreme.  

Zaradi dodatno zahtevanih dograditev in prilagoditev programske opreme so bili 
odhodki vzdrževanja Registra zastavnih pravic in zarubljenih premičnin večji od 
načrtovanih za 28 %, prav tako tudi odhodki za vzdrževanje programske opreme 
DOKSIS, ki so bili večji od načrtovanih  za 18 %. Povečali so se tudi odhodki 
vzdrževanja licenčne programske opreme Oracle za 19 %. Odhodki za vzdrževanje 
programske opreme inDOC so bili v letu 2008 za 42 % nižji od načrtovanih, ker je 
AJPES šele ob koncu leta povečal licenco za dodatno količino dokumentov, zaradi 
česar se bo povečanje poznalo šele v prihodnjih obdobjih. Precejšne povečanje 
odhodkov vzdrževanja so povzročile prilagoditve računalniških rešitev na področju 
Poslovnega registra Slovenije zaradi vključitve Sodnega registra, ki so evidentirani v 
okviru vzdrževanja programske opreme PRS-GD, kar za 154 % in odhodki 
vzdrževanja in izdelave sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij iPRS, objave, eBon 
in portala pa za 31 %. Zaradi zahteve po dograditvi nekaterih novih funkcionalnosti v 
programski opremi za evidentiranje v prekrškovnih postopkih so se odhodki za 
vzdrževanje povečali in presegli načrtovani obseg, in sicer za 95 %, kar predstavlja 
nominalno relativno majhen znesek 6.817 evrov, vendar gre pri tem povečanju za 
enkraten dogodek, zato se odhodki za osnovno vzdrževanja sistema v naslednjih 
obdobjih ne bodo bistveno povečali. Zaradi obsežnejših sprememb v programski 
opremi za zajem in javno objavo letnih poročil so se odhodki za njihovo vzdrževanje 
povečali in presegli načrtovani obseg za 30 %, odhodki za vzdrževanje programske 
opreme plač in zajema drugih statističnih raziskav pa so bili za 49 % manjši od 
načrtovanih. 
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3.1.3. Uresničitev načrtovanih investicijskih odhodkov 

Uresničitev načrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna iz 
preglednice. 

v EUR

INVESTICIJSKI ODHODKI NAČRT  
ZA LETO 

2008 

URESNIČENO  
V LETU 2008 

URESNIČENO 
V % 

     
1. Nakup računalniške strojne opreme 403.500 357.297 88,6 
2. Nakup računalniške programske opreme  246.000 129.150 52,5 
3. Nakup računalniške programske opreme za 

ISPFO – I. faza 400.000 - - 
4. Nakup druge opreme in drobnega inventarja  109.827 111.975 102,2 
5. Investicijsko vzdrževanje 105.766 22.479 21,3 
    - 

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.265.093 620.901 49,1 

AJPES je za nakup računalniške strojne in programske opreme v letu 2008 porabil 
486.447 evrov, kar pomeni 75 % načrtovanih sredstev. Za nakup računalniške 
strojne opreme je porabil 357.297 evrov, za nakup programske opreme pa 129.150 
evrov. 

Glavni razlog, da AJPES nakupa računalnike programske opreme za ISPFO (I. faza) 
ni uresničil je posledica dejstva, da Ministrstvo za finance v zakonsko določenem 
roku ni izdalo pravilnika na podlagi katerega bi AJPES lahko objavil javni razpis.  

Za nakup druge opreme (avtomobili, pisarniška oprema, fotokopirni stroji, telefaksi 
itd.), drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
(predvsem obnove poslovnih prostorov v izpostavi AJPES Krško, obnove sistema za 
ogrevanje v izpostavi AJPES Koper in obnove fasade na poslovni stavbi – 
sofinanciranje v izpostavi AJPES Trbovlje) je AJPES porabil 134.454 evrov, 62 % 
načrtovanih sredstev. 
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 3.2. Uresničitev finančnega načrta po načelu nastanka poslovnega 
dogodka 

3.2.1. Uresničitev načrtovanih prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida 

AJPES je po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2008 načrtoval 8.260.046 
evrov prihodkov, ugotovil pa 8.582.913 evrov prihodkov, to je 4 % več od 
načrtovanih. Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe so bili za 7 % večji od  
načrtovanih (ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev večji  za 5 %), 
prihodki iz naslova gospodarske dejavnosti pa so bili za 20 % manjši od načrtovanih. 

Finančni prihodki, to je prihodki od obresti na kratkoročno vezana sredstva iz naslova 
vezave začasno še neporabljenih namenskih denarnih sredstev, so znašali 110.617 
evrov. Bili so skoraj 4-krat večji od načrtovanih.  

V letu 2008 je AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka ugotovil 8.662.454 
evrov odhodkov, to je 2 % več od načrtovanih, predvsem zaradi povečanja stroškov 
pisarniškega materiala, stroškov energije, poštnih storitev in računalniških storitev. 
Odhodki javne službe so bili za 6 % večji od načrtovanih, odhodki gospodarske 
dejavnosti pa so bili manjši od načrtovanih za 31 %.  

AJPES je v Finančnem načrtu za leto 2008 po načelu nastanka poslovnega dogodka 
iz naslova javne službe načrtoval presežek odhodkov nad prihodki v znesku 181.157 
evrov, ugotovil pa ga je v znesku 163.769 evrov. Iz naslova gospodarske dejavnosti 
je načrtoval 19.283 evrov presežka odhodkov nad prihodki, ugotovil pa je presežek 
prihodkov nad odhodki v znesku 84.228 evrov.  

Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu nastanka poslovnega 
dogodka za leto 2008 je prikazan na preglednici na naslednji strani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA  ZA LETO 2008 
Z OBRAZLOŽITVIJO
Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2008

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska

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

I. PRIHODKI     8.260.046          7.417.873                842.173           8.582.913          7.906.742                676.171     103,9 106,6 80,3
A PRIHODKI OD POSLOVANJA     8.216.441          7.378.441                838.000           8.376.980          7.706.975                670.005     102,0 104,5 80,0
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev     8.216.441          7.378.441                838.000           8.376.980          7.706.975                670.005     102,0 104,5 80,0

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1     2.086.760          2.086.760                            -           2.253.068          2.253.068                            -     108,0 108,0 -
Prihodki od storitev po javnem pooblastilu        405.300             405.300                            -              482.278             482.278                            -     119,0 119,0 -
Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti        835.000                         -                835.000              658.360                         -                658.360     78,8 - 78,8
Drugi prihodki od prodaje          55.000               52.000                    3.000              109.238               97.593                  11.645     198,6 187,7 388,2
Prihodki od sredstev javnih financ     4.834.381          4.834.381                            -           4.874.036          4.874.036                            -     100,8 100,8 -

2. Prihodki od prodaje blaga in materiala                    -                         -                            -                          -                         -                            -     0,0 - -
B FINANČNI PRIHODKI          29.000               29.000                            -              110.617             109.685                       932     381,4 378,2 -
C DRUGI PRIHODKI           14.605               10.432                    4.173                71.605               66.371                    5.234     490,3 636,2 125,4
D PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI                    -                         -                            -                23.711               23.711                            -     

II. ODHODKI     8.460.486          7.599.030                861.456           8.662.454          8.070.511                591.943     102,4 106,2 68,7
A STROŠKI MATERIALA IN STORITEV     1.851.066          1.681.465                169.601           1.959.455          1.856.924                102.531     105,9 110,4 60,5
1. Stroški materiala          354.400             327.673                  26.727              395.175             382.456                  12.719     111,5 116,7 47,6

Stroški materiala        204.700             183.706                  20.994              216.749             207.189                    9.560     105,9 112,8 45,5
Stroški energije        149.700             143.967                    5.733              178.426             175.267                    3.159     119,2 121,7 55,1

2. Stroški storitev     1.496.666          1.353.792                142.874           1.564.280          1.474.468                  89.812     104,5 108,9 62,9
Komunalne storitve in komunikacije        285.800             266.558                  19.242              318.447             302.119                  16.328     111,4 113,3 84,9
Prevozni stroški in storitve            8.300                 7.877                       423                13.257               13.257                            -     159,7 168,3 0,0
Storitve vzdrževanja        220.366             215.108                    5.258              192.752             188.513                    4.239     87,5 87,6 80,6
Najemnine in zakupnine          91.100               70.185                  20.915                63.897               57.015                    6.882     70,1 81,2 32,9
Druge storitve        834.900             741.194                  93.706                16.449               16.378                         71     2,0 2,2 0,1
Zavarovalne premije          13.700               13.084                       616                30.723               28.762                    1.961     224,3 219,8 318,3
Stroški v zvezi z delom          42.500               39.786                    2.714              928.755             868.424                  60.331     2.185,3 2.182,7 2223,0

B STROŠKI DELA     6.376.618          5.777.830                598.788           6.342.311          5.979.852                362.459     99,5 103,5 60,5
Plače in drugi izdatki zaposlenim     4.666.600          4.226.898                439.702           4.614.582          4.347.363                267.219     98,9 102,8 60,8
Regres za letni dopust        171.520             155.054                  16.466              171.416             160.717                  10.699     99,9 103,7 65,0
Povračila in nadomestila        432.300             393.110                  39.190              420.680             399.085                  21.595     97,3 101,5 55,1
Delovna uspešnost          88.650               80.317                    8.333                87.510               82.832                    4.678     98,7 103,1 56,1
Nadurno delo            6.200                 5.809                       391                35.113               32.780                    2.333     566,3 564,3 596,7
Drugi izdatki zaposlenim          36.313               33.615                    2.698                57.853               56.865                       988     159,3 169,2 36,6
Prispevki za socialno varnost        770.685             697.470                  73.215              763.431             719.239                  44.192     99,1 103,1 60,4
Drugi stroški dela        204.350             185.557                  18.793              191.726             180.971                  10.755     93,8 97,5 57,2

C AMORTIZACIJA          78.050                         -                  78.050                72.383                         -                  72.383     92,7 - 92,7
Č DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB                    -                         -                            -                10.227                         -                  10.227     - - -
D DRUGI STROŠKI            53.792               48.330                    5.462                52.165               48.830                    3.335     97,0 101,0 61,1
E FINANČNI ODHODKI                 10                         9                           1                     122                    115                           7     1.220,0 1.277,8 700,0
F DRUGI ODHODKI                    -                         -                            -                     973                    936                         37     
G PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI        100.950               91.396                    9.554              224.818             183.854                  40.964     222,7 201,2 428,8
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)                    -                         -                            -                          -                         -                  84.228                      -                         -                           - 

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.–I.)        200.440             181.157                  19.283                79.541             163.769                            -                39,7                   90,4                           - 

V EUR 
FINANČNI NAČRT URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA INDEKS
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UVOD 

 
V skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah, ki določa, da mora javna agencija 
enkrat letno ugotoviti mnenje uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih 
glede storitev in izboljšav, je bila v času od 3. 12. 2008 do 16. 1. 2009 na spletnem 
portalu AJPES objavljena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z 
anketo je AJPES želel pridobiti ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev 
AJPES, ki so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj spremeni, dopolni 
svoje storitve ali izboljša njihovo kakovost, da bodo uporabnikom še bolj koristne in 
prijazne za uporabo. 
 
Z namenom, da bi anketo izpolnilo čim več uporabnikov, je AJPES na nekatera 
interesna združenja (Združenje bank Slovenije, Združenje računovodskih servisov, 
Notarska zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije) poslal posebna 
obvestila s prošnjo, naj svoje člane seznanijo s povabilom AJPES k izpolnitvi ankete. 
Povabilo za sodelovanje v anketi je AJPES poslal še na okoli dvajset tisoč 
elektronskih naslovov poslovnih subjektov. 
 
Na vprašalnik je odgovorilo 1.639 anonimnih uporabnikov. Obsegal je 14 vprašanj 
oz. točk, katerih namen je bil pridobiti mnenja oz. ocene uporabnikov AJPES na 
naslednje vsebine: 
 
− namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 
− ocena spletnega portala AJPES, 
− ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 
− ocena poslovanja izpostav AJPES, 
− predlogi za izboljšanje kakovosti sedanjih storitev, 
− predlogi za vpeljavo novih storitev. 
 
V nadaljevanju tega poročila so povzete ugotovitve o mnenju uporabnikov o delu 
AJPES v letu 2008. 

1. SESTAVA SODELUJOČIH V ANKETI 

 
V anketi smo zbrali informacije o strukturi sodelujočih, in sicer glede na vrsto 
organizacije, v kateri delajo, poklic, ki ga opravljajo, in glede na geografsko področje 
oz. izpostavo AJPES, s katero sodelujejo. 
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1.1 Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije 
 
Največji delež odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih družb in pravnih 
oseb javnega prava, najmanj uporabnikov, ki so odgovarjali pa je bilo s strani sodišč. 
126 anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.  
 
Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske družbe 
ali med samostojne podjetnike, so bili posebej navedeni, saj imajo njihovi odgovori, 
glede na večje število poslovnih subjektov, za katere uporabljajo storitve AJPES, tudi 
večji pomen pri presoji odgovorov. 
 

Vrsta organizacije Delež 
odgovorov v % 

Gospodarska družba 44,94 

Samostojni podjetnik 12,23 

Računovodski servis 11,30 

Pravna oseba zasebnega prava 2,45 

Pravna oseba javnega prava 14,87 

Društvo 0,99 

Banka 3,97 

Notariat 0,97 

Sodišče 0,33 

Odvetništvo 2,18 

Drugo 5,95 

1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 
 
Na anketo so pretežno odgovarjale osebe, ki opravljajo poklic računovodje, 
finančnika, poslovodje ter javni uslužbenci. 182 oseb opravlja v anketi ne-
specificirane poklice (»drugo«), 126 oseb pa na vprašanje o poklicu ni odgovorilo.  
 

Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Finančnik 7,14 
Računovodja 55,98 
Analitik 1,92 
Tržnik 1,59 
Pravnik 3,24 
Revizor 0,40 
Davčnik 0,33 
Bančnik 2,38 
Raziskovalec 0,33 
Informatik 1,92 
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Področje dela oziroma poklic Delež 
odgovorov v % 

Poslovodja 4,30 
Notar 0,20 
Odvetnik  1,06 
Sodnik 0 
Novinar 0,07 
Proizvajalec proizvodov in storitev 1,72 
Javni uslužbenec 3,97 
Funkcionar 0,26 
Študent 1,19 
Drugo  12,03 

1.3 Odgovori uporabnikov glede geografsko področje oz. izpostavo AJPES 
 
V anketi so sodelovale osebe iz vseh delov Slovenije oz. uporabniki storitev vseh 
izpostav AJPES. Delež sodelujočih v anketi je bil sorazmeren številu poslovnih 
subjektov po geografskih področjih oz. po izpostavah AJPES. Največji del anketiranih 
sodeluje z Izpostavo Ljubljana, 203 osebe pa na to vprašanje niso odgovorile: 
 

Izpostava 
AJPES 

Delež 
odgovorov v % 

Delež 
poslovnih 

subjektov na dan 
31.12.2008 v % 

Ljubljana 31,62 32,75 
Celje 6,89 8,63 
Koper 6,20 7,18 
Kranj 9,54 9,73 
Krško 2,79 2,85 
Maribor 14,76 14,46 
Murska Sobota 3,41 4,38 
Nova Gorica 5,36 6,48 
Novo mesto 5,15 5,40 
Postojna 2,72 2,35 
Trbovlje 1,67 1,44 
Velenje 3,55 4,34 
Nobena 6,34 - 

2. ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA 

 
Vprašanja in odgovori so bili po vsebini strukturirani v naslednje skupine: 
− namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 
− ocena spletnega portala AJPES, 
− ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 
− ocena poslovanja izpostav AJPES. 
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2.1 Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 
 
Na anketno vprašanje (1. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto 
uporabniki dostopajo do spletnega portala AJPES, so se anketirani odločali za eno 
od možnosti, in sicer »pogosto«, »včasih«, »nikoli«, »ne vem«. Največ anketiranih 
(63,4 %) je odgovorilo, da najpogosteje dostopa do spleta zaradi predložitve 
podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za plače 
in drugih podatkov. Uporabniki pogosto (50,5 % anketiranih) dostopajo do spletnega 
portala tudi zaradi iskanja podatkov o poslovnih subjektih prek spletne aplikacije 
iPRS. Zaradi seznanjanja z informacijami o ustanovitvi oz. registraciji poslovnih 
subjektov prek e-VEM sistema in zaradi drugih vpisov v Poslovni register Slovenije 
do spletnega portala AJPES pogosto dostopa tretjina anketiranih, nekaj več kot 40 % 
pa le občasno. Skoraj tretjina anketiranih uporabnikov pogosto obišče spletni portal 
zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES. Najmanj pogosto so spletne strani 
obiskane zaradi vpogledov v evidenco digitalnih potrdil in vpogledov v podatke 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.  
 
Na anketno vprašanje (2. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu 
AJPES običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 75 % 
anketiranih odgovorilo, da vedno, 21 % jih je odgovorilo, da s pomočjo uslužbencev 
AJPES, 4 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli, in menilo, da so dostopi do 
njih zapleteni. 
 
Pri tretjem anketnem vprašanju so uporabniki s stopnjo strinjanja oziroma 
nestrinjanja izrazili svoj odnos do podatkov in informacij AJPES, pri čemer je ocena 1 
pomenila najnižjo, ocena 5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. Najvišjo povprečno stopnjo 
strinjanja (4,2) so anketirani izrazili pri trditvi, da potrebujejo AJPES, ko iščejo 
informacije o vpisu oziroma registraciji samostojnega podjetnika, ali če potrebujejo 
informacije o ustanovitvi oziroma registraciji gospodarske družbe. Najmanj številni so 
bili tisti anketirani, ki obisk spletnega portala AJPES priporočajo sodelavcem in 
prijateljem. 
 

Ocena Trditev   
5 4 3 2 1 

Če bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) samostojnega 
podjetnika, bi se obrnil na AJPES. 784 305 242 59 48 
Če bi potrebovali informacije o ustanovitvi (registraciji) 
gospodarske družbe, bi se obrnil na AJPES. 806 312 241 61 47 
Programi za predložitev podatkov so prijazni, navodila pa 
jasna. 545 540 288 88 32 
Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim uporabnikom. 

471 457 360 143 65 
Obisk spletnega portala AJPES večkrat priporočam 
sodelavcem in prijateljem. 461 383 337 156 120 
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2.2 Ocena spletnega portala AJPES 
 
Pri anketnih vprašanjih (4. in 5. točka vprašalnika) o dostopnosti in preglednosti 
iskanih podatkov oz. informacij na spletnem portalu AJPES so anketirani ocenjevali 
informacije po skupinah temeljnih nalog AJPES. Najbolje so anketirani ocenili 
dostopnost (4,4), prav tako tudi preglednost (4,3) podatkov iz Poslovnega registra 
Slovenije (aplikacija iPRS). Z oceno 4,1 so ocenili dostopnost in preglednost 
podatkov javne objave letnih poročil (aplikacija JOLP). Z najnižjo oceno dostopnosti 
do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu (3,5) so anketirani ocenili 
evidenco digitalnih potrdil, z najnižjo oceno preglednosti podatkov (3,7) pa vpogled v 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) ter vpogled v 
evidenco digitalnih potrdil (EDP). 
 
Na anketno vprašanje (8. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s spletnim 
portalom AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih 
letih so tudi v letu 2008 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES, 
najnižje preglednost, pa vendar z oceno 4,0. Prijaznost do uporabnika in oblika pa 
sta bili ocenjeni s 4,1. Ocene spletnega portala od leta 2004 do leta 2008 so razvidne 
iz spodnje preglednice 
 

Leto Splošno zadovoljstvo s spletnim portalom 
2004 2005 2006 2007 2008 

Oblika 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 
Vsebina 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 
Preglednost 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 
Prijaznost do uporabnika 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 

Povprečna ocena 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 

2.3 Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami 
 
Uporabniki so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo oz. kakovost storitev, ki jih opravlja 
AJPES, še posebej kakovost računalniških programov, prek katerih poslovni subjekti 
AJPES predlagajo oz. posredujejo podatke (6. točka vprašalnika). Vse storitve 
oziroma računalniški programi so dobili oceno najmanj 4,0. Najbolje so anketirani 
ocenili spletni program za posredovanje podatkov o plačah, in sicer z oceno 4,4. Z 
oceno 4,3 sta bila ocenjena registracija samostojnih podjetnikov (aplikacija e-VEM) in 
oddajanje letnih poročil (spletni program za oddajo letnih poročil). Z oceno 4,2 sta 
bila ocenjena registracija gospodarskih družb (aplikacija e-VEM) in program za vnos 
podatkov letnih poročil na izpostavah (LP – Excel). 
 
Vse tržne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (7. točka 
vprašalnika), so bile ocenjene s povprečno oceno 4,0, bonitetne informacije na 
papirju so ocenili višje, in sicer s 4,1. 
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2.4 Ocena poslovanja izpostav AJPES 
 
Delo izpostav (10. točka vprašalnika) so anketirani lahko ocenili z ocenami od 1 do 5, 
anketirani, ki ne poslujejo z nobeno izpostavo, pa so vpisali podatek 0. Z najvišjo 
povprečno oceno je bila tako kot prejšnja leta ocenjena prijaznost uslužbencev, z 
najnižjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke. Urejenost 
prostorov in okolja so anketirani ocenili s povprečno oceno 4,3, strokovnost 
uslužbencev in hitrost reševanja zadev pa s 4,4. Posamezne izpostave so dobile 
povprečno oceno od 4,2 do 4,6. 
 

Leto Ocena kakovosti poslovanja v izpostavah 

2004 2005 2006 2007 2008 

Strokovnost uslužbencev 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 

Hitrost reševanja zadev 4,1 4,3 4,3 4,4 4,4 

Prijaznost uslužbencev 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 

Ustreznost delovnega časa za stranke 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 

Urejenost prostorov in okolja 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 

Povprečna ocena 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4 

3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI STORITEV 

 
Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanje, s katerimi storitvami so še 
posebej zadovoljni in katere storitve bi izboljšali (11. točka vprašalnika). Večina 
anketiranih je navedla, da je s kakovostjo storitev zadovoljna ali da nima pripomb in 
predlogov. 175 anketiranih je izrazilo posebno zadovoljstvo s posameznimi 
storitvami, 125 pa jih je podalo svoje predloge za izboljšanje kakovosti storitev.  
 
Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev so po posameznih področjih 
temeljnih nalog AJPES in po posameznih skupinah pripomb in predlogov 
obravnavani v nadaljevanju. 

3.1 Vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov 
 
Z najvišjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 
AJPES je bila ocenjena dostopnost do podatkov iz Poslovnega registra Slovenije 
(PRS). Kljub visoki oceni pa so anketirani navedli kar nekaj predlogov oziroma 
pripomb.  

− Poenostaviti je potrebno iskanje podatkov preko aplikacije iPRS. AJPES je 
preučil vse pripombe uporabnikov in jih bo upošteval pri nadaljnjem izboljšanju 
iskanja podatkov preko iPRS oz. pri dodatnem pojasnjevanju (navodilih) načina 
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iskanja podatkov, saj iz večine pripomb izhaja, da uporabniki še ne izkoriščajo 
vseh možnosti spletne aplikacije iPRS. 

− AJPES naj omogoči posredovanje (izvoz) podatkov o poslovnih subjektih iz 
aplikacije iPRS v Excelovo preglednico. AJPES naročnikom ponovne uporabe 
podatkov PRS že omogoča njihovo pripravo v obliki preglednic, v prvi polovici leta 
2009 pa bo na voljo tudi sprotni prevzem podatkov PRS prek spletnih servisov 
(WS), kar bo omogočalo njihovo neposredno povezovanje v aplikacije 
uporabnikov. 

− Pri iskanju informacij o sodnih zadevah s področja vodenja postopkov 
insolventnosti (eObjave sodnih zadev) bi moral iskalnik nuditi več iskalnih 
kriterijev, zadetki bi morali biti razvrščeni po izbranem kriteriju, omogočeno 
bi moralo biti tudi izpisovanje podatkov za določeno obdobje. Iskalnik 
eObjav sodnih zadev o posameznem postopku zaradi insolventnosti je izdelan na 
podlagi določil Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti. Skladno z 
uredbo vodi postopke zaradi insolventnosti Vrhovno sodišče RS. Vrhovno sodišče 
RS tudi upravlja programsko opremo, ki omogoča informatizirano vodenje 
vpisnika zadev. AJPES skladno z uredbo le omogoča javno objavo podatkov in 
listin na svojem spletnem portalu. Sedanji način iskanja in vsebino objav je 
določilo Vrhovno sodišče RS. AJPES bo navedene predloge za izboljšanje 
iskanja podatkov o insolventnih postopkih posredoval Vrhovnemu sodišču RS in 
mu v ta namen posredoval tudi svoje predloge. 

− AJPES naj zagotovi možnost vpogleda v osnovne informacije o tujih 
poslovnih subjektih v državah članicah EU in drugih državah. AJPES je že 
podpisal Sporazum o izmenjavi podatkov v informacijski mreži Evropskega 
poslovnega registra (European Business Register – EBR), v mrežo pa se bo 
aktivno vključil v prvem trimesečju leta 2009. AJPES bo v prvi fazi sodelovanja v 
mrežo EBR posredoval najpomembnejše podatke o poslovnih subjektih s 
sedežem v Sloveniji, do sredine leta 2009 pa bo postal tudi posrednik (distributer) 
podatkov ostalih članic mreže za uporabnike iz Slovenije. O možnosti pridobivanja 
informacij iz EBR mreže bo AJPES obvestil uporabnike na svojem spletnem 
portalu. 

− AJPES naj na spletnem portalu objavi podrobnejša navodila v zvezi s 
postopki registracije poslovnih subjektov. Navodila v zvezi s postopki e-VEM 
oziroma s postopki registracije poslovnih subjektov v sodelovanju z drugimi 
pristojnimi inštitucijami pripravlja Ministrstvo za javno upravo in jih objavlja na 
spletnem portalu e-VEM. Z namenom večje prepoznavnosti postopkov in 
promocije e-VEM bo Ministrstvo za javno upravo v marcu 2009 izvedlo vrsto 
marketinških aktivnosti (predvajanje TV oglasov, oglaševanje na avtobusih in 
tiskanih medijih, natisnjene bodo zloženke in DVD…). Ker AJPES ugotavlja, da 
stranke želenih informacij o registraciji poslovnih subjektov na spletnem portalu e-
VEM ne najdejo v zadovoljivi meri, že pripravlja navodila in osnovne napotke o 
aktivnostih, ki jih morajo stranke opraviti pred registracijo ali pred začetkom 
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opravljanja dejavnosti. Navodila bodo objavljena na spletnih straneh AJPES 
najkasneje do sredine leta 2009. 

3.2 Zbiranje, obdelava in objavljanje letnih poročil  
 
Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES se je 32 predlogov nanašalo na 
aplikacijo za predložitev letnih poročil in na aplikacijo za vpogled v javno objavljena 
letna poročila (JOLP).  
 
V zvezi s predložitvijo letnih poročil so uporabniki najpogosteje izpostavili dva 
predloga: 

− AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 
izkazih. Predloga ni mogoče upoštevati, saj so podatki v seštevkih AOP postavk 
izvirni podatki iz računovodskih izkazov, vpisovanje seštevkov pa uporabnikom 
nudi dodatno računsko kontrolo. 

− Računovodski servisi so predlagali, da AJPES omogoči začetek spletnega 
vnosa podatkov iz računovodskih izkazov najkasneje 15. januarja. Programi 
za vnos podatkov iz letnih poročil so uporabnikom na voljo vsako leto v začetku 
meseca februarja, saj je pred tem treba zagotoviti točen seznam vseh 
zavezancev za predložitev letnih poročil; upoštevati je treba tudi spremembe 
osnovnih podatkov zavezancev (spremembe sedeža, dejavnosti, ustanoviteljev, 
odgovornih oseb, statusnih preoblikovanj, morebitnih stečajev in podobno), ki so v 
primarnih registrih evidentirane šele v mesecu januarju, nanašajo pa se na 
preteklo leto. AJPES bo preučil možnost, da bi v začetku januarja objavil le Excel 
preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil, spletno aplikacijo pa kot doslej v 
začetku februarja. 

 
Uporabniki so v svojih odgovorih enkrat ali dvakrat navedli naslednje predloge: 

− Uporaba digitalnega potrdila naj se omogoči tudi v brskalniku FireFox. 
AJPES je že razvil rešitve za e-podpisovanje dokumentov v brskalniku FireFox, ki 
ga uporablja približno 14 % uporabnikov. Trenutno se te rešitve že uporabljajo pri 
podpisovanju podatkov o plačah v javnem sektorju. E-podpisovanje v FireFox-u 
bo na voljo tudi pri oddaji letnih poročil za leto 2009. 

− AJPES naj izboljša dostop do spletnih aplikacij v času masovnih vnosov 
podatkov. AJPES je v letu 2008 izvedel večjo nadgradnjo računalniške in 
komunikacijske infrastrukture za vnos in zajem podatkov iz letnih poročil, kar bo 
pomembno vplivalo na odzivni čas spletnega portala ob konicah oddaje letnih 
poročil v letu 2009. Kljub navedenim ukrepom in vsakoletni skrbi za izboljševanje 
aplikacij in podatkovnih baz AJPES predlaga uporabnikom, da ne odlašajo z 
oddajo podatkov iz letnih poročil do zadnjega dne, saj AJPES oddajo podatkov 
omogoča od 1. februarja dalje. 
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− Predložitev letnih poročil v PDF datoteki naj bo bolj enostavna. V ta namen 
je AJPES neposredno v aplikaciji za predložitev PDF datoteke za letna poročila 
za leto 2008 pripravil podrobnejša navodila za pomoč uporabniku, ki ga po 
korakih vodijo od pretvorbe datoteke v PDF obliko do oddaje in podpisovanja 
letnega poročila v PDF datoteki. 

− AJPES naj poenostavi postopek vnosa podatkov v spletno aplikacijo. Večina 
uporabnikov (odgovarjali so v okviru rubrike, s čim so še posebej zadovoljni) 
meni, da je program zelo enostaven za uporabo in prijazen do uporabnikov. 
Uporabniki pa so že v anketah v preteklih letih izrazili mnenje, da je iskanje napak 
pri vnosu podatkov zamudno, zato je AJPES v spletni aplikaciji za vnos letnih 
poročil za leto 2008 vpeljal barvno kodiranje napak (rdeče) in opozoril (zeleno), 
tako, da uporabnik v posameznem izkazu napake laže najde in odpravi. 

− AJPES naj omogoči tudi predložitev letnih poročil na papirju. Predlog ni 
sprejemljiv, saj je uporaba elektronskega poslovanja pri poslovnih subjektih vsak 
dan večja in najbolj učinkovita za delovne procese uporabnikov in AJPES. 
Posamezni državni organi, ki masovno zajemajo podatke (Davčna uprava RS), so 
elektronski način posredovanja podatkov v letu 2009 že predpisali kot edini način 
predložitve podatkov. Nasprotno AJPES vsem poslovnim subjektom na sedežu 
pristojne izpostave omogoča, da sami ali s pomočjo uslužbenca izpostave 
opravijo vnos podatkov v spletno aplikacijo AJPES. Dejanski podatki kažejo, da je 
takih poslovnih subjektov vse manj oz. zelo malo. 

− Podatki v računovodskih izkazih, ki jih morajo poslovni subjekti sedaj 
zaokroževati na evre, naj se v prihodnje predložijo v evrih in centih. AJPES 
je zaokroževanje uvedel ob prehodu na evro ob upoštevanju načela, naj se za 
namene državne statistike zbira le tisti obseg podatkov, ki ga ta dejansko 
potrebuje. Ker poslovni subjekti vodijo knjigovodske evidence oziroma poslovne 
knjige v evrih in centih in jim zaokroževanje ob predložitvi računovodskih izkazov 
povzroča dodatno delo, bo AJPES ta predlog upošteval pri ureditvi predložitve 
letnih poročil za leto 2009. 

− AJPES naj omogoči avtomatski prenos podatkov iz računovodskih izkazov 
za predhodno leto. AJPES omogoča avtomatski prenos podatkov v stolpec za 
predhodno leto iz obdelanih letnih poročil predhodnega leta za vse vrste 
poslovnih subjektov, razen kadar se računovodski izkazi spremenijo v tolikšni 
meri, da prenos (uvoz) podatkov ni mogoč. Tak primer so bili računovodski izkazi 
društev za leto 2007, za leto 2008 pa je bil avtomatski prenos podatkov ponovno 
omogočen. 

− Poslovnim subjektom, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, naj 
AJPES zagotovi možnost predložitve podatkov za statistični namen za 
enako obdobje, kot ga izbere poslovni subjekt za poslovno leto. ZGD-1 
določa, da morajo vsi poslovni subjekti predložiti letna poročila za dva namena: za 
državno statistiko in za javno objavo. Državna statistika zahteva poročanje za 
koledarsko leto, za javno objavo pa poslovni subjekti predložijo letno poročilo za 
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poslovno leto, ki ga izberejo sami in je lahko različno od koledarskega. Za javno 
objavo morajo biti računovodski izkazi izdelani v skladu z ZGD-1 in 
računovodskimi standardi. Za potrebe državne statistike pa lahko poslovni subjekt 
oceni posamezne kategorije iz računovodskih izkazov tako, da ustrezno prilagodi 
podatke na poenotenih obrazcih, saj so prilagoditve s strani poslovnega subjekta 
zanesljivejše in ustreznejše kot prilagoditve, ki bi jih v nasprotnem primeru morali 
opraviti izvajalci statističnih raziskovanj. 

− AJPES naj zagotovi Excel preglednice tudi za izdelavo računovodskih 
izkazov za poslovne potrebe uporabnikov. AJPES zagotavlja Excel 
preglednice za predložitev letnih poročil za državno statistiko, ki se izdelujejo za 
koledarsko leto. Za poslovne potrebe (tudi v primeru stečaja, likvidacije ali 
prenehanja) pa se ta izdelujejo praviloma za krajša obdobja. AJPES bo proučil 
možnost objave Excelovih preglednic, v katere bodo lahko uporabniki sami 
vpisovali obdobje, na katerega se računovodski izkazi nanašajo. 

− AJPES naj omogoči pooblaščanje za uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila le na enem obrazcu za vse namene poročanja hkrati. AJPES bo 
proučil možnost poenotenja obrazcev za pooblaščanje oseb za poročanje tako, 
da bo pooblaščanje za različne storitve možno na enem obrazcu. Načrtuje tudi 
izdelavo rešitev za e-pooblaščanje, ki ga bodo lahko izvajale osebe v vlogi 
zakonitega zastopnika poslovnega subjekta neposredno prek portala AJPES. 

 
V zvezi z uporabo aplikacije, ki omogoča vpogled v javno objavljena letna poročila 
(JOLP), so uporabniki navedli naslednje: 

− AJPES naj javno objavi večji obseg podatkov iz letnih poročil, predloženih 
na poenotenih obrazcih (število zaposlenih, prihodki na tujem trgu, prihodki 
na domačem trgu, obveznosti do dobaviteljev in podobno). Obseg podatkov, 
ki jih je treba javno objaviti, določa ZGD-1. Med njimi ni podatkov, ki so jih 
predlagali uporabniki, zato teh podatkov AJPES ne more javno objaviti. 

− Pri izpisovanju letnih poročil iz aplikacije JOLP naj AJPES omogoči 
uporabo večje velikosti pisave. AJPES je na predlog uporabnikov v preteklih 
letih zmanjšal velikost pisave v izpisih letnih poročil, s ciljem manjše porabe 
papirja. Glede na to, da ta rešitev vsem uporabnikom ne ustreza, bo AJPES v letu 
2009 (v okviru omejitev, ki jih narekuje vsebina tabel) uporabnikom omogočil, da 
pri tiskanju velikost pisave izberejo sami. 

− Aplikacija JOLP naj omogoči iskanje poslovnih subjektov po njihovi davčni 
številki. Predlog bo AJPES uresničil v letu 2009.  
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3.3 Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 

3.3.1 Zbiranje podatkov o plačah 
 
Z anketo smo v zvezi s poročanjem podatkov o plačah pridobili 16 pobud oziroma 
pripomb, in sicer: 

− Program za pošiljanje podatkov v informacijski sistem za plače javnega 
sektorja (ISPAP) je potrebno izboljšati. AJPES omogoča oddajo podatkov o 
plačah v javnem sektorju s pomočjo posebne programske rešitve AJPES 
odjemalec, ki jo je v letu 2003 izdelal v skladu z določili Pravilnika o metodologiji 
za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju. Ker se je z 
uveljavitvijo novega plačnega sistema v drugi polovici leta 2008 obseg tovrstnega 
poročanja povečal oz. razširil na celotni javni sektor, je AJPES v začetku leta 
2009 že izboljšal način oddajanja podatkov o plačah javnih uslužbencev 
poročevalcem z velikim številom zaposlenih, in sicer z oddajanjem podatkov prek 
spletnega portala AJPES (oddaja podatkov brez predhodne namestitve aplikacije 
na računalnik poročevalca). V teku leta 2009 bo AJPES tak način oddajanja 
omogočil vsem poročevalcem podatkov o plačah javnih uslužbencev. 

− V programu ISPAP vse šifre niso aktivne. Program za poročanje vsebuje vse 
šifre, ki jih določajo predpisi, veljavni v posameznem letu. Če se ti predpisi med 
letom spremenijo, mora program ohranjati na letni ravni tudi prvotne rešitve 
(šifre), čeprav se te v tekočem obdobju za poročanje ne uporabljajo več. Ker so 
imeli nekateri poročevalci ob uveljavitvi nove plačne zakonodaje zaradi pogostih 
sprememb šifrantov v zvezi s tem težave, so jim uslužbenci AJPES pri tem nudili 
dodatno strokovno pomoč. 

− Program ISPAP naj bo pripravljen tako, da bi se podatki lahko vnašali tudi 
ročno, ne le z uvažanjem datoteke v XML obliki. AJPES mora zagotavljati 
način poročanja, ki ga določajo Pravilnik o metodologiji za posredovanje in 
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju oz. zahteve Ministrstva za javno 
upravo; pri tem ročni vnos podatkov ni dovoljen. 

− V programu ISPAP naj se omogoči poročanje o izplačanih plačah za tekoči 
mesec, saj nekateri delodajalci plače za tekoči mesec izplačujejo že v istem 
in ne v naslednjem mesecu. AJPES je predlog podrobno preučil, vendar je 
ugotovil, da je program lahko prilagojen le načinu izplačila plač večine 
poročevalcev. Tisti izplačevalci, ki bi to poročanje želeli opraviti prej, lahko XML 
datoteko pripravijo že v času svojega izplačila plač, takoj na začetku naslednjega 
meseca pa le z enim ukazom podatke pošljejo AJPES. Ob proučevanju tega 
predloga je bilo ugotovljeno, da je takih poročevalcev, ki plačo izplačujejo še pred 
iztekom meseca, manj kot odstotek. 
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3.3.2 Statistika finančnih računov 
 
Uporabniki spletnega programa za oddajo podatkov za statistiko finančnih računov 
so v poprečju z njim zadovoljni, saj so ga v letošnji anketi tako kot Excel preglednico 
ocenili s 4, kar je boljše kot pred letom, ko je bil spletni program ocenjen s 3,9 in 
Excel preglednica z oceno 3,7. 
 
V anketi so poslovni subjekti oddali tudi 17 pisnih predlogov oziroma ocen. Predlogi 
oz. ocene, ki so jih dali na vsebino poročanja, kažejo na njihovo premajhno 
poznavanje navodil Banke Slovenije, zato jih bodo uslužbenci AJPES na to še 
opozarjali. Od ostalih predlogov so bili najpogostejši naslednji: 

− Rok poročanja za četrto trimesečje posameznega leta naj se uskladi s 
predložitvijo letnih poročil. Rok poročanja je določila Banka Slovenije skladno z 
roki za njeno sporočanje teh podatkov oz. na njihovi podlagi izdelanih analiz 
Evropski centralni banki. Glede na istovrstne pripombe v preteklih letih Banka 
Slovenije dovoljuje predložitev podatkov za četrto trimesečje tudi po 10. februarju 
oz. do 20. februarja. 

− Program oz. Excel preglednica za poročanje je preobširna in premalo 
pregledna, ker vsi stolpci na ekranu niso vidni. Vsebino spletnega programa 
oz. Excel preglednice je določila Banka Slovenije in v njej v obliki matrike združila 
več obrazcev za posredovanje podatkov, zato je preglednica dejansko obsežna 
(ima 238 polj za vnos podatkov; skupaj s seštevki, ki se izračunavajo sami, ima 
celo 520 polj s podatki). AJPES je Banko Slovenije na pripombe uporabnikov v 
zvezi s preglednostjo že opozoril, vendar je Banka Slovenije ugotovila, da so 
izbrane rešitve za izpolnjevanje namena tovrstnega poročanja primerne. 

3.4 Bonitetna in druge tržne dejavnosti 

3.4.1 Bonitetna dejavnost 
 
V zvezi z informacijami o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov se je 
nekaj predlogov oziroma pripomb nanašalo na zbirko finančnih podatkov FI-PO in 
eBON. Uporabniki so predlagali:  

− AJPES naj izboljša iskanje podatkov po nazivu poslovnega subjekta. 
Predlogi za izboljšanje iskalnika pri storitvah FI-PO Ajpes in eBON so že 
pripravljeni, nekatere izboljšave za lažje iskanje pa so že uvedene. 

− Izpis bonitetne informacije naj bo pripravljen takoj po plačilu storitve. 
AJPES izdela bonitetno informacijo v tistem dnevu, ko prejme potrdilo o plačilu. 
Če je potrdilo prejeto ob koncu delovnega dneva, izdela bonitetno informacijo v 
začetku naslednjega dneva. Z večjimi stalnimi naročniki ima AJPES sklenjeno 
pogodbo, ki omogoča plačilo enkrat mesečno.  
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− AJPES naj vzpostavi neposredno obveščanje uporabnikov bonitetnih 
storitev na njihov elektronski naslov. AJPES bo neposredno obveščanje 
naročnikov bonitetnih informacij začel izvajati že v začetku leta 2009 z uporabo 
sistema neposredne elektronske pošte, ki bo uporabniku prijazna. 

3.4.2 Večstransko pobotanje terjatev in obveznosti 
 
Uporabniki storitve pobotanja terjatev in obveznosti so podali predvsem naslednje 
predloge: 
 
− AJPES naj omogoči več kot enkrat mesečno pobotanje terjatev in 

obveznosti. AJPES namerava v letu 2009 povečati aktivnosti trženja te storitve in 
na tej podlagi oceniti možnost izvajanja pobotanja dvakrat na mesec; pobot je 
toliko bolj uspešen, kolikor večji je obseg sodelujočih poslovnih subjektov. 

 
− AJPES naj omogoči popravljanje podatkov o obveznostih, predloženih v 

pobot, tudi po tem, ko so podatki že podpisani in oddani. Popravljanje 
(dodajanje, storniranje) podatkov v prijavi za pobotanje je skladno s Splošnimi 
pogoji večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev pri AJPES že možno, in 
sicer najpozneje do 13. ure na dan pobotanja.  

3.5 Spletni portal 
 
Spletni portal AJPES predstavlja vstopno točko do informacijskih storitev, zato mu 
AJPES posveča veliko pozornost s ciljem uporabnikom zagotoviti pregleden, hiter in 
preprost dostop do elektronskih storitev in objavljenih informacij.  
 
Iz rezultatov izvedene ankete je razvidno, da so uporabniki spletnega portala na 
splošno zadovoljni z njim (19 uporabnikov je odgovorilo, da so zadovoljni s 
preglednostjo, ažurnostjo in dostopnostjo do podatkov). Nekateri so menili, da je 
potrebno povečati preglednost spletnega portala, še bolj poudariti aktualne vsebine 
in poenostaviti uporabniška navodila.  
 
Med temi predlogi so bili še posebej poudarjeni naslednji: 
 
− AJPES naj zagotovi večji kontrast oziroma temnejše izpise besedil. AJPES 

bo to pobudo reševal v okviru prenove spletnega portala. 
 
− AJPES naj omogoči obveščanje o novostih na svojem spletnem portalu 

preko elektronske pošte. Registrirani uporabniki spletnega portala AJPES že 
imajo možnost, da se s klikom na »Moja stran« brezplačno naročijo na obvestila o 
novostih na spletnem portalu, na obveščanje o dogodkih iz koledarja obveznosti 
in na prejemanje novic. Naročilo na tovrstne storitve lahko tudi kadarkoli 
prekličejo. 
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− Spletni portal naj vsebuje tudi vrstico, iz katere bo razvidno, kje v strukturi 
portala se njegov uporabnik trenutno nahaja. AJPES bo možnost upoštevanja 
te pobude še proučil, ocenjuje pa, da je mesto, kjer se uporabnik trenutno nahaja, 
razvidno že iz same naslovne vrstice v brskalniku. 

 
AJPES se zaveda, da je količina raznovrstnih podatkov in informacij, ki jih objavlja na 
svojem spletnem portalu, večja od večine spletnih portalov državnih in javnih 
organov. Zaradi tega manj vešči uporabniki porabijo nekaj več časa, da spoznajo vse 
funkcionalnosti portala. Na drugi strani je velika večina uporabnikov pohvalila vsebine 
na spletnem portalu. AJPES se bo tudi v prihodnje poskušal v čim večji meri 
prilagoditi željam in konkretnim pripombam uporabnikov spletnega portala. Pri 
prihodnji prenovi spletnega portala bo skušal še povečati njegovo preglednost in 
uporabnost.  

4. PREDLOGI ZA NOVE STORITVE AJPES 

 
Na vprašanje o predlogih za nove storitve AJPES je odgovorilo 92 anketiranih. Nekaj 
anketiranih je predlagalo naj AJPES opravlja storitve, ki jih po veljavnih predpisih oz. 
glede na svoje poslanstvo ne more opravljati ali pa bi jih lahko opravljal le z 
razširitvijo pristojnosti na področju svojih tržnih storitev. 
 
Med predlogi za nove storitve, ki jih AJPES že načrtuje, so anketirani izpostavili zlasti 
naslednje predloge. 

4.1 Poslovni register Slovenije 
 
− AJPES naj izdela takšno programsko opremo, ki bo omogočila večje 

združevanje oz. povezovanje podatkovnih baz za pridobivanje podatkov o 
posameznem poslovnem subjektu. AJPES v letu 2009 načrtuje vpeljavo 
nekaterih dodatnih storitev na tem področju, ki jih omogočajo veljavni predpisi. O 
novih storitvah bodo uporabniki obveščeni prek spletnega portala AJPES.  

4.2 Objava letnih poročil 

− AJPES naj javno objavi letna poročila bank in letna poročila pravnih oseb 
javnega prava. Letna poročila bank se že javno objavljajo v okviru letnih poročil 
gospodarskih družb (JOLP), saj so banke, kot delniške družbe ustanovljene po 
Zakonu o gospodarskih družbah, zavezane k javni predložitvi letnih poročil. 
AJPES doslej ni zagotavljal javne objave letnih poročil pravnih oseb javnega 
prava (neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov), ker veljavni Zakon o 
računovodstvu (sprejet leta 1999), ki ureja računovodenje in predlaganje letnih 
poročil pravnih oseb javnega prava, neposredno ne določa njihove javne objave. 
Obveznost javne predložitve računovodskih izkazov pravnih oseb javnega prava 
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pa izhaja iz same narave njihovega poslovanja, standardov fiskalne preglednosti 
mednarodnih organizacij, katerih članica je oz. želi postati Slovenija (IMF, OECD), 
predpisov o dostopu do informacij javnega značaja, direktiv EU o proračunskem 
poslovanju idr., zato AJPES načrtuje v interesu širše strokovne javnosti (vključno 
z državnimi institucijami kot je Računsko sodišče RS) in druge javnosti do konca 
leta 2009 vzpostaviti tudi javno objavo letnih poročil pravnih oseb javnega prava.  

− AJPES naj nudi tudi računovodske storitve, zlasti s področja knjigovodstva 
oz. sestave letnih poročil za manjše poslovne subjekte. AJPES za opravljanje 
takšnih storitev nima pooblastila v Sklepu o ustanovitvi AJPES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






