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UVOD 

V letu 2010 je AJPES uresničeval svoje strateške in letne cilje ter na tej podlagi 
določene naloge skladno s sprejetim Programom dela AJPES za leto 2010 na treh 
področjih javnih storitev: 

(1)  registracija poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra Slovenije ter 
drugih registrov, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja, 

(2)  zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil, 
(3)  statistična raziskovanja in zbiranja podatkov. 

Na prvem področju svojih javnih storitev je: 

 izvajal naloge točk VEM, 

 upravljal informacijski sistem sodnega registra, 

 objavljal podatke in listine v zvezi z vpisi v sodni register in v zvezi s postopki 
zaradi insolventnosti, 

 registriral samostojne podjetnike in sobodajalce po upravnem postopku, 

 vodil Poslovni register Slovenije, 

 izmenjeval podatke z mreţo Evropskega poslovnega registra, 

 vodil Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, 

 vodil Register transakcijskih računov. 

Na drugem področju svojih javnih storitev je AJPES skladno s predpisi zbiral, 
obdeloval in posredoval podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov ter javno 
objavljal letna poročil gospodarskih druţb, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb 
javnega prava. V skladu s predpisi morajo poslovni subjekti AJPES predloţiti podatke 
iz letnih poročil za drţavno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. 
Večina poslovnih subjektov predloţi AJPES letno poročilo enkrat, hkrati za namen 
drţavne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen.  

Na tretjem področju svojih javnih storitev je AJPES kot eden od pooblaščenih 
izvajalcev statističnih raziskovanj zbiral podatke za različna statistična raziskovanja, 
določena v letnih in srednjeročnih programih statističnih raziskovanj v drţavi. 
Sodeloval je zlasti pri statističnih raziskovanjih in zbiranjih podatkov, kjer je potrebno 
zajeti večje število poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov, ki 
izhajajo iz računovodskih evidenc.  

Kot svojo gospodarsko ali trţno dejavnost je AJPES opravljal bonitetne in 
druge trţne storitve, kamor sodijo izdelava različnih vrst bonitetnih informacij o 
poslovnih subjektih, zagotavljanje zbirke finančnih podatkov in kazalnikov ter 
izvajanje večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov. 

V letu 2010 je AJPES na prvem področju svojih javnih storitev uspešno 
uresničeval naloge vseh vlog, ki jih ima v e-VEM sistemu. Svoj poloţaj 
najpomembnejše točke VEM, ki ga ima med 154 točkami z enakimi pooblastili, je še 
utrdil, saj je svoj deleţ tovrstnih storitev pri registraciji gospodarskih druţb povečal iz 
70 % na 75 % in pri registraciji samostojnih podjetnikov iz 37 % na 40 %. Pri slednjih 
imajo največji deleţ točke VEM Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prvo mesto 
med točkami VEM je AJPES dosegel s kakovostjo svojih storitev in s tem povezanim 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 9 od 164 

 

zadovoljstvom strank. Kot registrski organ za samostojne podjetnike je AJPES v letu 
2010 odločal v 36.646 postopkih (vpis, spremembe, izbris) in prejel pritoţbe le v 91 
primerih ali pri 2,5 ‰. Pri tem Ministrstvo za gospodarstvo kot drugostopenjski organ 
ni ugodilo nobeni pritoţbi, kar kaţe na strokovno uspešno odločanje usluţbencev 
izpostav AJPES v upravnih postopkih. 

V letu 2010 je AJPES nadgradil informacijske rešitve v e-VEM sistemu za 
izvajanje postopkov registracije in izmenjavo podatkov samostojnih podjetnikov (iz 
leta 2005) tako, da jih je poenotil z rešitvami za gospodarske druţbe (iz leta 2008), 
kar bo prispevalo k zmanjšanju stroškov vzdrţevanja informacijskih rešitev za 
vodenje postopkov registracije gospodarskih subjektov. 

V letu 2010 pa AJPES ni uspel uspešno uresničiti projekta za novo ureditev 
registracije društev prek e-VEM sistema in prenos upravnih nalog registracije društev 
na AJPES, ki ga je skladno s Programom dela AJPES za leto 2010 vodil v 
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo vse 
do priprave sprememb in dopolnitev Zakona o društvih, ki je bil dan v javno in 
medresorsko obravnavo 23.11.2010. Sredi januarja 2011 je Ministrstvo za notranje 
zadeve kot resorno pristojno ministrstvo za registracijo društev obvestilo AJPES, da 
je zaradi medresorsko neusklajenih mnenj ustavilo projekt nove ureditve registracije 
društev. S tako odločitvijo je bilo ustavljeno nadaljnje uresničevanje strateškega cilja 
AJPES – voditi poslovni register kot primarni register za večino poslovnih subjektov 
in odločati o registraciji poslovnih subjektov, vpisanih v ta register, kjer ta poteka po 
upravnem postopku.  

Ta strateški cilj je zasnovan skladno z začetno zasnovo razvoja e-VEM sistema 
kot tistega sistema, ki bo v Sloveniji poenotil postopke registracije poslovnih 
subjektov in povečal učinkovitost njihovega izvajanja tako z vidika strank v postopkih 
kot z vidika druţbene učinkovitosti in uspešnosti zagotavljanja te javne storitve; ta cilj 
je bil določen skladno z Zakonom o javnih agencijah, ki določa, da je prenos nalog iz 
upravnih enot na nosilce javnih pooblastil upravičen, kadar se naloge v javni agenciji 
izvajajo učinkovitejše oziroma smotrnejše in nad opravljanjem upravnih nalog zaradi 
narave oziroma vrste nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični 
nadzor. AJPES bo s strokovnimi prizadevanji za nadaljnji razvoj učinkovitega e-VEM 
sistema in svojega navedenega strateškega cilja nadaljeval. Nova priloţnost za to bo 
v času priprave reforme javnega sektorja, ki jo je napovedala sedanja Vlada RS. 

 
Dosežki nove ureditve registracije gospodarskih družb, uveljavljene prek e-VEM sistema v letu 2008, in s tem 
dosežki pri zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb so pomembno prispevali k razvoju 
slovenskega poslovnega okolja in njegove mednarodne konkurenčnosti. Pred uveljavitvijo nove ureditve 
registracije gospodarskih družb je ta (v celoti vodena na registrskih sodiščih) povprečno trajala 60 dni. Z novo 
ureditvijo registracije družb v letih 2008 in 2009 je Slovenija po meritvah Svetovne banke na lestvici pogojev za 
začetek poslovanja družb (»Starting a Business«) napredovala skupaj za 99 mest. Po meritvah za leto 2010 je 
Slovenija v zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja zavzela 25. mesto oz. za leto 2011 28. mesto med 183 
državami (»Doing Business 2011 Slovenia«, The World Bank Group). Tak položaj na svetovni lestvici ima 
Slovenija na področju registracije družb na podlagi anketnih podatkov, ki jih zbira Svetovna banka pri lokalnih 
partnerjih. Le-ti so povprečen čas trajanja registracije družbe, kot enega izmed pogojev za začetek poslovanja v 
Sloveniji, ocenili na 6 dni. Po meritvah, ki jih zagotavlja informacijski sistem AJPES, je bil v letu 2010 povprečni 
dejanski čas, potreben za registracijo gospodarskih družb (od oddaje vloge na točki VEM do vpisa v sodni 
register), 2,7 dni; pri družbah, kjer so bile za registracijo oddane popolne vloge, je znašal 2,1 dneva, pri družbah, 
kjer je bilo potrebno vloge za registracijo dopolniti, pa 4,3 dneva. Registracija gospodarskih družb prek e-VEM 
sistema, v katerem izvaja AJPES pomemben delež javnih storitev, je pomembno prispevala k zmanjšanju 
administrativnih ovir in bremen, kar potrjuje prva nagrada Sloveniji na tekmovanju Organizacije združenih narodov 
(The United Nations Public Service Award – UNPSA 2009) v letu 2009 za zmago v tekmovalni kategoriji 
»Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« med državami severne Amerike in Evrope. 

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/SVN.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan035149.pdf
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AJPES je v letu 2010 kot upravljavec sodnega registra zagotavljal pravilno in 
nemoteno delovanje njegovega informacijskega sistema, v katerem je preverjal 
tehnično pravilnost in celovitost 45.233 vlog za odločanje o vpisih na registrskih 
sodiščih. V okviru nadgradnje e-VEM sistema, povezanega z registracijo v sodnem 
registru, je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS nadgradil informacijske rešitve, ki 
omogočajo oddajanje predlogov za spremembo podatkov v sodnem registru na 
podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, ter nadgradil rešitve za kontrolo obveznih vnosov podatkov pri 
posameznih pravnoorganizacijskih oblikah poslovnih subjektov, kar bo zagotavljalo 
še kakovostnejše podatke v sodnem/poslovnem registru. 

V okviru vodenja drugih registrov, ki prispevajo k preglednejšemu poslovnemu 
okolju, je AJPES 1.7.2010 skladno z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 
vzpostavil nov register transakcijskih računov poslovnih subjektov in fizičnih oseb ter 
prevzel vodenje tega registra od Banke Slovenije. V ta namen je uspešno razvil več 
sodobnih informacijskih rešitev za prejemanje podatkov od ponudnikov plačilnih 
storitev in posredovanje podatkov upravičenim uporabnikom ter prek svojega 
spletnega portala zagotovil dostop do podatkov registra transakcijskih računov o 
poslovnih subjektih. Ob tem je zagotovil, da se podatki registra transakcijskih računov 
sproti tekoče usklajujejo s podatki drugih registrov. Tako register transakcijskih 
računov na učinkovit način nudi kakovostne podatke za izvajanje davčne in sodne 
izvršbe ter drugih sodnih postopkov, kot tudi podatke za delo prekrškovnih organov. 
Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so na voljo vsem uporabnikom 
spletnega portala AJPES in za ponovno uporabo. 

AJPES je v letu 2010 na svojem spletnem portalu uspešno izvajal uradne javne 
objave sodnih zadev. V tem letu je bilo v podatke in listine, objavljene v zvezi z vpisi v 
sodni register in v zvezi s postopki zaradi insolventnosti, opravljenih prek 400.000 
vpogledov. Stalno delujoč informacijski sistem javnih objav prek spletnega portala 
AJPES od leta 2008 pomembno povečuje pravno varnost poslovnih subjektov. Kako 
pomembne so za varnost poslovanja javne objave podatkov o poslovnih subjektih, 
kaţe tudi vpogledovanje v podatke poslovnega registra, ki je bilo za 138 % večje kot 
v predhodnem letu; obiskovalci so vanj naredili več kot 10 milijonov vpogledov. 

Od januarja 2010 AJPES uporabnikom svojega spletnega portala zagotavlja 
storitev pridobivanja podatkov o poslovnih subjektih iz članic mreţe Evropskega 
poslovnega registra (EBR); od leta 2009 mreţi EBR ţe zagotavlja podatke o 
slovenskih gospodarskih druţbah. Z vzpostavljeno izmenjavo podatkov o poslovnih 
subjektih v 26 članicah EBR AJPES svojim uporabnikom nudi moţnost preverjanja 
podatkov o sedanjih in prihodnjih tujih poslovnih partnerjih. V prvem letu jim je novo 
storitev uspel pribliţati le deloma. 

AJPES je v letu 2010 uspešno širil in spodbujal elektronsko poslovanje prek 
spletnega portala tudi na drugem področju svojih javnih storitev – pri zbiranju, 
obdelovanju, posredovanju in javni objavi letnih poročil. V letu 2010 so prek spleta 
AJPES predloţili letna poročila za predhodno leto vsi poslovni subjekti. V letu 2010 je 
letna poročila predloţilo skupaj nad 152 tisoč poslovnih subjektov, od teh jih je 
AJPES, zaradi zagotavljanja javnosti letnih poročil gospodarskih druţb, zadrug, 
samostojnih podjetnikov in pravnih oseb javnega prava, na svojem spletnem portalu 
objavil nad 129 tisoč, med njimi 1.953 revidiranih letnih poročil in 592 konsolidiranih 
letnih poročil. Konec leta 2009 je AJPES na svojem spletnem portalu prvič začel z 
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javno objavo letnih poročil oseb javnega prava (določeni uporabniki enotnega 
kontnega načrta), ki jo je v letu 2010 dokončal (drugi uporabniki enotnega kontnega 
načrta) in bo v prihodnje – tako kot za gospodarske subjekte – zagotavljal objavljanje 
letnih poročil za vse prej navedene vrste poslovnih subjektov za zadnji dve leti na 
svojem spletnem portalu, kar uporabnikom omogoča celovit, preprost, hiter in 
brezplačen dostop do teh podatkov. To kaţe stalno naraščajoč obseg vpogledov v 
elektronsko objavo letnih poročil. V letu 2010 je bilo več kot 3,7 milijonov vpogledov, 
obiskovalci so pregledovali več kot 473.000 strani. 

AJPES je v letu 2010 tudi na tretjem področju javnih storitev – pri statističnih 
raziskovanjih in drugih zbiranjih podatkov od poslovnih subjektov – vse podatke zbiral 
prek spletnega portala in tako prispeval k zmanjševanju administrativnih bremen 
poslovnih subjektov pri njihovem poročanju za potrebe drţave. Na področju 
statističnih raziskovanj in zbiranj podatkov je AJPES poleg ustaljenih raziskovanj v 
letu 2010 v sodelovanju s Statističnim uradom RS izvedel dve novi statistični zbiranji 
podatkov (o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov ter o poslovnih storitvah). Od 
drugih opravljenih nalog na področju statističnih raziskovanj velja izpostaviti 
aktivnosti, pri katerih je AJPES skupaj s Statističnim uradom RS in Banko Slovenije 
sodeloval za uvedbo novega četrtletnega statističnega raziskovanja o poslovanju 
poslovnih subjektov v letu 2011. Z namenom zmanjševanja administrativnih 
obremenitev poslovnih subjektov zaradi sporočanja istovrstnih podatkov v različnih 
statističnih zbiranjih podatkov je pristojnim institucijam podal tudi nekaj predlogov 
oziroma vprašanj za njihovo odpravo (raziskovanje o delovnem času in o izplačanih 
plačah). 

AJPES je na področju svojih trţnih storitev v letu 2010 nadaljeval s potrebnimi 
aktivnostmi, da bi, na podlagi v letu 2009 uveljavljene nove metodologije za 
ocenjevanje bonitete slovenskih podjetij po modelu AJPES S.BON ter s prilagoditvijo 
poslovanja bonitetne dejavnosti zahtevanim standardom, v prihodnje pridobil status 
registrirane bonitetne institucije v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah, ki od 
decembra 2009 daje podlago za enotno ureditev delovanja ter nadziranja bonitetnih 
agencij v drţavah članicah EU in za izvajanje katere je v Sloveniji pooblaščena od 
junija 2010 Agencija za trg vrednostnih papirjev. V letu 2010 je bila doseţena prodaja 
bonitetnih storitev AJPES za 8 % niţja od načrtovane. Poglavitni razlog za to so bila 
manjša naročila bonitetnih ocen za potrebe javnih naročil, saj so bile investicijske 
aktivnosti proračunskih uporabnikov pomembno manjše kot v predhodnih letih, kot 
tudi zmanjšanje aktivnosti na celotnem področju dejavnosti gradbeništva. 

AJPES je v letu 2010 izvedel vrsto aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti 
svojih javnih in trţnih storitev. V ta namen je svojim storitvam registriral znamko, 
zagotovil gradiva za predstavitev posameznih storitev, v izpostavah AJPES 
organiziral dneve odprtih vrat v okviru Evropskega tedna podjetništva, sodeloval na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju ter svoje storitve predstavljal uporabnikom v 
okviru zdruţenj in drugih strokovnih srečanj. Te aktivnosti so prispevale tako k večji 
uporabi brezplačno dostopnih informacij javnega značaja kot k njihovi ponovni 
uporabi za vgrajevanje v poslovne procese in nove storitve v pridobitni namen in v 
nepridobitni namen pri osebah javnega sektorja. 
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V minulem letu je po podatkih Google Analytics spletni portal AJPES poprečno dnevno obiskalo 17.066 
obiskovalcev, pregledali so poprečno 12 strani in se pri posameznem obisku zadržali 6,75 minut. Največ ali okrog 
55 tisoč jih je spletni portal odprlo na dan 30. 3. in 31. 3. 2010, v času oddaje letnih poročil, ko so skupaj odprli 
963 tisoč in 981 tisoč  spletnih strani. V letu 2010 je Google Analytics zabeležil skupaj 519 tisoč različnih 
uporabnikov, ki so opravili skupaj 6,2 milijona obiskov ter odprli skoraj 74 milijonov spletnih strani. Večina 
obiskovalcev v proučevanem obdobju je bila iz Slovenije, sledi Avstrija z 22.009, Nemčija z 19.289, Anglija z 
8.513, Hrvaška z 8.269, Italija s 6.873, ZDA s 5.238, Srbija s 5.016, Nizozemska s 4.548 in Francija s 4.429 
obiski. Večina oz. 56 % uporabnikov je dostopala do spletne strani AJPES neposredno, 32 % preko iskalnika 
Google, 9 % preko iskalnika Najdi.si, ostali pa prek drugih iskalnikov in spletnih strani. 

AJPES pa v letu 2010 ni uspel v celoti uresničiti projekta vzpostavitve svojega 
rezervnega računalniškega centra za delovanje v primeru delne ali katastrofalne 
odpovedi osrednjega računalniškega centra v Centrali Ljubljana. Skladno s 
programom dela za leto 2010 je uspel nabaviti osnovno računalniško in 
komunikacijsko opremo ter del licenc za programsko opremo, ni pa uspel vse te 
opreme namestiti v za to potreben in ustrezno informacijsko-komunikacijsko 
opremljen prostor na oddaljeni lokaciji. Prvotno dogovorjena lokacija rezervnega 
centra je bila v skupnem rezervnem centru Ministrstva za javno upravo v Mariboru. 
Ministrstvo je AJPES šele v začetku leta 2011 obvestilo, da po spremenjenih 
notranjih pravilih svojega poslovanja lahko souporabo svojega rezervnega centra 
zagotavlja le tistim proračunskim uporabnikom, ki tudi pri rednem izvajanju nalog 
uporabljajo storitve računalniškega centra ministrstva. Na podlagi tega sporočila je 
AJPES takoj pristopil k odločitvi, da v letu 2011 zagotovi prostore za rezervni 
računalniški center v svoji izpostavi v Murski Soboti.  

Zavedajoč se pomena nemotenega in varnega delovanja informacijsko-
komunikacijske infrastrukture je AJPES v letu 2010 vse svoje razpoloţljive dejavnike 
usmerjal v zaščito varnosti in stalnosti delovanja tega sistema kot tudi v 
izpopolnjevanje sistema vodenja kakovosti vseh svojih poslovnih procesov.  

V letu 2010 je AJPES, tako kot v preteklih letih, pri izvajanju svojih storitev 
skušal v čim večji meri upoštevati mnenja uporabnikov svojih storitev in njihovih 
zdruţenj. Njihovo zadovoljstvo s storitvami AJPES je preveril tudi z letno anketo. 

Vse načrtovane letne cilje in naloge, ki so bile v njegovi izključni pristojnosti, je 
AJPES v letu 2010 uspešno uresničil, ob tem, da je za njihovo uresničevanje prejel iz 
drţavnega proračuna za 5 % manj sredstev kot v predhodnem letu ter uspel ob 
prevzemanju novih nalog in ob povečevanju obsega stalnih nalog zmanjšati tudi 
število zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom Vlade RS oziroma ministra, 
pristojnega za finance. 
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I. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE AJPES 

Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje 
javnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih v drţavi, to je na enem mestu zbirati, 
obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o poslovnih subjektih 
vsem upravičencem ali naročnikom in pri tem zagotavljati kar največjo druţbeno 
učinkovitost in uspešnost izvajanja javne sluţbe. Temu poslanstvu in viziji sledi razvoj 
nalog AJPES od leta 2002 dalje, ko je ob svoji ustanovitvi prevzel del nalog od 
tedanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in jih v letu 2003 začel 
uresničevati kot samostojna agencija. Vizijo razvija s postopnim prevzemanjem 
pristojnosti in odgovornosti, ki so določene s predpisi in so skladne z njegovim 
poslanstvom. Pri tem AJPES sodeluje z drţavnimi organi v pripravi programov in 
predpisov, s katerimi se urejajo javne storitve z njegovega področja delovanja, z 
gospodarskimi interesnimi zdruţenji, z uporabniki storitev, s strokovno in drugo 
javnostjo. 

Za uresničitev svojega poslanstva in vizije AJPES sledi zlasti naslednjim 
strateškim usmeritvam: 

 

 voditi vse tiste javne registre v drţavi, ki zagotavljajo in povečujejo varnost v 
pravnem prometu poslovnih subjektov in na drug način prispevajo k 
preglednemu poslovnemu okolju, 

 opravljati postopke registracije poslovnih subjektov prek enotnega e-VEM 
sistema in odločati o njihovi registraciji po upravnem postopku, 

 zbirati javne podatke o finančno-premoţenjskem stanju in poslovnem izidu 
poslovnih subjektov v drţavi, 

 sodelovati pri tistih statističnih raziskovanjih in zbiranjih podatkov, kjer je 
potrebno zajeti večje število poslovnih subjektov in/ali večje število podatkov, 
ki izhajajo iz računovodskih evidenc, 

 zagotavljati dostop do javnih podatkov z elektronskim poslovanjem in objavo 
na portalu AJPES, 

 zagotavljati javne podatke za ponovno uporabo v nepridobitne in pridobitne 
namene, 

 spodbujati elektronsko poslovanje s poslovnimi subjekti in javnim sektorjem, z 
uporabo napredne informacijske in komunikacijske tehnologije ter z 
zagotavljanjem visoke ravni interoperabilnosti podatkovnih struktur, 

 povečevati varnost poslovnega okolja z opravljanjem bonitetnih in drugih trţnih 
storitev, 

 sodelovati v izmenjavi podatkov – informacij javnega značaja o poslovnih 
subjektih z organizacijami iz drţav Evropske unije. 

Pri uresničevanju svojih ciljev in nalog AJPES skrbi za spoštovanje vrednot kot 
so zakonitost, preglednost, učinkovitost in uspešnost opravljanja storitev ter 
spoštovanje kodeksa javnih usluţbencev in s tem za nenehno izboljševanje 
zadovoljstva 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 poloţaj 
AJPES: ime in sedeţ, 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. 

Temeljno pravno podlago za ustanovitev in delovanje AJPES določajo Zakon o 
plačilnem prometu, Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve in Zakon o javnih agencijah. Posamezne javne storitve ali naloge 
javne sluţbe AJPES so v letu 2010 določali posamezni zakoni in na njihovi podlagi 
sprejeti podzakonski predpisi, predvsem: 
 

 Zakon o Poslovnem registru Slovenije, 
o Uredba o vodenju in vzdrţevanju Poslovnega registra Slovenije, 
o Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko 

obliko enote Poslovnega registra Slovenije, 
o Uredba o evidenci digitalnih potrdil, 
o Uredba (ES) št. 177/2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne 

registre v statistične namene, 

 Zakon o sodnem registru, 
o Uredba o sodnem registru, 
o Pravilnik o točkah VEM, 

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, 
o Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, 
o Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu 

obveščanja, 
o Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, 

 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, 
o Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, 
o Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o 

dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in 
stanjih na njihovih transakcijskih računih, 

o Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz 
registra transakcijskih računov v elektronski obliki, 

o Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov, 

 Zakon o gostinstvu, 
o Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije, 

 Zakon o zemljiški knjigi, 

 Zakon o javni rabi slovenščine, 
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o Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe 
zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano 
dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco, 

 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

 Zakon o Informacijskem pooblaščencu, 

 Stvarnopravni zakonik, 
o Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, 

 Zakon o gospodarskih druţbah, 
o Pravilnik o posebnem obrazcu druţbene pogodbe in aktu o ustanovitvi 

druţbe, 
o Pravilnik o načinu predloţitve letnih poročil in njihove javne objave, 

 Zakon o drţavni statistiki, 
o Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, 
o Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, 
o Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008-2012, 
o Letni program statističnih raziskovanj za 2010, 
o Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah 

zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, 

 Zakon o računovodstvu, 
o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava, 
o Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 

sistema enotnega zaključnega računa, 
o Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava, 

 Zakon o zadrugah, 

 Zakon o društvih, 

 Zakon o invalidskih organizacijah, 

 Zakon o splošnem upravnem postopku, 
o Uredba o upravnem poslovanju, 

 Zakon o prekrških, 
o Pravilnik o stroških postopka o prekršku, 
o Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih 

organih, 

 Zakon o upravnih taksah, 

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti, 

 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 
o Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
o Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 

 Zakon o medijih, 

 Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. 
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Drugi pomembnejši akti in podzakonski predpisi: 
 

 Slovenski računovodski standardi, 

 Navodilo o predloţitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih druţb, 
zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, 

 Navodilo o predloţitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 

 Navodilo o predloţitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb 
zasebnega prava, 

 Navodilo o predloţitvi letnih poročil društev, 

 Navodilo o načinu, postopkih in udeleţencih za izvajanje statističnega 
raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih 
subjektov, 

 Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih 
druţbah, 

 Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih 
poročil poslovnih subjektov, 

 Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega 
registra Slovenije, 

 Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, 

 Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike 
finančnih računov, 

 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v 
javnem sektorju, 

 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju, 

 Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij, 

 Zakon o storitvah na notranjem trgu, 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na 
notranjem trgu, 

 Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir Vlade Republike Slovenije 
(objavljeni so le na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo), 

 Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 
(objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo), 

 Standard ISO 27001, Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi 
za upravljanje varovanja informacij – Zahteve in 17799:2005 Informacijska 
tehnologija – Varnostne tehnike – Kodeks za upravljanje varovanja informacij. 

 
Za delovanje AJPES oz. opravljanje »podpornih« nalog temeljnim nalogam AJPES 
so pomembni še drugi predpisi, predvsem: 
 

 Zakon o javnih usluţbencih, 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

 Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, 

 Zakon o delovnih razmerjih, 

 Zakon o delavcih v drţavnih organih, 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 

 Kolektivna pogodba za javni sektor, 

 Kodeks ravnanja javnih usluţbencev, 
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 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 

 Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 

 Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

 Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, 

 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, 

 Zakon o prispevkih za socialno varnost, 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

 Zakon o evidentiranju nepremičnin, 

 Zakon o javnih financah, 
o Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2009 in 2010, 

 Zakon o javnem naročanju, 

 Zakon o izvršbi in zavarovanju, 

 Zakon o določitvi minimalne plače, 

 Zakon o minimalni plači, 

 Zakon o dohodnini, 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, 

 Zakon o davku na dodano vrednost, 

 Zakon o davčnem postopku, 

 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, 
o Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

 Obligacijski zakonik, 

 Zakon o pravdnem postopku, 

 Zakon o nepravdnem postopku, 

 Zakon o upravnem sporu, 

 Zakon o revidiranju, 

 Usmeritve za drţavno notranje revidiranje, ki jih je pripravila Sluţba za nadzor 
proračuna pri Ministrstvu za finance decembra 2003, od 1. 1. 2009 veljajo 
Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, 

 Standardi notranjega revidiranja, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo 
februarja 2003, 

 Stališča Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, 

 Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v 
Republiki Sloveniji, ki jo je sprejelo Ministrstvo za finance 20. 6. 2002, 

 Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in Kodeks notranjerevizijskih načel, 
ki ju je izdal Slovenski inštitut za revizijo 21. 10. 2004. 
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III. ORGANIZACIJA IN KADRI 

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 17 lokacijah v drţavi.  

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

 

 

Notranja organizacija AJPES je določena v pravilniku o notranji organizaciji in 
se prilagaja spremembam v notranjih in zunanjih poslovnih procesih, tako da 
omogoča gospodarno, učinkovito in uspešno izvajanje javnih storitev ter sodelovanje 
s poslovnimi subjekti in pristojnimi institucijami. 

V letu 2010 je bilo za opravljanje nalog v centrali organiziranih 9 organizacijskih 
delov: 3 sektorji (Sektor za registre in evidence podatkov, Sektor za statistiko in 
informiranje in Sektor za bonitetne in druge trţne storitve) in 6 sluţb (Sluţba za 
informacijsko tehnologijo, Sluţba za financiranje in računovodstvo, Sluţba za pravne 
naloge, Sluţba za organizacijo, kadre in druge splošne naloge, Sluţba za notranjo 
revizijo in Sluţba za varnost in kakovost informacijskega sistema).  
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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 imata izpostavi I. in II. velikostnega razreda 3 oddelke 
(Oddelek za letna poročila, Oddelek za statistična raziskovanja in Oddelek za registre 
in evidence podatkov), izpostave III. velikostnega razreda 2 oddelka (Oddelek za 
statistiko in informiranje in Oddelek za registre in evidence podatkov), izpostave IV. 
velikostnega razreda pa nimajo organizacijskih delov. 

Zaradi potreb delovnega procesa in reorganizacije določenih nalog je bila konec 
leta 2010 spremenjena tudi notranja organizacija in posledično sistemizacija 
določenih delovnih mest v centrali in izpostavah, ki bo uveljavljena v letu 2011.  
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Notranja organizacija AJPES – Centrala Ljubljana 
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Notranja organizacija AJPES – izpostave I. in II. velikostnega razreda: Ljubljana in Maribor  
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Notranja organizacija AJPES – izpostave IV. velikostnega razreda: Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje 
(nimajo organizacijskih delov) 
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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 spremenjen konec leta 
2010. Spremembe sistemizacije delovnih mest so bile izvedene hkrati z notranjo 
reorganizacijo v AJPES, ki so jo terjale potrebe delovnega procesa na področju 
bonitetnih in drugih trţnih storitev v Oddelku za razvoj in kakovost in v Oddelku za 
izvajanje in trţenje, na področju registrov in evidenc podatkov v določenih izpostavah 
AJPES ter na določenih pravnih in drugih splošnih nalogah v AJPES. .  

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v AJPES sistemiziranih 41 različnih vrst delovnih 
mest z 258 izvajalci.  
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta 
 

Stanje na dan Število vrst 
sistemiziranih 
delovnih mest 

Število izvajalcev 
po sistemizaciji 
delovnih mest 

Dejansko število 
zasedenih 

delovnih mest 

1 2 3 4 

01.01.2011 51 259 245 

31.12.2010 41 258 245 

31.12.2009 40 268 243 

31.12.2008 40 268 248 

31.12.2007 189 263 257 

31.12.2006 185 252 242 

31.12.2005 182 249 245 
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Kadrovanje in zaposlovanje  

Ob koncu leta 2010 je bilo v AJPES zaposlenih 245 usluţbencev, 2 več kakor 
ob koncu leta 2009 (243). Od skupaj 245 usluţbencev je bilo 239 usluţbencev 
financiranih iz javnih sredstev, 6  usluţbencev pa iz prihodkov, doseţenih na trgu pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti.  

Od 239 usluţbencev, ki so opravljali javno sluţbo AJPES, je bilo 8 usluţbencev 
zaposlenih za določen čas (od tega je 7 javnih usluţbencev nadomeščalo dalj časa 
odsotne usluţbence zaradi bolniške nad 30 dni oziroma koriščenja porodniškega 
dopusta in 1 pripravnik, ki se usposablja za samostojno opravljanje nalog na 
delovnem mestu z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo). Teh 7 
usluţbencev se v skladu z določbami Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in 
predloţitev kadrovskih načrtov ne všteva v dovoljeno število usluţbencev.  

Število zaposlitev v AJPES (232) je bilo tako konec leta 2010 skladno s 
kadrovskim načrtom za leto 2010 (241), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, 
in na njegovi podlagi sprejetim sklepom ministra, pristojnega za finance. Konec leta 
2010 je bilo v skladu s kadrovskim načrtom v postopku še 5 nadomestnih zaposlitev 
za izvajanje nalog javne sluţbe AJPES. 

Kljub dejstvu, da je AJPES je v letu 2010 prevzel nove naloge, je uspel izpolniti 
zahteve linearnega zmanjšanja števila zaposlitev za več kot 1 odstotek. Tako je 
število zaposlenih – realizacija kadrovskega načrta (stolpec 6) bilo konec leta 2010 
manjše od dovoljenega števila po kadrovskem načrtu (stolpec 1), ki ga je za AJPES 
določilo Ministrstvo za finance, in sicer kar za 9 zaposlitev (stolpec 7). Prav toliko 
zaposlenih se je v letu 2010 upokojilo. Novih nadomestnih zaposlitev AJPES še ni 
uresničil, zaradi še potekajočega pregleda obremenjenosti zaposlenih po 
posameznih področjih dela.  
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Uresničevanje kadrovskega načrta AJPES v letih 2009-2010 je prikazano v 
naslednji preglednici. 
 

Uresničitev kadrovskega načrta 
 

Stanje na 
dan 

Zbirni 
kadrovski 

načrt 

Vsi zaposleni 
skupaj 

Zaposleni 
v javni 
službi 

Zaposleni, ki   
nadomeščajo 

začasno 
odsotne 

zaposlene: na 
porodniški, 
bolniški nad 

30 dni in 
starše na 

starševskem 
dopustu 

Število 
zaposlenih  -  

realizacija 
kadrovskega 

načrta 

Razlika med 
kadrovskim 
načrtom in 
realizacijo 

KN 

Zaposleni 
na tržni 

dejavnosti 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=6-2 8=3-4 

        

31.12.2010 241 245 239 7 232 -9 6 

31.12.2009 243 243 236 3 233 -10 7 

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2011 
 
Obrazloţitev stolpcev: 

2.  dovoljeno število zaposlitev v zbirnem kadrovskem načrtu, 
3.  vsi zaposleni za nedoločen in določen čas, 
4.  zaposleni v javni sluţbi, 
5. zaposleni za določen čas, ki delno ali v celoti nadomeščajo javne usluţbence, odsotne zaradi porodniške 
oziroma bolniške nad 30 dni, katerih sredstva za plače so prihranjena oz. refundirana, 
6. število zaposlenih - realizacija kadrovskega načrta, ki se izračuna tako, da se od števila zaposlenih, ki se 
financirajo iz proračuna (stolpec 4), odšteje število zaposlenih, ki nadomeščajo zaposlene na porodniški, bolniški, 
daljši od 30 delovnih dni in starše na starševskem dopustu (stolpec 5), 
7. razlika med številom zaposlenih - realizacijo kadrovskega načrta (stolpec 6) in številom zaposlenih, ki ga 
kadrovski načrt dovoljuje (stolpec 2), 
8.  zaposleni v trţni dejavnosti. 

V letu 2010 je delovno razmerje v AJPES prenehalo 13 usluţbencem, na novo 
pa se je zaposlilo 15 usluţbencev. Razlog za prenehanje delovnega razmerja 11 
usluţbencem so bile redne odpovedi pogodb o zaposlitvi na predlog usluţbencev, 1 
usluţbencu je delovno razmerje prenehalo s potekom pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, 1 usluţbenec se je invalidsko upokojil. Od 11 usluţbencev, ki jim je 
delovno razmerje prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se je 8 
usluţbencev upokojilo, 3 usluţbenci pa so se zaposlili pri drugih delodajalcih. Od 15 
novih zaposlitev so bile 3 nadomestne, 6 novih zaposlitev, vključno z zaposlitvijo 1 
pripravnika in 6 zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih 
usluţbenk na porodniškem dopustu.  
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Struktura zaposlenih po spolu in starostna struktura  

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v AJPES zaposlenih 188 (77 %) ţensk in 57 (23 %) 
moških. Povprečna starost vseh usluţbencev je bila 44 let. 

 
Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2011 

Izobrazbena struktura usluţbencev AJPES se iz leta v leto izboljšuje. V letu 
2010 se je število usluţbencev z višješolsko in srednjo izobrazbo ter z niţjo od 
srednje dodatno zmanjšalo za 6, število usluţbencev z visokošolsko strokovno 
izobrazbo je ostalo na ravni leta 2009, za skupaj 8 pa se je povečalo število 
usluţbencev s pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali opravljenim znanstvenim 
magisterijem. 

Struktura vseh usluţbencev AJPES po stopnji strokovne izobrazbe v obdobju 
2009-2010 je razvidna iz preglednice in grafov. 

 
Struktura uslužbencev po stopnji strokovne izobrazbe 

 

Stopnja izobrazbe 

31.12.2009 31.12.2010 Razlika 2010–

2009: število 

usluţbencev 

Število 

usluţbencev 

Struktura 

v % 

Število 

usluţbencev 

Struktura 

v % 

IV     - Niţja poklicna 2 1,0 1 0,5 -1 

V      - Srednja strokovna 53 21,8 51 20,8 -2 

VI     - Višješolska strokovna 41 16,9 38 15,5 -3 

VII/1 - Visokošolska strokovna 67 27,5 67 27,3 0 

VII/2 - Visokošolska univerzitetna 70 28,7 75 30,6 5 

VIII   - Magisterij znanosti 10 4,1 13 5,3 3 

Skupaj 243 100,0 245 100,0 2 
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Odsotnost zaposlenih  

Celotna stopnja odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni 
povezana z delom, je v AJPES v letu 2010 znašala 5,7 %, od tega v breme stroškov 
AJPES 3,2 % in v breme zdravstvenega zavarovanja 2,5 %. Celotna stopnja tovrstne 
odsotnosti je bila niţja kot v letu 2009, ko je znašala 6,5 %. V letu 2010 je bilo iz 
naštetih razlogov povprečno odsotnih 14 zaposlenih. To je manj kot v letu 2009, ko je 
bilo zaradi tovrstnih razlogov odsotnih povprečno 16 zaposlenih. 

V letu 2010 je bilo zaradi koriščenja starševskega dopusta odsotnih 3,2 % 
zaposlenih, kar predstavlja povprečno 7,8 zaposlenih. To je več kot v letu 2009, ko je 
bilo zaradi koriščenja starševskega dopusta odsotnih le 1,8 % zaposlenih; povprečno 
4,5 zaposlenih).  

IZOBRAŢEVANJE 

Usluţbenci AJPES se strokovno izobraţujejo skladno s potrebami tekočega 
delovnega procesa in zahtevami za nadaljnji razvoj nalog AJPES. Pri organiziranju 
različnih vrst izobraţevanja AJPES upošteva interese zaposlenih v obsegu, kot je to 
potrebno za strokovno opravljanje delovnih nalog. Interes zaposlenih je ohranitev 
splošnih in posebnih pogojev za usposobljenost za delovno mesto, za katerega so 
sklenili pogodbo o zaposlitvi, izpolnjevanje pogojev za napredovanje ter pridobivanje 
strokovnega znanja in veščin, pomembnih za njihov poklicni in karierni razvoj.  

Poleg zunanjih oblik izobraţevanja je AJPES v letu 2010 v večji meri izvedel 
izobraţevanje usluţbencev prek različnih internih delavnic, sestankov ter delovnih in 
projektnih skupin. Tovrstno širjenje strokovnega znanja in veščin ter prenašanje 
primerov dobrih praks po posameznih poslovnih procesih v AJPES je med sodelavci 
potekalo hitro in kakovostno. 
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V letu 2010 so bili zaposleni na strokovnem izobraţevanju skupaj 7.576 ur, 
povprečno število ur strokovnega izobraţevanja na zaposlenega pa je bilo 31 ur, kar 
je za 14,8 % več kot v letu 2009, ko je bilo povprečno število ur strokovnega 
izobraţevanja na zaposlenega 27 ur. 

Struktura strokovnega izobraţevanja zaposlenih v AJPES po posameznih 
izvedenih vrstah usposabljanja v obdobju 2009-2010 je razvidna iz grafa. 

 

 
 
Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2011  
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IV. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta določena dva organa AJPES: Svet AJPES in 
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 Ruţić, namestnica generalnega direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

 Roţa Ţust, sekretarka na Ministrstvu za finance, 

 Matej Čepeljnik, višji svetovalec na Ministrstvu za finance, 

 mag. Renata Zatler, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, 

 mag. Janez Fabijan, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije (od 
17.9.2009 dalje). 

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 preseţku prihodkov nad odhodki in o 
pokrivanju preseţka 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 2010 je imel Svet AJPES 7 sej, od tega je bila 1 seja opravljene pisno. 

Svet AJPES je obravnaval in sprejel Letno poročilo AJPES za leto 2009 (z 
revizijskim poročilom), Program dela AJPES za leto 2010, Finančni načrt AJPES za 
leto 2010, Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2010, Poročilo o mnenju 
uporabnikov o delu AJPES v letu 2009, Akt o vzpostavitvi in vodenju registra 
transakcijskih računov.  Sprejel je Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih 
podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, Tarifo 
nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računov fizičnih oseb 
iz registra transakcijskih računov, Tarifo nadomestil stroškov za ponovno uporabo 
informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz registra transakcijskih računov, 
Navodilo o spremembah Navodila o predloţitvi letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih druţb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, Navodilo o 
predloţitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, Navodilo o spremembah 
Navodila o predloţitvi letnih poročil društev, Navodilo o spremembi Navodila o 
predloţitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, 
Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in 
posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter 
o prometu in stanju na njihovih transakcijskih računih, Tarifo nadomestil stroškov za 
ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra 
transakcijskih računov. Obravnaval in sprejel je Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji AJPES in Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Svet AJPES se je 
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seznanil z Letnim poročilom Sluţbe za notranjo revizijo za leto 2009, ter mnenjem 
direktorice in z mnenjem revizijske druţbe KPMG o delovanju Sluţbe za notranjo 
revizijo, s predstavitvijo Evropskega poslovnega registra (EBR), z Informacijo o 
tehnični pripravi implementacije četrtletnega poročanja poslovnih subjektov in 
Informacijo o vzpostavitvi Registra transakcijskih računov v AJPES.  

Svet AJPES se je seznanil tudi s storitvami AJPES, ki jih je predstavil AJPES 
na 43. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, z obiskom sejma. 

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.  

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 preseţka 
prihodkov nad odhodki oziroma o pokrivanju preseţka 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. dipl. inţ. rač., vodja Sluţbe za informacijsko tehnologijo.  
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V. URESNIČEVANJE STRATEŠKIH, LETNIH CILJEV IN 
TEMELJNIH NALOG  

1. REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKTOV, VODENJE 
POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE IN DRUGIH 
REGISTROV TER OBJAVE PODATKOV  

1.1 Izvajanje nalog točk VEM  

1.1.1  Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Osnovni strateški cilj AJPES na področju izvajanja nalog točk VEM je ostati 
najpomembnejša točka VEM za registracijo poslovnih subjektov. Navedeni strateški 
cilj AJPES uresničuje z zagotavljanjem kakovostnih storitev točk VEM AJPES. 

Letni cilj AJPES za leto 2010 je bil utrditi poloţaj najpomembnejše točke VEM 
po obsegu storitev med vsemi točkami VEM z enakimi pooblastili ter ohraniti obseg 
storitev najmanj na ravni iz leta 2009. AJPES je letni cilj dosegel ter v letu 2010 
ponovno povečal svoj deleţ storitev v primerjavi z drugimi točkami VEM, in sicer pri 
gospodarskih druţbah za 5 odstotnih točk in pri samostojnih podjetnikih za 3 
odstotne točke. Tako je bil deleţ AJPES pri vseh storitvah, ki jih točke VEM 
opravljajo za gospodarske druţbe, 75 %, pri podjetnikih pa 40 %. 

1.1.2  Uresničevanje nalog 

AJPES kot točka VEM opravlja svoje storitve prek e-VEM sistema. 

V e-VEM sistemu ima AJPES več vlog, saj poleg nalog točke VEM, opravlja tudi naloge integratorja oziroma 
preveritelja tehnične pravilnosti vlog, prejetih od vseh točk VEM, notarjev in prek oddaljenega dostopa za 
postopke vpisov v sodni register, vlogo organa, ki odloča v upravnih postopkih registracije samostojnih 
podjetnikov, vlogo upravljavca informacijskega sistema sodnega registra ter izvaja javne objave podatkov in 
dokumentov, nastalih v postopkih registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register. 

Točke VEM so mesta, prek katerih stranke vlagajo vloge za registracijo 
(ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v 
sodni register ter njihovih delov ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in 
njihovih delov. Organizirane so v okviru AJPES, Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Davčne uprave Republike 
Slovenije (DURS), upravnih enot (UE), Javne agencije za podjetništvo in tuje 
investicije (JAPTI), Zbornice za pospeševanje podjetništva in Slovensko-nemške 
zbornice. Točk VEM je trenutno v Sloveniji 154. Naštete osebe postanejo točke VEM, 
ko skladno z Zakonom o sodnem registru pridobijo dovoljenje ministra, pristojnega za 
javno upravo. Izpolnjevati morajo predpisane kadrovske, organizacijske in tehnične 
pogoje. Minister, pristojen za javno upravo, skladno s Pravilnikom o točkah VEM 
odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov VEM, če točka VEM v zadnjih šestih 
mesecih ni oddala nobene vloge v postopku VEM ali ni odpravila v nadzoru 
ugotovljenih kršitev. 
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Vloge za ustanovitev enoosebne druţbe z omejeno odgovornostjo ter vse vloge 
za registracijo samostojnih podjetnikov pa lahko stranke oddajo tudi od doma prek 
oddaljenega dostopa po internetu. V sistemu e-VEM imajo poseben poloţaj notarji, ki 
so pooblaščeni za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske druţbe in druge 
subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so točke VEM pooblaščene le za 
sprejemanje vlog za registracijo določenih gospodarskih druţb in njihovih delov1, za 
sprejemanje vseh vrst vlog za poslovne enote2 ter za sprejemanje vseh vrst vlog za 
samostojne podjetnike. Prek točk VEM lahko stranke vlagajo tudi vloge za prijavo 
davčnih podatkov, vloge za prijavo v obvezna socialna zavarovanja, vloge za 
pridobitev obrtnega dovoljenja in vloge za prijavo prostih delovnih mest.  

Registrska sodišča nimajo poloţaja točke VEM, vendar skladno z Zakonom o 
sodnem registru prek e-VEM sistema izvajajo postopke po uradni dolţnosti za vse 
vrste subjektov vpisa v sodni register ter postopke za subjekte vpisa v sodni register, 
ki skladno z Zakonom o sodnem registru lahko vlogo vloţijo tudi v pisni obliki (na 
krajevno pristojnem sodišču)3. Pooblastila točk VEM in sodišč so razvidna iz 
naslednje preglednice. 

 

                                                
 
 
1
  Pogoji so določeni v petem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru (glej preglednico na naslednji strani). 

2  
Poslovne enote so deli poslovnih subjektov, ki se vpišejo samo v poslovni register (skladno z Zakonom o poslovnem 
registru Slovenije) in niso predmet vpisa v sodni register.  

3
  Pogoji so določeni v prvem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru (glej preglednico na naslednji strani). 
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Pooblastila točk VEM in sodišč 
 

Točka VEM 

Gospodarske druţbe in drugi subjekti vpisa v sodni 
register  

Samostojni podjetniki 

Ustanovitev Vpis sprememb Izbris 
Ustano- 

vitev 
Vpis 

sprememb 
Izbris 

TočkeVEM  z 
enakimi 
pooblastili 
(AJPES, 
DURS, OZS, 
GZS, JAPTI, 
upravne 
enote) 

DA – za d.o.o., če so 
izpolnjeni določeni 
pogoji

1
   

DA – za podruţnice 
d.o.o. 
DA – za vpis 
nameravane firme 

DA – za d.o.o., 
če so izpolnjeni 
določeni pogoji

1
  

DA – za 
podruţnice d.o.o. 
 

DA – za 
podruţnice 
d.o.o. 

DA DA DA 

DA – za poslovne 
enote

2
 

DA – za 
spremembe 
dejavnosti

1 

DA – za 
poslovne enote

2
 

DA – za 
poslovne enote

2
 

Notarji 
DA – razen za 
poslovne enote

2
 

DA – razen za 
poslovne enote

2
 

DA – razen za 
poslovne enote

2
 

NE NE NE 

Sodišča 
DA – če je vlogo 
dovoljeno vloţiti v 
pisni obliki

3
   

DA – če je vlogo 
dovoljeno vloţiti 
v pisni obliki

3
 

DA – če je vlogo 
dovoljeno vloţiti 
v pisni obliki3 

NE NE NE 
DA - za vse 
spremembe po 
uradni dolţnosti 

DA - za vse 
izbrise po uradni 
dolţnosti 

Oddaljeni 
dostop 

DA - za enoosebne 
d.o.o.   

NE NE DA DA DA 

 
Opombe: 
 
1.  Pogoji so določeni v petem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer: vstopna točka VEM lahko sprejme 

vlogo, ki se nanaša na druţbo z omejeno odgovornostjo, če gre za ustanovitev na podlagi druţbene pogodbe ali akta o 
ustanovitvi, ki je  sestavljen na predpisanem obrazcu in če je ustanovitveni kapital v celoti vplačan v denarju; če gre za 
spremembo druţbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in se spreminja sedeţ ali 
firma; če se spreminjajo podatki o zastopnikih ali poslovnem naslovu; če gre za vpis nameravane firme; če gre za vpis 
ustanovitev, spremembe podatkov ali prenehanje podruţnice d.o.o. Poleg tega lahko vstopna točka VEM sprejme vlogo 
za spremembo dejavnosti vseh vrst subjektov vpisa v sodni register, ker se dejavnosti vpisujejo samo v poslovni register, 
ne pa tudi v sodni register. 

2.  Poslovne enote so deli poslovnih subjektov, ki se vpišejo samo v poslovni register (skladno z Zakonom o Poslovnem 
registru Slovenije) in niso predmet vpisa v sodni register.  

3.  Pogoji so določeni v prvem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer morajo biti v elektronski obliki vloţeni: 

 vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška druţba ali druţba z omejeno odgovornostjo, 

 predlog za vpis ustanovitve druţbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne druţbe,  

 vsi predlogi, ki se nanašajo na podruţnico gospodarske druţbe ali podruţnico tujega podjetja.  
 Drugi predlogi za vpis v sodni register pa so lahko po izbiri predlagatelja vloţeni v elektronski ali pisni obliki.  

 

V sistem e-VEM so vključene tudi vse institucije, ki imajo pri izvajanju storitev 
VEM določeno vlogo. Te institucije (DURS, ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, OZS) zagotavljajo 
sistemu e-VEM podatke iz svojih registrov in evidenc in iz sistema e-VEM pridobivajo 
podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, ter za aţuriranje 
podatkov v svojih registrih in evidencah. 

Deleţ vloţenih vlog na točkah VEM AJPES v primerjavi z drugimi točkami VEM 
z enakimi pooblastili in obseg dela v primerjavi z ostalimi pooblaščenimi osebami za 
izvajanje postopkov registracije (notarji, sodišča) v e-VEM sistemu je podrobneje 
prikazan v nadaljevanju. 
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Delež opravljenih postopkov točk  VEM AJPES za gospodarske družbe 
in druge subjekte vpisa v sodni register v letu 2010 

 

Postopek oz. skupina postopkov Od doma 

Na točkah VEM z enakimi pooblastili 

Pri notarju Na sodišču SKUPAJ Na točkah 
VEM - 
skupaj 

Od tega: 
VEM točke 

AJPES 

Deleţ VEM 
točk 

AJPES v % 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8 

1. Postopki registracije (vpisi, 
spremembe, izbrisi v/iz sodnega 
registra in poslovnega registra) 155 13.195 10.665 80,8% 18.637 13.246 45.233 

Predlog za vpis ustanovitve 155 3.647 2.417 66,2% 2.068 208 6.078 

Predlog za vpis nameravane firme 0 278 126 45,3% 110 4 392 

Predlog za vpis spremembe 0 6.048 5.076 83,9% 16.364 8.914 31.326 

Predlog za izbris iz sodnega registra 0 23 19 82,6% 95 4.119 4.237 

Predlog za vpis, spremembo in izbris 
poslovne enote 0 3.199 3.027 94,6% 0 1 3.200 

2. Drugi postopki 64.257 1.446 316 21,9% 15 0 65.718 

Prijava, odjava in sprememba 
podatkov za obvezna socialna 
zavarovanja zaposlenih in njihovih 
druţinskih članih 61.577 381 47 12,3% 0 0 61.958 

Prijava davčnih podatkov in zahtevek 
za izdajo identifikacijske številke za 
DDV 117 976 258 26,4% 0 0 1.093 

Prijava prostega delovnega mesta oz. 
vrste dela (PD-1) 2.560 89 11 12,3% 15 0 2.664 

Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 3 0 0 0,0% 0 0 3 

SKUPAJ (1. + 2.) 64.412 14.641 10.981 75,0% 18.652 13.246 110.951 

 
Vir podatkov: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.  
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Opomba: Postopki registracije gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register se prek e-VEM sistema izvajajo od 
1.2.2008 dalje, to pomeni, da so podatki za leto 2008 za 11 mesecev. 

V letu 2010 je bilo na točkah VEM z enakimi pooblastili vloţenih 13.195 vlog za 
registracijo (ustanovitev, spremembe podatkov, izbris) gospodarskih druţb in drugih 
subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov, od tega je bilo na točkah VEM 
AJPES vloţenih 10.665 vlog oziroma 81 %. Poleg tega je bilo na točkah VEM AJPES 
vloţenih še 258 vlog za prijavo davčnih podatkov, 47 vlog za prijavo v obvezna 
socialna zavarovanja zaposlenih in njihovih druţinskih članov ter 11 vlog za prijavo 
prostega delovnega mesta, kar predstavlja 22 % vseh vlog vloţenih na točkah VEM z 
enakimi pooblastili. Tako je bil deleţ vseh aktivnosti pri registraciji gospodarskih 
druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register na točkah VEM z enakimi pooblastili 
pri AJPES 75 %. 

Deleţ vloţenih vlog na točkah VEM AJPES se je v letu 2010 v primerjavi z 
drugimi točkami VEM z enakimi pooblastili glede na leto 2009 povečal iz 70 % na 
75 % ali za 5 odstotnih točk. Ob tem se je v letu 2010 glede na leto 2009 nadaljeval 
trend rasti skupnega števila vloţenih vlog na točkah VEM pri notarjih in na sodiščih; v 
letu 2010 jih je bilo 46.539, leto prej pa 37.986. 

V letu 2010 (predhodni graf) se je nadaljeval trend povečevanja števila 
opravljenih prijav in odjav ter sprememb podatkov za obvezna socialna zavarovanja, 
ki so jih gospodarske druţbe opravile neposredno prek oddaljenega dostopa oziroma 
»od doma« (skupaj jih je bilo 64.412), kar kaţe, da e-VEM sistem omogoča 
učinkovito zmanjševanje administrativnih ovir poslovnim subjektom. 
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Delež opravljenih postopkov točk VEM za samostojne podjetnike v letu 2010 
 

Postopek oz. skupina postopkov Od doma 

Na točkah VEM 

SKUPAJ Na točkah 
VEM - 
skupaj 

Od tega: 
VEM točke 

AJPES 

Deleţ VEM 
točk 

AJPES v % 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 

1. Postopki registracije (vpisi, spremembe, izbrisi) 2.533 33.813 14.857 43,9% 36.346 

Prijava za vpis samostojnega podjetnika 773 11.484 4.318 37,6% 12.257 

Sprememba samostojnega podjetnika 1253 11.763 5.332 45,3% 13.016 

Izbris samostojnega podjetnika iz poslovnega registra 507 10.566 5.207 49,3% 11.073 

2. Drugi postopki 2.138 11.280 3.388 30,0% 13.418 

Prijava davčnih podatkov in zahtevek za izdajo 
identifikacijske številke za DDV 785 7.469 2.096 28,1% 8.254 

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 9 25 2 8,0% 34 

Prijava, odjava in sprememba podatkov za obvezna 
socialna zavarovanja podjetnika in njegovih 
druţinskih članih 1254 3.739 1.285 34,4% 4.993 

Prijava prostega delovnega mesta 90 47 5 10,6% 137 

SKUPAJ (1. + 2.) 4.671 45.093 18.245 40,5% 49.764 

 
Vir podatkov: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM. 
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V postopkih registracije samostojnih podjetnikov je bilo v letu 2010 na točkah 
VEM vloţenih 33.813 vlog, od tega 14.857 oziroma 44 % na točkah VEM AJPES. 
Poleg tega je bilo na točkah VEM AJPES vloţenih še 2.096 vlog za prijavo davčnih 
podatkov, 1.285 vlog za prijavo podjetnika in njegovih druţinskih članov v obvezna 
socialna zavarovanja, 2 vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja in 5 prijav prostega 
delovnega mesta, kar skupaj predstavlja 30 % vseh vlog. Tako je bil deleţ vseh 
aktivnosti pri registraciji samostojnih podjetnikov na točkah VEM z enakimi pooblastili 
pri AJPES 40 %. 

V letu 2009 je bilo na točkah VEM AJPES vloţenih 41 % vlog za registracijo in 
25 % vseh vlog (vloge za registracijo in vloge v drugih postopkih), kar pomeni, da je 
AJPES v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečal deleţ prejetih vlog za 
registracijo podjetnika za 3 odstotne točke ter povečal deleţ vseh prejetih vlog v 
primerjavi z drugimi točkami VEM za 5 odstotnih točk. Ob tem pa je bilo v letu 2010 
na točkah VEM vloţenih 45.093 vlog, v letu 2009 pa 43.819; število vlog se je v letu 
2010 povečalo za 3 %. 

Glede na opravljene storitve za samostojne podjetnike in gospodarske druţbe 
na točkah VEM lahko ugotovimo, da so točke VEM AJPES najbolj učinkovite točke 
VEM, saj v povprečju ena točka VEM AJPES opravi 1.520 postopkov letno za 
samostojne podjetnike in 915 za gospodarske druţbe. Povprečje opravljenih 
postopkov na letni ravni pri ostalih točkah VEM je 27 pri gospodarskih druţbah in 173 
pri samostojnih podjetnikih. 

Podatki o opravljenih postopkih v različnih organizacijah s točkami VEM so 
predstavljeni v naslednji preglednici. 
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Postopki registracije in drugih postopkov za samostojne podjetnike  
v letu 2010 po točkah VEM 

  
Vsi 

postopki 
Število  

točk VEM 
Povprečno število postopkov  

na točko VEM 

AJPES 18.245 12 1.520 

UE 7.452 36 207 

OZS 11.562 62 186 

GZS 334 5 67 

DURS 1.748 8 219 

JAPTI in druge 5.767 31 186 

    

Postopki registracije in drugi postopki za gospodarske druţbe  
v letu 2010 po točkah VEM 

  
Vsi 

postopki 
Število  

točk VEM 
Povprečno število postopkov  

na točko VEM 

AJPES 10.981 12 915 

UE 988 36 27 

OZS 494 62 8 

GZS 96 5 19 

DURS 122 8 15 

JAPTI in druge 1.976 31 64 

V spodnjih grafih je prikazano število opravljenih postopkov, in sicer registracij 
(vpisi, spremembe in izbrisi v poslovni oziroma sodni register) ter ostalih VEM 
postopkov po skupinah točk VEM z enakimi pooblastili. Grafa sta ločena po 
postopkih za samostojne podjetnike in gospodarske druţbe. 
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Nadgradnja e-VEM sistema 

Z namenom tehničnega poenotenja in zmanjšanja stroškov vzdrţevanja 
informacijskih rešitev za postopke registracije samostojnih podjetnikov je AJPES v 
letu 2010 poenotil programske rešitve za te postopke (vzpostavljene leta 2005) s 
postopki za gospodarske druţbe ter druge subjekte vpisa v sodni register 
(vzpostavljene leta 2008) in hkrati poenotil rešitve za izmenjavo podatkov o 
samostojnih podjetnikih z rešitvami za izmenjavo podatkov o gospodarskih druţbah 
in drugih subjektih vpisa v sodni register med AJPES in e-VEM sistemom. Po izvedbi 
sprememb na e-VEM sistemu in informacijskem sistemu AJPES, ki so bile uvedene v 
septembru 2010, se podatki med AJPES in e-VEM sistemom prenašajo na enoten 
način (po enotni XML shemi) za vse vrste poslovnih subjektov, ki se registrirajo preko 
sistema e-VEM. 

AJPES je v letu 2010 sodeloval tudi pri testiranju novih funkcionalnosti sistema 
e-VEM, ki so bile uvedene na podlagi zahtev drugih, v njem sodelujočih institucij 
(predvsem sodišč), ker jih le-te zaradi vloge AJPES kot preveritelja tehnične 
pravilnosti vlog ne morejo izvesti same. 

V letu 2010 je AJPES izvedel analizo registracije samostojnih podjetnikov in na 
njeni podlagi pripravil predloge za nadaljnje izboljšanje delovanja e-VEM aplikacije 
ter jih posredoval Ministrstvu za javno upravo kot podlago za pripravo načrta razvoja 
e-VEM sistema v letih 2011-2013.  
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1.2 Upravljanje informacijskega sistema sodnega registra 

1.2.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilj AJPES pri upravljanju sodnega registra je zagotavljati kakovostno 
opravljanje funkcije integratorja oziroma preveritelja tehnične pravilnosti in celovitosti 
predlogov za vpis v sodni register, oddanih iz vseh točk VEM, zagotavljati pravilno in 
nemoteno delovanje informacijskega sistema sodnega registra ter pri tem 
informacijske rešitve v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije4 
prilagajati sodobnim standardom in spremembam predpisov. 

1.2.2 Uresničevanje nalog 

AJPES je v letu 2008 vzpostavil in prevzel v upravljanje sodni register, ki je s 
tem postal del poslovnega registra kot enotne informatizirane zbirke podatkov o vseh 
poslovnih subjektih s sedeţem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo 
pridobitno ali nepridobitno dejavnost. V letu 2010 je AJPES skladno z letnim ciljem 
izvajal predvsem redne naloge, kot so preverjanje tehnične pravilnosti in popolnosti 
predlogov za vpis v sodni register ter zagotavljanje pravilnega in nemotenega 
delovanja informacijskega sistema sodnega registra, ki omogoča registrskim 
sodiščem izvajanje postopkov registracije. 

AJPES v postopkih registracije gospodarskih druţb (poleg opravljanja nalog 
točke VEM) izvaja tudi nalogo preverjanja tehnične pravilnosti in celovitosti predlogov 
za vpis v sodni register, prejetih od vseh točk VEM, notarjev in od sodišč. Tehnična 
pravilnost in celovitost pomeni, da so predlogu za vpis v sodni register priloţene vse 
priloge, da vsebina priloţenega dokumenta ustreza imenu dokumenta, da je 
dokument popoln (so priloţene vse strani dokumenta), čitljiv, podpisan ter da so 
podpisi pravilno overjeni. Po izvedbi kontrole, AJPES tehnično nepopolne vloge 
pošlje točkam VEM ali notarjem v dopolnitev, popolnim vlogam pa določi podatke iz 
svoje pristojnosti, ki se o posameznem poslovnem subjektu vodijo v poslovnem 
registru (npr. sektorska pripadnost po standardi klasifikaciji institucionalnih sektorjev, 
poreklo ustanovitvenega kapitala, vrsta lastnine, velikost, vrsta spremembe) ter jih 
posreduje sodiščem v nadaljnje reševanje. Na ta način AJPES dodatno prispeva k 
številu popolnih vlog, ki jih prejmejo registrska sodišča, in s tem k skrajšanju časa, 
potrebnega za izvedbo postopka registracije. V letu 2010 je AJPES preveril tehnično 
pravilnost in celovitost 45.233 vlog za sodni register.  

V okviru svojih rednih nalog je zagotavljal tudi izpiske iz sodnega registra na 
papirju ter elektronsko podpisane izpiske iz sodnega registra, ki so brezplačno 
dostopni na spletni strani AJPES in jih uporabniki lahko tudi natisnejo. 

Informacijski sistem sodnega registra, ki ga v postopkih registracije 
gospodarskih druţb uporabljajo tako referenti AJPES kot tudi registrska sodišča, 
omogoča izmenjavo podatkov in dokumentov z ostalimi deli e-VEM sistema, 
odločanje o vpisih v sodni register, izvedbo vpisa podatkov v sodni register, 

                                                
 
 
4
  Medsebojna razmerja pri uresničevanju tega cilja sta AJPES in Vrhovno sodišče Republike Slovenije uredila v Dogovoru 

o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vodenjem in upravljanjem sodnega registra (maj 2008). 
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izpisovanje izhodnih dokumentov in elektronsko vročanje sklepov sodišč prek varnih 
poštnih predalov.  

Iz informacijskega sistema sodnega registra se izvajajo tudi objave podatkov in 
dokumentov na spletni strani AJPES ter prenos dokumentov, nastalih v postopkih 
registracije v zbirko listin, ki je prav tako objavljena na spletnih straneh AJPES, in v 
sistem elektronske hrambe dokumentov. AJPES je v letu 2010 zagotavljal nemoteno 
in pravilno delovanje informacijskega sistema sodnega registra in informacijskih 
povezav s sistemom e-VEM in z registrskimi sodišči. Kot svojo redno nalogo, skladno 
s pooblastili v zakonu o sodnem registru, je dnevno aţuriral podatke o fizičnih 
osebah, ki so vpisane v sodni register kot ustanovitelji, druţbeniki, zastopniki in člani 
organov nadzora poslovnih subjektov, tako, da jih je usklajeval s podatki centralnega 
registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve. 

V okviru nadgradnje sistema e-VEM je AJPES v letu 2010 nagradil 
informacijske rešitve sodnega registra skladno s funkcionalnimi zahtevami 
Vrhovnega sodišča RS in spremembami na e-VEM sistemu: 

 Uvedel je nov postopek, ki omogoča oddajanje predlogov za spremembo 
podatkov v sodnem registru na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Predloge za spremembo 
na podlagi omenjenega zakona v sistem e-VEM vlagajo samo sodišča in AJPES 
(predlogi za uvedbo postopka izbrisa, če poslovni subjekt dve leti zaporedoma ne 
predloţi AJPES letnih poročil). 

 Kontrole vnosa obveznih podatkov je prilagodil e-VEM sistemu, ki po novem 
določa obvezen vnos podatkov glede na pravnoorganizacijsko obliko poslovnega 
subjekta. 

 Izvedel je spremembe v evidentiranju obremenitev poslovnih deleţev.  

Istočasno je AJPES nadgradil bazo poslovnega registra ter prilagodil rešitve za 
objavo podatkov na spletnem portalu in izdelavo izpisov iz sodnega registra.  

Zaradi navedenih sprememb se bo kakovost podatkov v sodnem oziroma 
poslovnem registru pomembno izboljšala.  

V letu 2010 je AJPES vzpostavil še informacijske rešitve za avtomatski 
elektronski prenos dokumentarnega gradiva s področja registracije gospodarskih 
druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register v sistem elektronske hrambe 
dokumentarnega gradiva in do konca leta 2010 v sistem elektronske hrambe 
dokumentarnega gradiva ţe prenesel večino dokumentarnega gradiva, ki je nastalo 
od 1. 2. 2008 dalje (od uvedbe novega sistema registracije gospodarskih druţb in 
drugih subjektov vpisa v sodni register prek e-VEM sistema in informacijskega 
sistema sodnega registra, ki ga upravlja AJPES).  
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1.3 Objave sodnih zadev na spletnem portalu AJPES 

1.3.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Cilj AJPES je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije na 
svojem spletnem portalu zagotavljati tekoče, kakovostne objave tistih sodnih zadev, 
za katere je pooblaščen s predpisi.  

V letu 2010 je bilo (po podatkih Google Analytics) v podatke in listine, objavljene 
v zvezi z vpisi v sodni register in v zvezi s postopki zaradi insolventnosti opravljenih 
prek 400.000 vpogledov.  

1.3.2 Uresničevanje nalog 

1.3.2.1 Objave podatkov in listin v postopkih vpisov v sodni register  

Za potrebe javne objave predloţenih in izdelanih listin v registracijskih postopkih 
je AJPES ţe v letu 2008 na svojem spletnem portalu vzpostavil podsistem 
elektronskih objav zadev sodnega registra, ki so nadomestile dotedanje objave v 
Uradnem listu RS. Podsistem elektronskih objav omogoča vpogled tudi v zbirko listin 
sodnega registra, v katero je bilo pred tem mogoče vpogledovati le v prostorih 
registrskih sodišč. 

V letu 2010 je bilo na spletnem portalu AJPES izvedenih 42.559 objav. 

1.3.2.2 Objave podatkov in listin v postopkih zaradi insolventnosti 

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju AJPES od oktobra 2008 dalje na svojem spletnem portalu 
zagotavlja objave podatkov o postopkih zaradi insolventnosti pravnih in fizičnih oseb, 
ki jih vodijo stečajna sodišča. Tudi te objave so nadomestile nekdanje objave v 
Uradnem listu RS in omogočile dostop do dokumentov in spremljanje pomembnih 
dejanj poteka postopkov zaradi insolventnosti neposredno prek spletnega portala. Vir 
teh podatkov je vpisnik postopkov zaradi insolventnosti, ki ga upravlja Center za 
informatiko Vrhovnega sodišča RS, zato mora AJPES način teh objav usklajevati z 
informacijskimi rešitvami tega centra.5 

V letu 2010 je bilo na spletni strani AJPES izvedenih 26.329 objav v postopkih 
zaradi insolventnosti. 

                                                
 
 
5
  Medsebojna razmerja pri izvajanju teh nalog so med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in AJPES urejena v Dogovoru 

o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s postopki zaradi insolventnosti (december 2008). 
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1.4 Registracija poslovnih subjektov po upravnem postopku 

1.4.1  Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Osnovni strateški cilj AJPES na tem področju je postati registrski organ za 
večino subjektov, ki se v Republiki Sloveniji registrirajo po upravnem postopku. Ta cilj 
AJPES uresničuje postopoma. V letu 2005 je AJPES od DURS prevzel vodenje 
upravnih postopkov registracije za samostojne podjetnike, v letu 2008 pa od upravnih 
enot še za sobodajalce.  

V skladu s Programom dela AJPES za leto 2010 je AJPES v okviru nalog 
projektne skupine, sestavljene iz predstavnikov AJPES, Ministrstva za notranje 
zadeve in Ministrstva za javno upravo, celo leto 2010 izvajal aktivnosti za načrtovano 
novo ureditev registracije društev prek e-VEM sistema in prenos upravnih nalog 
registracije društev na AJPES. Na podlagi teh aktivnosti je bil v novembru 2010 dan v 
javno in medresorsko obravnavo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o društvih. 

1.4.2  Uresničevanje nalog 

AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike in sobodajalce, ki lahko 
pričnejo opravljati dejavnost, ko so pri AJPES vpisani v poslovni register. Samostojni 
podjetniki in sobodajalci predstavljajo 42 % vseh poslovnih subjektov v drţavi. Vloge 
za vpis samostojnega podjetnika posredujejo AJPES točke VEM (med njimi AJPES), 
vloge za vpis sobodajalcev pa stranke vloţijo neposredno pri AJPES. 

AJPES od septembra 2010 pri odločanju v postopkih registracije samostojnih 
podjetnikov uporablja prilagojene programske rešitve, ki se sicer uporabljajo za 
registracijo gospodarskih druţb (spremembe informacijskih rešitev so opisane v 
prejšnjih točkah). Na ta način obe vrsti postopkov potekata preko enega 
informacijskega sistema, kar bo vplivalo na zmanjšanje stroškov vzdrţevanja 
informacijskega sistema. 

Za izboljšanje kakovosti izvajanja upravnih postopkov registracije samostojnih 
podjetnikov je AJPES v letu 2010 organiziral dodatno izobraţevanje s področja  
zakona o upravnem postopku za usluţbence AJPES, ki vodijo in odločajo v upravnih 
postopkih.   

V poslovnem registru je bilo na dan 31. 12. 2010 vpisanih 75.157 samostojnih 
podjetnikov in 862 sobodajalcev. Skupno število samostojnih podjetnikov se je letu 
2010 povečalo za 1.265 ali 2 %, število sobodajalcev pa se je v letu 2010 zmanjšalo 
za 151 ali 15 %, kar je razvidno iz preglednice Struktura poslovnih subjektov v 
poslovnem registru v letih 2008, 2009 in 2010 – na strani 45. 
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Število opravljenih postopkov vpisov, sprememb in izbrisov pri samostojnih 
podjetnikih in sobodajalcih v letih 2009 in 2010 

 

Vrsta postopka 
samostojni podjetniki sobodajalci 

2009 2010 Indeks 2009 2010 Indeks 
1 2 3 4=3/2*100 5 6 7=6/5*100 

Število vpisov 12.643 12.240 97 170 295 173 

Število sprememb 13.247 13.414 101 23 39 169 

Število izbrisov 9.700 10.992 113 414 450 109 

SKUPAJ 35.590 36.646  103 607 784 129 
 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice se je v letu 2010 (v letu gospodarske 
krize) število vpisov samostojnih podjetnikov v poslovni register zmanjšalo za 3 % 
število sprememb podatkov se je povečalo za 1 %, število izbrisov samostojnih 
podjetnikov iz poslovnega registra pa se je povečalo za 13 %. 

AJPES je v letu 2010 v okviru nalog registracije samostojnih podjetnikov opravil 
36.646 upravnih postopkov in o njih odločal s sklepi. 

V letu 2010 je AJPES po uradni dolţnosti iz poslovnega registra izbrisal 1.001 
samostojnega podjetnika; pristojnost izbrisa samostojnih podjetnikov je AJPES 
pridobil sredi leta 20086. Število izbrisov in razloge za izbris samostojnih podjetnikov 
iz poslovnega registra po uradni dolţnosti prikazuje naslednja preglednica. 

 

                                                
 
 
6
  Zakon o gospodarskih druţbah ZGD-1 (Uradni list RS, št 65/2009 – UPB3) v tretjem odstavku 75. člena določa: 

 (3) AJPES po uradni dolţnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije:  
 1. na podlagi obvestila registrskega organa, da se je podjetnik statusno preoblikoval v kapitalsko druţbo,  
 2. če ji podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloţi letnega poročila zaradi javne objave po prvem ali drugem 

odstavku 58. člena tega zakona ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena tega zakona,  
 3. če na podlagi lastnih podatkov ali na podlagi obvestila drţavnega organa ali osebe z javnimi pooblastili ugotovi, da je 

pri podjetniku v Poslovni register Slovenije kot njegov poslovni naslov vpisan naslov:  
 - na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznan,  
 - na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali  
 - ki ne obstaja,  
 4. na podlagi obvestila pristojnega matičnega organa, da je podjetnik umrl, razen če ji dedič podjetnika v treh mesecih po 

pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloţi izjavo, da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje v skladu s četrtim odstavkom 
72. člena tega zakona,  

 5. na podlagi obvestila pristojnega sodišča o začetku postopka stečaja nad podjetnikom, v skladu z zakonom, ki ureja 
stečaj,  

 6. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom prepovedal podjetniku opravljati dejavnost, ki je 
vpisana v Poslovni register Slovenije, ker je ugotovil, da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, 
podjetnik pa ne opravlja nobene druge dejavnosti,  

 7. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da podjetnik ne opravlja dejavnosti, ki je 
vpisana v Poslovni register Slovenije, podjetnik pa ne opravlja nobene druge dejavnosti,  

 8. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je podjetniku s pravnomočnim aktom izrekel ukrep izgona tujca iz drţave,  
 9. če na podlagi obvestila davčnega ali drugega pristojnega organa ugotovi, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz osme 

alineje drugega odstavka prejšnjega člena.  
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Število izbrisov samostojnih podjetnikov iz poslovnega registra po uradni 
dolžnosti na podlagi tretjega odstavka 75. člena ZGD-1 

 

Zap. 
št. 

Razlog izbrisa 
Število 

izbrisov v 
letu 2009 

Število 
izbrisov v 
letu 2010 

1. Preoblikovanje podjetnika v kapitalsko druţbo 182 220 

2. Podjetnik dve leti zaporedoma ni predloţil letnih poročil  429 380 

3. Podjetnik na poslovnem naslovu ne sprejema uradnih 
pošiljk, je neznan, naslov ne obstaja, nima dovoljenja 
lastnika objekta za poslovanje na tem naslovu  158 193 

4. Podjetnik je umrl, dediči v treh mesecih po 
pravnomočnosti sklepa o dedovanju AJPES ne 
obvestijo, da bodo nadaljevali z opravljanjem 
dejavnosti 111 101 

5. Začetek stečajnega postopka nad podjetnikom 54 62 

6. Prepoved opravljanja dejavnosti zaradi neizpolnjevanja 
pogojev 2 0 

7. Podjetnik dejavnosti vpisane v poslovni register ne 
opravlja in ne opravlja nobene druge dejavnosti 0 0 

8. Podjetniku – tujcu je bil izrečen ukrep izgona iz drţave 6 0 

9. Podjetnik je ob vpisu podal neresnično izjavo o 
neporavnanih davčnih obveznostih 54 45 

Skupaj 996 1.001 

 

AJPES, kot registrski organ za samostojne podjetnike, v upravnem postopku 
odloča tudi o pritoţbah na prvi stopnji. Na 36.646 izdanih sklepov je v letu 2010 prejel 
91 pritoţb. Šest pritoţb je AJPES na prvi stopnji zavrgel, v 17 primerih je pritoţbi 
stranke ugodil, v 50 primerih postopek izbrisa iz poslovnega registra ustavil, ker je 
stranka v pritoţbenem roku odpravila izbrisni razlog, 18 pritoţb pa je posredoval v 
odločanje Ministrstvu za gospodarstvo, ki je pristojni organ za odločanje na drugi 
stopnji. Ministrstvo za gospodarstvo je v 14 primerih pritoţbo stranke zavrnilo kot 
neutemeljeno, nobeni pritoţbi stranke pa ni ugodilo. Na dan 31. 12. 2010 so bile 
nerešene 4 pritoţbe. 

 
Število postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji pri registracijskih 

postopkih za samostojne podjetnike 
 

Upravni postopek 
Število v letu 

2009 
Število v letu 

2010 

Vsi postopki (vpisi, spremembe, izbrisi) 35.590 36.646 

Prejete pritoţbe 83 91 

Zavrţene pritoţbe 1 6 

Nadomeščeni sklepi na prvi stopnji 31 17 

Ustavitev postopkov 31 50 

Pritoţbe, posredovane v reševanje organu druge 
stopnje 17 18 

Nerešene pritoţbe na dan 31. 12.  4 4 
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Uresničevanje projekta za novo ureditev registracije društev prek e-VEM 
sistema in prenos upravnih nalog registracije društev na AJPES  

Skladno s sprejetim Programom dela AJPES za leto 2010 je AJPES v letu 2010 
nadaljeval aktivnosti na projektu za vzpostavitev nove ureditve registracije društev, ki 
so bile začete – skladno s Programom dela AJPES za leto 2009 – v novembru 2009 
na podlagi nalog, ki sta jih skupaj določili ministrica za notranje zadeve in direktorica 
AJPES v Sklepu o imenovanju Projektne skupine za novo ureditev registracije 
društev prek e-VEM sistema in prenos upravnih nalog registracije društev na AJPES 
(št. 024-28/2009 z dne 11.11.2009). 

Naloge projektne skupine so bile: 
- Priprava pregleda postopkov registracije društev, registracije podružnic tujih društev in vodenja evidence 

društev v javnem interesu z oceno stanja sedanje ureditve in možnih sprememb (rok: 23. 11. 2009). 
- Določitev postopkov in dokumentov vstopnih točk VEM v novi ureditvi registracije društev in priprava okvirnih 

specifikacij za programske računalniške rešitve (rok: 27. 11. 2009). 
- Priprava pregleda funkcionalnosti registra društev, registra podružnic tujih društev ter evidence društev v 

javnem interesu z oceno stanja sedanje ureditve in možnih sprememb (rok: 15. 1. 2010). 
- Izdelava specifikacij za nadgradnjo računalniških rešitev poslovnega registra in vmesnika (integratorja) vseh 

vstopnih točk (rok: 1. 3. 2010). 
- Priprava delovnega besedila sprememb in dopolnitev Zakona o društvih (rok: 1. 3. 2010). 
- Priprava kadrovskega načrta AJPES z določitvijo potrebnega števila strokovno usposobljenih delavcev 

(ustrezna strokovna izobrazba, preizkus ZUP). 
- Priprava načrta izobraževanja uslužbencev AJPES za vodenje postopkov registracije in uslužbencev vstopnih 

točk VEM za izvajanje njihovih nalog v postopku registracije društev (rok: v času od testiranja programskih 
rešitev do uveljavitve nove ureditve registracije društev). 

Razvoj prenosa in novega načina registracije društev je bil vključen tudi v 
Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP), 
ki ga je sprejela Vlada RS 8.4.20107.  

V uresničevanje projekta so bili poleg predstavnikov AJPES vključeni tudi 
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo (Direktorat 
za e-upravo in upravne procesne naloge). AJPES in projektna skupina so aktivnosti 
uresničevali skladno z roki, določenimi v navedenem sklepu. Opravljenih je bilo 
skupaj nad 80 različnih aktivnosti, v februarju 2010 je bil izdelan prvi predlog 
delovnega besedila za spremembe Zakona o društvih. V obravnavo tega predloga je 
tedaj Ministrstvo za javno upravo vključilo neposredno predstavnike upravnih enot, ki 
so nasprotovali načrtovani spremembi oziroma odvzemu nalog registracije društev 
upravnim enotam, zlasti iz razloga zmanjševanja nalog upravnih enot. Iz navedenega 

                                                
 
 
7
  Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave v letih od 2010 do 2015 (AN SREP) je dokument, v katerem so na 

enem mestu zbrani projekti s področja informatizacije različnih resorjev drţavne uprave, ki so načrtovani v obdobju 
naslednjih petih let. Projekti so prikazani po prioritetah. Vsak projekt ima okvirno ocenjeno vrednost in časovnico, v kateri je 
načrtovana realizacija ter potrebni kadrovski resursi. Skupna ocenjena vrednost projektov v naslednjih petih letih znaša 268 
milijonov evrov, od tega je 22% sredstev predvidenih iz evropskih virov.  

 Cilj AN SREP je do l. 2015 doseči najmanj 25 % uporabo centralnih/horizontalnih storitev in funkcij v sektorskih projektih, 
kar bistveno prispeva k cilju Strategije razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP) 
za uspešnejšo in bolj učinkovito delovanje javne uprave ter k razvoju skupnih in integriranih storitev med vsebinskimi 
področji in ravnmi uprave. Prav tako je cilj AN SREP povečati uporabo storitev e-uprave s strani drţavljanov za 20 % in s 
strani poslovnih subjektov za 10 % ter izpolniti vse zahteve pravnega reda EU in smernice za nemoteno delovanje 
notranjega trga tudi pri elektronskih storitvah javne uprave.  

 Ob sprejemu AN SREP je Vlada RS pozvala vse resorne organe, da upoštevajo usmeritve in koncept razvoja AN SREP na 
podlagi centralnih horizontalnih funkcij in storitev pri razvoju svojih projektov informatizacije. Vlada RS je za nadzor nad 
izvajanjem in realizacijo AN SREP ustanovila Svet za informatiko Republike Slovenije v javni upravi in imenovala člane 
Projektne koordinacije e-poslovanja v javni upravi po posameznih resornih organih za izvajanje AN SREP. 
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razloga je Ministrstvo za notranje zadeve upočasnilo postopek nadaljnje priprave 
sprememb Zakona o društvih do pridobitve stališč ministrice za javno upravo; svoje 
soglasje k nadaljevanju projekta je le-ta izrazila v juliju 2010 in v projektno skupino 
imenovala tudi predstavnike Ministrstva za javno upravo (sprememba sklepa o 
imenovanju projektne skupine št. 024-28/2009-15 z dne 20.8.2010). 

Z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo usklajen 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (EVA 2010-1711-
0018) je Ministrstvo za notranje zadeve objavilo na spletnem portalu e-Demokracija 
in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje 19.10.2010. V tem postopku so 
mnenja in pripombe k predlogu zakona posredovali Sluţba Vlade RS za zakonodajo, 
Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za obrambo in Zveza društvenih organizacij Slovenije. Na vse pripombe 
je AJPES (na zaprosilo Ministrstva za notranje zadeve) podal svoja nasprotna 
strokovna mnenja in z njimi seznanil tudi ministrstva in Sluţbo Vlade RS za 
zakonodajo. 

Dne 23.11.2010 je Ministrstvo za notranje zadeve organiziralo še ustno 
obravnavo o temeljnih pripombah k predlaganim rešitvam nove ureditve registracije 
društev, ki sta jih podala predvsem Sluţba Vlade RS za zakonodajo in Ministrstvo za 
pravosodje. Izrazila sta nasprotovanje prenosu odločanja o registraciji društev iz 
upravnih enot na AJPES. Menila sta, da učinkovitost prenosa registracije društev v e-
VEM sistem in upravnih nalog iz upravnih enot na AJPES kot nosilca javnih 
pooblastil ter primerjalno pravna ureditev te registracije niso dovolj utemeljeni. 
Ocenila sta tudi, da so upravne enote bolj primerne kot AJPES za vsebinsko 
odločanje o pravici do zdruţevanja v društva, kot temeljni ustavni pravici in 
svoboščini po 42. členu Ustave RS8. Na podlagi teh mnenj je Ministrstvo za notranje 
zadeve prestavilo odločanje o novi ureditvi registracije društev v leto 2011. 

Dne 10.1.2011 je Ministrstvo za notranje zadeve obvestilo vodstvo AJPES, da 
bo zaradi neusklajenih mnenj ustavilo projekt nove ureditve registracije društev in 
nadaljevalo s spremembami zakona brez določb, ki so bile predlagane za 
vzpostavitev nove ureditve registracije društev. 

S tako odločitvijo je tudi ustavljeno nadaljnje uresničevanje strateškega cilja 
AJPES – voditi poslovni register kot primarni register za večino poslovnih subjektov 
in odločati o registraciji poslovnih subjektov, vpisanih v ta register, kjer ta poteka po 
upravnem postopku. Ta strateški cilj je zasnovan skladno z začetno zasnovo razvoja 
e-VEM sistema kot tistega sistema, ki bo v Sloveniji poenotil postopke registracije 
poslovnih subjektov in povečal učinkovitost njihovega izvajanja tako z vidika strank v 
postopkih kot z vidika druţbene učinkovitosti in uspešnosti zagotavljanja te javne 
storitve. S predlagano novo ureditvijo bi se učinkovitost registracije društev povečala, 
tako kot se je povečala učinkovitost registracije samostojnih podjetnikov in 
gospodarskih druţb prek e-VEM sistema, kar je potrjeno tako pri domačih poslovnih 
subjektih kot v mednarodnem merilu. 

                                                
 
 
8
  To mnenje je predstavnik Ministrstva za pravosodje v medresorskem usklajevanju pojasnil: »Društva, verske skupnosti in 

drugi deli civilne družbe so bolj avtonomne enote kot so npr. poslovni subjekti, njihova avtonomnost pa se kaže predvsem v 
avtonomnem upravljanju in v državnem zagotavljanju oziroma varovanju notranje demokracije društev, zato je potrebno v 
postopkih registracije le to dosledno uveljavljati oziroma presojati.« (Zapis sestanka na Ministrstvu za notranje zadeve dne 
23.11.2010.) 
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Dosežki nove ureditve registracije gospodarskih družb, uveljavljene prek e-VEM sistema v letu 2008, in s tem 
dosežki pri zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb so pomembno prispevali k razvoju 
slovenskega poslovnega okolja in njegove mednarodne konkurenčnosti. Pred uveljavitvijo nove ureditve 
registracije gospodarskih družb je ta (v celoti vodena na registrskih sodiščih) povprečno trajala 60 dni. Z novo 
ureditvijo registracije družb v letih 2008 in 2009 je Slovenija po meritvah Svetovne banke na lestvici pogojev za 
začetek poslovanja družb (»Starting a Business«) napredovala skupaj za 99 mest. Po meritvah za leto 2010 je 
Slovenija v zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja zavzela 25. mesto oz. za leto 2011 28. mesto med 183 
državami (»Doing Business 2011 Slovenia«

9
, The World Bank Group). Tak položaj na svetovni lestvici ima 

Slovenija na področju registracije družb na podlagi anketnih podatkov, ki jih zbira Svetovna banka pri lokalnih 
partnerjih. Le-ti so povprečen čas trajanja registracije družbe, kot enega izmed pogojev za začetek poslovanja v 
Sloveniji, ocenili na 6 dni. Po meritvah, ki jih zagotavlja informacijski sistem AJPES, je bil v letu 2010 povprečni 
dejanski čas, potreben za registracijo gospodarskih družb (od oddaje vloge na točki VEM do vpisa v sodni 
register), 2,7 dni; pri družbah, kjer so bile za registracijo oddane popolne vloge, je znašal 2,1 dneva, pri družbah, 
kjer je bilo potrebno vloge za registracijo dopolniti, pa 4,3 dneva. 
 
Registracija gospodarskih družb prek e-VEM sistema, v katerem izvaja AJPES pomemben delež javnih storitev, 
je pomembno prispevala k zmanjšanju administrativnih ovir in bremen, kar potrjuje prva nagrada Sloveniji na 
tekmovanju Organizacije združenih narodov (The United Nations Public Service Award

10
 – UNPSA 2009) v letu 

2009 za zmago v tekmovalni kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« med državami 
severne Amerike in Evrope. 

Navedeni strateški cilj AJPES je skladen s splošnimi določbami o prenosu nalog 
iz upravnih enot na nosilce javnih pooblastil, ki jih določa Zakon o javnih agencijah. 
Po teh določbah je prenos upravnih nalog na agencijo upravičen, kadar se naloge v 
javni agenciji izvajajo učinkovitejše oziroma smotrnejše in če glede na naravo 
oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad 
opravljanjem teh nalog. Javne agencije so dolţne tudi uporabljati vse določbe 
Zakona o drţavni upravi in na njegovi podlagi izdane predpise, ki urejajo zakonitost, 
samostojnost, strokovnost, politično nevtralnost, nepristranskost, uradni jezik in 
poslovanje z dokumentarnim gradivom. 

AJPES bo s prizadevanji za nadaljnji razvoj e-VEM sistema in poslovnega 
registra kot primarnega registra za čim več poslovnih subjektov nadaljeval, ker 
vodenje dvojnih registrov, to je primarnih registrov pri različnih organih in institucijah 
ter prenos ali vpis registracije še v poslovni register povzroča vrsto nepotrebnih 
dodatnih aktivnosti pri usklajevanju podatkov registrov, manjšo točnost podatkov in 
nepotrebno administrativno breme za dajalce in uporabnike podatkov. Nova 
priloţnost za to bo v času priprave reforme javnega sektorja, ki jo je napovedala 
sedanja Vlada RS. Pri reformi javnega sektorja je potrebno na sistemski ravni 
oblikovati jasne smernice o vrsti javnih storitev, ki jih lahko opravljajo javne agencije, 
in pri tem najti pravo razmerje med anglosaško/skandinavsko ureditvijo in germansko 
ureditvijo izvajanja javnih storitev, saj se Slovenija v svoji ureditvi drţavnega oziroma 
javnega sektorja zgleduje po obeh. 

                                                
 
 
9
  http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/SVN.pdf 

10
  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan035149.pdf  

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/SVN.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan035149.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/SVN.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan035149.pdf
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1.5 Vodenje Poslovnega registra Slovenije 

1.5.1  Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Osnovni strateški cilj AJPES na področju vodenja registrov je vzpostaviti 
poslovni register kot edini ali primarni register za vse vrste poslovnih subjektov v 
Republiki Sloveniji ter zagotavljati podatke o poslovnih subjektih z javno objavo 
podatkov in ponovno uporabo javnih podatkov. Ta cilj AJPES uresničuje postopoma 
od leta 2005, ko je postal primarni register za samostojne podjetnike, v letu 2008 pa 
tudi primarni register za gospodarske druţbe in druge subjekte vpisa v sodni register 
ter sobodajalce. Tako je bil poslovni register konec leta 2010 primarni register za 
77 % poslovnih subjektov. Če bi bil načrtovan prenos registracije društev v letu 2010 
uspešno končan, bi bil poslovni register primarni register za okoli 90 % poslovnih 
subjektov. 

Drugi strateški cilj AJPES pri vodenju poslovnega registra je povezovanje in 
izmenjava podatkov s poslovnimi registri drugih drţav članic Evropske unije. Ta cilj 
AJPES izpolnjuje z izmenjavo podatkov z mreţo Evropskega poslovnega registra 
(European Business Registrer – EBR) ter s sodelovanjem v razvijajoči se izmenjavi 
podatkov z drţavami, vključenimi v informacijski sistem za notranji trg (Internal 
Market Information System, IMI). 

1.5.2  Uresničevanje nalog  

1.5.2.1 Vodenje poslovnega registra 

Konec leta 2010 je bilo v poslovni register vpisanih 180.501 poslovnih 
subjektov, od tega 94.070 pravnih oseb ter 86.431 samostojnih podjetnikov 
posameznikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (zasebnikov). AJPES je 
v poslovni register v letu 2010 vpisal 24.256 poslovnih subjektov oziroma njihovih 
delov in izvedel 163.669 sprememb podatkov ter iz njega izbrisal 20.700 poslovnih 
subjektov in njihovih delov. 
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Struktura poslovnih subjektov v poslovnem registru  
v letih 2008, 2009 in 2010 

 

Skupine poslovnih 
subjektov 

Poslovni 
register, 

stanje na dan  
31. 12. 2008 

Poslovni 
register, stanje 

na dan  
31. 12. 2009 

Poslovni 
register, 

stanje na dan  
31. 12. 2010 

 
 

Indeks 

Število 
Deleţ 
(v %) 

Število 
Deleţ 
(v %) 

Število 
Deleţ 
(v %) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

8=(4:2) 
x100 

9=(6:4) 
x100 

Gospodarske druţbe in 
zadruge 56.768 33,2 60.138 33,9 61.628 34,1 106 102 

Samostojni podjetniki 
posamezniki 70.903 41,4 73.892 41,7 75.157 41,6 104 102 

Sobodajalci 1.257 0,7 1.013 0,6 862 0,5 81 85 

Pravne osebe javnega prava 2.803 1,6 2.847 1,6 2.852 1,6 102 100 

Nepridobitne organizacije - 
pravne osebe zasebnega 
prava 7.405 4,3 7.510 4,2 7.609 4,2 101 101 

Društva 21.479 12,6 21.583 12,2 21.981 12,2 100 102 

Druge fizične osebe, ki 
opravljajo registrirane oziroma 
s predpisom določene 
dejavnosti 10.511 6,1 10.298 5,8 10.412 5,8 98 101 

Skupaj poslovni subjekti 171.126 100 177.281 100 180.501 100 104 102 

Podruţnice in drugi deli 
poslovnih subjektov 32.333   32.722   32.982  101 101 

Skupaj vse enote 
poslovnega registra 203.459   210.003   213.483  103 102 

 
 

 

AJPES izvaja vpise (ustanovitev, sprememba podatkov, izbris poslovnih 
subjektov in njihovih delov) v poslovni register na različne načine. O vpisih 
gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register odločajo registrska 
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sodišča, vpis se izvede neposredno po odločitvi s pomočjo informacijskega sistema 
sodnega registra, ki ga upravlja AJPES. Informacijski sistem sodnega registra 
omogoča izvajanje registracijskih postopkov gospodarskih druţb in drugih subjektov 
vpisa v sodni register in je neposredno povezan s sistemom e-VEM. AJPES 
vsakemu poslovnemu subjektu in delu poslovnega subjekta v postopku registracije 
določi tudi podatke, ki se o posameznem poslovnem subjektu vodijo v poslovnem 
registru poleg podatkov, ki so vpisani v sodni register (npr. sektorska pripadnost po 
standardi klasifikaciji institucionalnih sektorjev, poreklo ustanovitvenega kapitala, 
vrsta lastnine, velikost, vrsta spremembe). V poslovni register AJPES vpisuje tudi 
poslovne enote gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register, ki niso 
predmet vpisa v sodni register. AJPES te postopke prav tako izvaja preko e-VEM 
sistema in informacijskega sistema sodnega registra kot njegovega dela, s tem, da 
se postopek zaključi v AJPES (o teh vpisih ne odločajo sodišča). 

AJPES samostojne podjetnike vpisuje v poslovni register na podlagi vlog, 
oddanih prek e-VEM sistema, s pomočjo sistema, ki omogoča usluţbencem AJPES 
izvajanje upravnih postopkov. 

Vpisi sobodajalcev v poslovni register se ne izvajajo preko sistema e-VEM, 
ampak neposredno v informacijski sistem poslovnega registra. 

Vpise vseh drugih vrst poslovnih subjektov AJPES izvaja na podlagi prijave in 
akta registrskega organa o vpisu v primarni register oziroma evidenco, ki ju AJPES 
prejme neposredno od poslovnega subjekta ali od registrskega organa. Postopki za 
te subjekte se prav tako ne izvajajo preko sistema e-VEM.  

Načine vpisa različnih vrst poslovnih subjektov v poslovni register pojasnjuje 
naslednja slika.  
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Sestavo poslovnega registra prikazuje naslednja slika: 
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Obseg opravljenih vpisov v poslovni register in izbrisov iz poslovnega registra v 
letih 2008-2010 prikazujeta naslednja preglednica in graf. 

 
Poslovni register Slovenije – vpisi in izbrisi 2008-2010 

 

Vrsta poslovnega subjekta 

Leto 

2008 2009 2010 

Število 
vpisov 

Število 
izbrisov 

Število 
vpisov 

Število 
izbrisov 

Število 
vpisov 

Število 
izbrisov 

Gospodarske druţbe in zadruge 6.419 2.895 5.984 2.617 5.568 4.077 

Samostojni podjetniki posamezniki 12.342 8.433 12.643 9.700 12.240 10.992 

Pravne osebe javnega prava 26 40 14 23 24 19 

Nepridobitne organizacije – pravne 
osebe zasebnega prava 355 175 359 193 349 246 

Društva 995 795 914 809 1038 646 

Druge fizične osebe, ki opravljajo 
registrirane oziroma s predpisom 
določene dejavnosti 1.732 1.132 1.538 2.011 1571 1625 

Skupaj 21.869 13.470 21.452 15.353 20.790 17.605 

       

Vir podatkov: Poslovni register Slovenije  
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AJPES je za zagotavljanje točnih podatkov v poslovnem registru v letu 2010 
opravljal še naslednje redne naloge: dnevno prevzemal podatke o davčnih številkah 
in tedensko podatke o zavezancih za davek na dodano vrednost iz registra davčnih 
zavezancev na podlagi dogovora med DURS in AJPES; dnevno prevzemal podatke 
iz registra neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov 
na podlagi dogovora med UJP in AJPES; vzdrţeval neposredni dostop do podatkov 
registra društev, registra podruţnic tujih društev, registra političnih strank in evidence 
ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve in redno usklajeval podatke s temi registri; 
aţuriral podatke poslovnega registra o velikosti, številu zaposlenih in aktivnosti na 
podlagi podatkov iz predloţenih letnih poročil poslovnih subjektov in podatkov o 
izkazanem prometu na strani prejemkov in izdatkov na računih poslovnih subjektov iz 
statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb; usklajeval podatke z 
drugimi primarnimi registri in evidencami, svetoval pri določanju šifre standardne 
klasifikacije dejavnosti in določal šifre po standardni klasifikaciji institucionalnih 
sektorjev; dnevno prevzemal podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov od 
Banke Slovenije ter po prevzemu vodenja registra transakcijskih računov podatke iz 
tega registra. 

Vpisi drugih subjektov v poslovni register 

Na področju vpisov, sprememb in izbrisov drugih poslovnih subjektov v poslovni 
register je bilo v letu 2010 število vpisov 2.732, izbrisov 2.466 ter 5.186 izvedenih 
sprememb. Največ aktivnosti (vpisov, sprememb, izbrisov) je bilo pri društvih, 
samozaposlenih v kulturi, športnih delavcih in poklicnih športnikih, nosilcih dopolnilnih 
dejavnosti ter odvetnikih. 

V okviru sklenjenega dogovora o izmenjavi podatkov je AJPES v letu 2010 z 
Detektivsko zbornico izvedel redno letno usklajevanje podatkov med obema 
registroma, vse s ciljem vodenja enotnih podatkov v obeh evidencah. 

Svetovanje pri določanju šifre standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) 

AJPES nudi podporo uporabnikom glede izbire šifre dejavnosti skladno s 
standardno klasifikacijo dejavnosti, določeno v posebni uredbi. Povpraševanje po 
svetovanju v zvezi z določanjem dejavnosti posameznim poslovnim subjektom se je 
v letu 2010 močno povečalo. Vzrok za to je v sprejemu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), ki v 76. a členu določa 
spremenjeno obračunavanje davka na dodano vrednost za nekatere dejavnosti 
(gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrţevanjem, rekonstrukcijo in 
rušenjem v zvezi z nepremičninami in drugim naštetim blagom ali storitvami...). V letu 
2009 je AJPES v sodelovanju s SURS opravil pribliţno 200 svetovanj (odgovorov po 
elektronski pošti) o izbiri dejavnosti. V letu 2010 je bilo teh svetovanj preko 1.250, 
poleg tega pa je AJPES nudil za manj zahtevna vprašanja tudi telefonsko svetovanje. 
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Sodelovanje pri pripravi sprememb predpisov, ki se nanašajo na vodenje 
poslovnega registra 

V letu 2010 so spremembe oziroma novi predlogi zakonov posegli tudi na 
področje registracije poslovnih subjektov, ki se vpisujejo v poslovni register. AJPES 
je sodeloval zlasti pri obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona, Zakona o prostovoljstvu in tez za Zakon o verskih in svetovnonazorskih 
skupnostih11. 

Vpisovanje proizvajalcev električne energije v poslovni register 

V letu 2010 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona (EZ-D), ki v 5. a členu določa, da dejavnost proizvodnje električne energije v 
proizvodni napravi na obnovljive vire energije ali v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW lahko opravlja tudi fizična oseba, ki vloţi 
prijavo za vpis v poslovni register in ki je vpisana v register deklaracij za proizvodne 
naprave iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki se vodi 
po tem zakonu, ter je upravičena do prejemanja podpore proizvodnji električne 
energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom po tem 
zakonu.  

V postopku sprejema tega zakona je AJPES Ministrstvu za gospodarstvo 
predlagal vzpostavitev posebne evidence proizvajalcev električne energije ločeno od 
poslovnega registra, saj za večino fizičnih oseb proizvajanje električne energije ni 
poslovna dejavnost ali poklic in kot takšne ne sodijo v sistemsko strukturo 
poslovnega registra. Ker predlog AJPES ni bil upoštevan, AJPES skladno s tem 
zakonom in Zakonom o Poslovnem registru Slovenije vse fizične osebe – 
proizvajalce električne energije vpiše v poslovni register kot izvedeni register (na 
podlagi akta o vpisu v register deklaracij, ki ga vodi Javna agencija RS za energijo). 

Vodenje javne evidence o prostovoljskih organizacijah 

AJPES je v letu 2010 sodeloval pri medresorskem usklajevanju besedila 
Zakona o prostovoljstvu, na podlagi katerega bo AJPES vzpostavil in upravljal 
elektronski razvid prostovoljskih organizacij. V ta namen je AJPES v letu 2010 ţe 
pripravil rešitve za nadgradnjo sistema za odločanje o vpisih prostovoljcev v poslovni 
register in za nadgradnjo poslovnega registra. Preostale aktivnosti in usklajevanja s 
pristojnimi institucijami bo AJPES zaključil v letu 2011 glede na določbe zakona, ki je 
v obravnavi v Drţavnem zboru. 

                                                
 
 
11

  Urad vlade RS za verske skupnosti, Izhodišča za pripravo Zakona o verskih in svetovnonazorskih skupnostih (teze), 
Ljubljana 27. 10. 2010, strani od 1 – 35,  na spletni strani:  

 http://www.uvs.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/90/1406/8f2592868b/?tx_ttnews%5Byear%5D=2009&tx_ttnews%5Bmon
th%5D=05 

http://www.uvs.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/90/1406/8f2592868b/?tx_ttnews%5Byear%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05
http://www.uvs.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/90/1406/8f2592868b/?tx_ttnews%5Byear%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05
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Registracija verskih in svetovnonazorskih skupnosti 

V zadnjem trimesečju leta 2010 je Urad Vlade RS za verske skupnosti 
posredoval v javno obravnavo teze za nov Zakon o verskih in svetovnonazorskih 
skupnostih, v katerih je med drugim predlagal tudi spremembe ureditve njihove 
registracije. Urad je ob tem povabil AJPES, da oceni predlagano novo ureditev 
vodenja registra verskih in svetovnonazorskih skupnosti. 

Urad je predlagal, da se registracija verskih in svetovnonazorskih skupnosti v 
celoti prenese v e-VEM sistem in odločanje AJPES po zgledu predlagane nove 
ureditve registracije društev. Glede na to, da odločanje o verskih in 
svetovnonazorskih skupnostih zahteva presojanje posebnih dejavnikov, za katere je 
usposobljen Urad Vlade RS za verske skupnosti, je AJPES le-temu predlagal 
posebno ureditev registracije, ki se ne bi zgledovala po predlagani novi ureditvi 
registracije društev, temveč skladno z (v AJPES) načrtovano zasnovo registracije 
tistih poslovnih subjektov, o katerih morajo skladno s posebnimi pravili odločati 
ustrezno usposobljeni strokovnjaki stanovskih oziroma interesnih organizacij 
(odvetniki, notarji, zdravniki, športniki...) in predstavljajo 10 % vseh poslovnih 
subjektov, vpisanih v poslovni register. Postopek registracije te skupine poslovnih 
subjektov in s tem tudi verskih skupnosti bi bil urejen tako, da bi AJPES prek e-VEM 
sistema sprejemal vloge (za vpis, spremembe podatkov in izbris verskih skupnosti iz 
poslovnega registra) ter o njih tudi odločal, na podlagi predhodnega soglasja Urada 
Vlade RS za verske skupnosti kot posebne točke v e-VEM sistemu. Verskim 
skupnostim bi bile v takem postopku registracije zagotovljene tudi druge storitve e-
VEM sistema (dodelitev davčne številke, prijava v obvezna socialna zavarovanja...). 
Na ta način bi za verske skupnosti zagotovili enotno vodenje registracijskih 
postopkov prek e-VEM sistema ter elektronsko hrambo vseh listin, nastalih v 
postopkih registracije, na enem mestu (AJPES), hkrati pa ohranili pristojnost 
vsebinskega odločanja Urada Vlade RS za verske skupnosti. 

Spremembe Zakona o Poslovnem registru Slovenije 

AJPES je v letu 2010 pričel s pripravo strokovnih podlag za spremembe in 
dopolnitve Zakona o Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju: ZPRS-1), ki od 
leta 2006 dalje ni bil spremenjen, čeprav se je funkcija poslovnega registra v tem 
času pomembno spremenila.  

ZPRS-1 je bil sprejet kmalu po tem, ko je AJPES začel opravljati prve naloge s 
področja registracije poslovnih subjektov. Poslovni register je v sredini leta 2005 
postal primarni register za najbolj mnoţično obliko poslovnih subjektov, to je 
samostojne podjetnike posameznike. Hkrati s prenosom pooblastil za registracijo 
samostojnih podjetnikov z DURS na AJPES je bil vzpostavljen tudi nov način 
registracije, in sicer prek sistema e-VEM. 

Januarja leta 2008 je AJPES postal tudi registrski organ za fizične osebe – 
sobodajalce, vendar postopki registracije zaradi razmeroma majhnega števila teh 
subjektov niso vključeni v sistem e-VEM. Februarja 2008 je AJPES prevzel v 
upravljanje tudi sodni register, ki je postal del podatkovne baze poslovnega registra.  
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Vsaka od navedenih sprememb je povzročila potrebo po prilagoditvi vsebine in 
podatkovne strukture baze poslovnega registra. Podlage za spremembo vsebine 
poslovnega registra in način registracije poslovnih subjektov so delno urejene v 
drugih zakonih (Zakon o sodnem registru), vendar takšna ureditev ni celovita in 
medsebojno skladna. 

Z namenom pripraviti oceno sedanjega stanja, je AJPES opravil analizo 
subjektov in njihovih delov, ki se vpisujejo v register, ter postopkov vpisa in načinov 
pridobivanja podatkov. 

Ugotovljeno je, da se v poslovnem registru še vedno vodijo podatki o subjektih, 
ki nimajo več ustrezne pravne podlage za vpis v poslovni register, ker jim noben 
predpis ne nalaga vpisa v katerikoli register, prav tako pa je zaslediti primere, ko 
nekatere vrste poslovnih subjektov niso v celoti vpisane v poslovni register. 

Ker je poslovni register kot administrativna javna zbirka podatkov o poslovnih 
subjektih in njihovih delih tudi osnovni vir podatkov statistično-poslovnega registra 
SURS, je potrebno v novem zakonu natančno določiti podatke, ki so del javne 
administrativne zbirke podatkov, in podatke, ki se vodijo samo za statistične namene. 
Pri tem je potrebno upoštevati določbe Uredbe ES št. 177/2008 o vzpostavitvi 
skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene. 

V zakonu bo potrebno določiti tudi manjkajoče pravne podlage za izmenjavo 
podatkov z drugimi drţavami članicami EU oziroma z mreţo Evropskega poslovnega 
registra (EBR). 

AJPES bo tako na podlagi ocene stanja poslovnega registra v letu 2010 za leto 
2011 pripravil predloge za naslednje spremembe zakona: 

 

 natančnejša določitev vrst subjektov, ki so predmet vpisa v poslovni register, 

 razmejitev podatkov poslovnega registra, ki so del administrativne zbirke 
podatkov, od podatkov, ki se vodijo za namen statističnih raziskovanj, 

 natančnejša določitev pridobivanja podatkov za vodenje in vzdrţevanje 
aţurnega stanja poslovnega registra, 

 vključitev določb v zvezi s sistemom e-VEM na način, da bodo zagotavljale 
zadostno pravno podlago za širitev sistema e-VEM tudi na področje 
registracije drugih poslovnih subjektov,  

 natančnejša določitev postopkov vpisa in načina odločanja o vpisu 
posameznih vrst poslovnih subjektov v poslovni register, 

 opredelitev zbirke listin poslovnega registra ter določitev načinov in pogojev 
dostopa do zbirke listin, 

 natančnejša opredelitev oblik uporabe in posredovanja podatkov poslovnega 
registra, 

 določitev pravne podlage za posredovanje podatkov o poslovnih subjektih, ki 
niso vpisani v sodni register, iz poslovnega registra v EBR. 
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1.5.2.2 Zagotavljanje javnosti podatkov poslovnega registra 

AJPES zagotavlja javnost podatkov poslovnega registra na več načinov, in sicer 
brezplačno prek spletnega portala AJPES (storitev ePRS), z zagotavljanjem izpisov 
iz poslovnega/sodnega registra, z zagotavljanjem ponovne uporabe javnih podatkov 
poslovnega registra ter z izmenjavo podatkov s poslovnimi registri drugih drţav prek 
mreţe EBR in IMI. 

Objava podatkov poslovnega registra na spletnem portalu (ePRS) 

AJPES na spletnem portalu prek aplikacije ePRS zagotavlja brezplačen dostop 
do javnih podatkov poslovnega in sodnega registra, omogoča brezplačen vpogled in 
izpis elektronsko podpisanih izpiskov iz poslovnega registra za nekatere vrste 
poslovnih subjektov. 

AJPES redno objavlja še naslednje zbirne podatke: po stanju na zadnji dan 
vsakega trimesečja objavlja podatke o gibanju števila poslovnih subjektov v 
poslovnem registru, zbrane po različnih kriterijih (po dejavnosti, regijah, občinah in 
pravnoorganizacijskih oblikah); mesečno objavlja število začetih postopkov zaradi 
insolventnosti in izbrisov poslovnih subjektov iz poslovnega registra, ki so posledica 
končanja postopka zaradi insolventnosti; ter število vpisov in izbrisov poslovnih 
subjektov po posameznih skupinah poslovnih subjektov.  

Število obiskovalcev spletnega portala oz. povpraševalcev po podatkih, ki jih 
zagotavlja AJPES v zvezi z vodenjem poslovnega registra na svojem spletnem 
portalu (ePRS), se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo za 138 %, 
število njihovih poizvedb pa za 15 %, kar kaţe na velik porast števila uporabnikov in 
s tem dobro prepoznavnost iskalnika ePRS. K povečanju števila uporabnikov 
podatkov poslovnega registra so prav gotovo prispevale tudi povečane aktivnosti za 
prepoznavnost te in drugih storitev AJPES prek spletnega portala. Obiskovalci 
spletnih strani poslovnega registra so v letu 2010 naredili več kot 10 milijonov 
vpogledov. 

Ponovna uporaba javnih podatkov poslovnega registra 

AJPES je tudi v letu 2010 zagotavljal uporabnikom prevzemanje celotne zbirke 
podatkov poslovnega registra z dnevnim, tedenskim in mesečnim osveţevanjem 
sprememb podatkov v oţjem in širšem naboru. Naročnikom podatkov poslovnih 
subjektov, ki so predmet vpisa v sodni register in podatkov o samostojnih podjetnikih 
omogoča prevzemanje mesečnih sprememb podatkov v oţjem ali širšem naboru. 
Prav tako omogoča prevzem podatkov preko spletnega servisa 24 ur na dan, vse dni 
v tednu. V okviru te storitve lahko naročniki prevzemajo podatke v minimalnem, 
oţjem ali širšem naboru za določeno število enot poslovnega registra ali poizvedb. 
Na podlagi posameznih naročil pa pripravlja tudi izpise po kriterijih naročnika, v 
oţjem ali širšem naboru, ter zbirne (številčne) podatke po kriterijih naročnika.  

AJPES tako vsakemu naročniku podatkov poslovnega registra (za pridobitni ali 
nepridobitni namen) izda odločbo o ponovni uporabi informacij javnega značaja, ne 
glede na to, ali je naročnik dolţan plačati nadomestilo skladno s Tarifo nadomestil za 
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ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije ali ne. 
Izjema so upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se povezujejo s poslovnim registrom 
za namene vodenja svojih zbirk podatkov, katerim AJPES podatke zagotavlja 
brezplačno brez izdaje odločbe, način zagotavljanja podatkov pa je urejen s 
posebnim dogovorom. 

Število naročnikov podatkov poslovnega registra se je v letu 2010 povečalo, kar 
kaţe na večjo prepoznavnost poslovnega registra kot pomembnega vira podatkov za 
ponovno uporabo in AJPES kot ponudnika kakovostnih in aţurnih podatkov o 
poslovnih subjektih. Povečanje števila naročnikov je mogoče pripisati tudi povečanju 
potreb poslovnih subjektov (še posebej javnega sektorja) za uporabo podatkov v 
lastnih informacijskih rešitvah, s čimer se povečuje učinkovitost izvajanja njihovih 
poslovnih procesov. 

 

1.5.2.4  Zagotavljanje podatkov poslovnega registra za prekrškovne organe 

V letu 2010 je za potrebe prekrškovnih organov pripravil informacijsko rešitev, 
preko katere lahko pooblaščeni usluţbenci s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom 
dostopajo do podatkov določenih zakonitih zastopnikov pravnih oseb, zoper katere 
prekrškovni organ vodi postopek o prekršku. To storitev je AJPES razvil na pobudo 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). 

1.5.2.3  Evropske povezave 

Evropski poslovni register (EBR) 

AJPES je od leta 2008 polnopravni član mreţe Evropskega poslovnega registra 
(European Business Register – EBR), v katero se registrske organizacije oziroma 
upravljavci poslovnih registrov posameznih drţav prostovoljno vključujejo in z njo 
izmenjujejo podatke o poslovnih subjektih. 

V letu 2010 je Evropska komisija nadaljevala v letu 2009 začete aktivnosti 
(Zelena knjiga) za zagotovitev enotne pravne ureditve povezovanja poslovnih 
registrov drţav članic EU. Pri oblikovanju slovenskih stališč je AJPES sodeloval z 
Ministrstvom za gospodarstvo in s Sluţbo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve ter 
se udeleţeval posvetovanj na ravni EU. 

AJPES v mreţo EBR od začetka marca 2009 posreduje iz poslovnega registra 
podatke o slovenskih gospodarskih druţbah. S tem je poslovnim in drugim subjektom 
iz drţav članic EBR omogočen dostop do teh podatkov prek distributerjev članic 
EBR. AJPES podatke in dokumente o slovenskih gospodarskih druţbah zaračunava 
(od 1. 10. 2009 dalje) skladno s tarifo. 
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Kako so v letu 2010 uporabniki v drţavah članicah EBR poizvedovali po 
podatkih in dokumentih, ki jih nudi AJPES, kaţe naslednja preglednica. 

 
Število posredovanih podatkov in dokumentov v mrežo EBR 

v letu 2010 naročnikom iz držav članic EBR 
 

Drţava 
članica EBR 

Vrsta iskanja ali vpogleda 

Skupaj Iskanje 
poslovnih 
subjektov 

Vpogled v 
osnovne 
podatke 

V pogled v 
podatke o 

odgovornih 
osebah 

Vpogled v 
letno 

poročilo 

Vpogled v 
bonitetno 

informacijo 

Izpisek iz 
poslovnega 
/ sodnega 
registra 

Avstrija 235 96 78 2 1 3 415 

Belgija 6 2         8 

Nemčija 215 10   2 1 3 231 

Danska 15      15 

Estonija 10           10 

Finska 22 4 2 7 2 1 38 

Grčija 2      2 

Italija 509 116 84 21 23 27 780 

Jersey 3.955 4 2 4   2 3.967 

Luksemburg 13      13 

Latvija 222 10 19     1 252 

Norveška  59 4 5 4 3 3 78 

Švedska 53 8 3 2   1 67 

SKUPAJ 5.316 254 193 42 30 41 5.876 

 
Vir podatkov: EBR 

Od začetka leta 2010 AJPES zagotavlja pridobivanje podatkov v obratni smeri, 
t. j. o poslovnih subjektih v drţavah članicah mreţe EBR. To storitev zaračunava 
skladno s cenikom, ki je določen na podlagi enotnih usmeritev mreţe EBR.  

Mreţa EBR nudi uporabnikom spletnega portala vpogled v osnovne podatke o 
poslovnih subjektih (firma, sedeţ, dejavnost, odgovorne osebe…), pri večini drţav pa 
tudi v letna poročila oziroma računovodske izkaze ter druge pomembne akte. Podatki 
in dokumenti so na voljo v angleškem jeziku ali jeziku drţave članice.  
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Kako so v letu 2010 uporabniki poizvedovali prek spletnega portala AJPES po 
podatkih in dokumentih, ki jih nudijo člani mreţe EBR, kaţeta preglednica in graf v 
nadaljevanju. 

 
Število posredovanih podatkov in dokumentov iz mreže EBR 

v letu 2010 naročnikom AJPES 
 

Vrsta iskanja ali vpogleda 

Skupaj Iskanje 
poslovnih 
subjektov 

Vpogled 
v 

osnovne 
podatke 

V pogled v 
podatke o 

odgovornih 
osebah 

Vpogled 
v letno 

poročilo 

Vpogled v druge 
dokumente  
(izpiske iz 

sodnega/poslovnega 
registra…) 

Iskanje 
odgovornih 

oseb 

Vpogled v 
podatke o 

odgovornih 
osebah 

13.105 375 63 63 32 147 31 13.816 

 

 
 
Vir podatkov: EBR 

Podatki v zadnji preglednici kaţejo, da AJPES v prvem letu še ni uspel 
uporabnikom v Sloveniji dovolj pribliţati pridobivanja podatkov iz poslovnih registrov 
drţav članic mreţe EBR. Uporaba podatkov iz mreţe EBR je lahko pomemben 
dejavnik pri širjenju mednarodnega sodelovanja slovenskih poslovnih subjektov s 
subjekti iz drugih drţav, zlasti za majhna in srednja podjetja, ki sama teţje 
pridobivajo informacije o moţnih poslovnih partnerjih, tekmecih itd. 

Projekt informacijskega sistema za notranji trg EU (Internal Market 
Information System – IMI) 

Informacijski sistem za notranji trg EU (IMI) je pripomoček za izboljšanje 
komunikacije med upravnimi organi drţav članic EU na področju prostega pretoka 
blaga, storitev, ljudi in kapitala. Sistem IMI se je sprva uporabljal za izvajanje določb 
Direktive o poklicnih kvalifikacijah (2005/36/ES), od decembra 2009 pa tudi za 
izvajanje določb Direktive o storitvah na notranjem trgu (2006/123/ES). V prihodnosti 
se bo njegova uporaba razširila še na druga zakonodajna področja.  Za izvajanje in 
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zagotavljanje skladnosti sistema IMI so odgovorni številni javni organi v 27 drţavah 
članicah EU in v 3 drţavah EFTA.  

V letu 2010 se je sistem IMI pričel aktivneje uporabljati. AJPES je na projektu v 
letu 2010 odgovarjal na vprašanja pristojnih javnih organov iz drugih drţav članic, 
sodeloval in posredoval predloge za razvoj oz. prenovo sistema in podal mnenje za 
Evropsko komisijo IMI v zvezi z delovanjem sistema. 

1.6 Vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo 
preglednost poslovnega okolja 

1.6.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilj na področju vodenja drugih registrov in evidenc podatkov je voditi 
vse tiste javne registre, ki povečujejo varnost v pravnem prometu poslovnih subjektov 
ali na drug način prispevajo k preglednemu poslovnemu okolju ter voditi registre in 
evidence podatkov, ki so podlaga izvajanju drugih temeljnih nalog AJPES. 

1.6.2 Uresničevanje nalog  

1.6.2.1 Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

V letu 2010 je bilo v register zastavnih pravic vpisanih 4.209 zahtev za vpis 
zastavnih pravic za zavarovanje terjatev, prejetih v elektronski obliki (1.251 iz 
naslova prostovoljne zastave in 2.958 z naslova rubeţa). 

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v register zastavnih pravic vpisanih 39.615 
zastavljenih premičnin. Najbolj pogosta je bila zastava opreme (68,2 %), sledila je 
zastava motornih tirnih vozil, motornih koles ter prikolic in polprikolic (20,9 %), ţivali 
(6,2 %) in zalog (4,7 %). Glede na to, da je ista premičnina lahko zastavljena večkrat, 
je bilo v registru zastavnih pravic na dan 31. 12. 2010 vpisanih 87.910 zastavnih 
pravic, od tega 80.027 iz naslova prostovoljne zastave in 7.883 iz naslova rubeţa. 

V letu 2010 je bila pripravljena in uporabnikom dana v uporabo posodobljena 
različica informacijskih rešitev registra zastavnih pravic, ki nudi učinkovitejšo uporabo 
tega registra. 

Tako kot v letu 2009 se je AJPES tudi v letu 2010 srečeval s problemi neenotne 
prakse uporabe registra zastavnih pravic in s ciljem odprave teh problemov v 
sodelovanju z Notarsko zbornico Slovenije pripravil predlog za spremembe in 
dopolnitve Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki 
ga je posredoval Ministrstvu za pravosodje. 

Porast vpisov zastavnih pravic v register zastavnih pravic po posameznih letih 
prikazuje graf. 
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1.6.2.2 Register transakcijskih računov 

AJPES je v letu 2010 na podlagi določb Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 
(ZPlaSS) vzpostavil register transakcijskih računov in 1. 7. 2010 od Banke Slovenije 
prevzel vodenje registra. Projekt vzpostavitve registra je začel izvajati v letu 2009 v 
sodelovanju z Banko Slovenije in ponudniki plačilnih storitev, v projekt pa so bile kot 
skrbniki registrov vključene tudi nekatere druge institucije, s katerimi si register 
transakcijskih računov izmenjuje podatke. 

Vzpostavitev registra in pravnih podlag za vodenje registra 

AJPES je 30. 6. 2010 od Banke Slovenije prevzel bazo podatkov o 
transakcijskih računih, in sicer tako odprtih transakcijskih računov poslovnih 
subjektov in fizičnih oseb kot tudi bazo arhiva podatkov o transakcijskih računih, ki so 
bili zaprti v obdobju zadnjih 5 let, in 1. 7. 2010 prevzel vodenje registra na način, kot 
to določa ZPlaSS.  

AJPES je takoj po začetku vodenja projekta vzpostavitve registra transakcijskih 
računov v januarju 2010 predlagal spremembo nekaterih določil 10. poglavja ZPlaSS 
z namenom zagotoviti usklajene oziroma aţurne podatke o imetnikih transakcijskih 
računov s podatki o teh imetnikih v davčnem registru, centralnem registru 
prebivalstva oziroma poslovnem registru, prav tako je predlagal dopolnitev ZPlaSS v 
delu, ki ureja pravico dostopa ponudnikom plačilnih storitev do podatkov v registru 
transakcijskih računov. Predlagane spremembe so bile sprejete z novelo ZPlaSS-A v 
aprilu 2010. Med vodenjem registra je bilo kasneje ugotovljeno, da bi bile potrebne 
še nekatere dopolnitve 10. člena ZPlaSS, da bi bila uporaba podatkov v registru, 
predvsem pa javnost teh podatkov, nedvoumno določena. Zato je AJPES v 
septembru 2010 Ministrstvu za finance posredoval predlog dopolnitve 10. poglavja 
ZPlaSS - za vključitev v ZPlaSS-B.  
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Skladno s pooblastili ZPlaSS je AJPES pripravil predpisane podzakonske akte, 
in sicer v soglasju z Banko Slovenije Akt o vzpostavitvi  in vodenju registra 
transakcijskih računov, Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov 
fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki in v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance, Tarifo nadomestil stroškov za posredovanje 
podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov. Vsi 
trije podzakonski akti so bili po obravnavi in sprejetju na Svetu AJPES objavljeni dne 
18. 6. 2010 v Uradnem listu RS, št. 49/2010.  

Zagotavljanje podatkov za vodenje registra transakcijskih računov 

Podatke o transakcijskih računih za vodenje registra zagotavljajo ponudniki 
plačilnih storitev. Za izmenjavo podatkov med ponudniki plačilnih storitev in AJPES 
so bila izdelana in v februarju 2010 na spletu objavljena tehnična navodila. Ponudniki 
plačilnih storitev so do 1. 7. 2010, ko je bil zakonski rok za vzpostavitev registra, 
uspešno vzpostavili izmenjavo podatkov z AJPES. Pri tem je sodelovanje med 
bankami in AJPES zagotavljalo tudi Zdruţenje bank Slovenije. Izmenjava podatkov s 
ponudniki plačilnih storitev poteka vsakodnevno med 7. in 19. uro. Po 19. uri pa 
poteka izmenjava med registrom transakcijskih računov ter registri, iz katerih AJPES 
pridobiva podatke za namene aţuriranja podatkov v registru transakcijskih računov.  

Podatki o številu transakcijskih računov na dan 31.12.2010 so prikazani v tabeli. 
 

Vrsta transakcijskega računa 
(TR) 

Število računov 
- odprti 

Število računov 
- zaprti 

Število računov - 
odprti in zaprti 

TR fizičnih oseb (del F) 2.223.333 982.589 3.205.922 

TR poslovnih subjektov (del P) 212.666 117.789 330.455 

Vsi računi 2.435.999 1.100.378 3.536.377 

Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb 

AJPES v skladu s 146. členom ZPlaSS zagotavlja sodiščem, davčnemu organu 
in drugim organom, ki so pristojni za izvršbo, neposredni elektronski dostop do 
podatkov iz registra transakcijskih računov. O neposrednem elektronskem dostopu 
do podatkov iz registra transakcijskih računov se lahko AJPES dogovori tudi z 
drugimi drţavnimi organi, nosilci javnih pooblastil ali drugimi osebami, ki so na 
podlagi posebnega zakona upravičeni pridobiti podatke iz registra. V ta namen je bila 
v letu 2010 razvita spletna storitev, ki jo uporabljajo institucije, ki podatke o 
transakcijskih računih vgrajujejo v svoje informacijske sisteme, medtem ko AJPES 
vsem upravičenim institucijam omogoča neposredni vpogled v podatke o 
transakcijskih računih fizičnih oseb preko spletne aplikacije. Pri zagotavljanju dostopa 
do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb AJPES izpolnjuje zahteve, ki jih v 
zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov določajo predpisi. Na tej osnovi je AJPES v 
letu 2010 omogočil neposredni dostop do osebnih podatkov v registru trinajstim 
institucijam, od tega jih za dostop do podatkov devet uporablja spletno aplikacijo, tri 
uporabljajo spletne storitve, ena pa prejema podatke v TXT obliki. 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 64 od 164 

 

Osebe, ki so na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova upravičene 
predlagati postopek izvršbe ali zavarovanja zoper imetnika transakcijskega računa v 
skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ali z drugim zakonom, ki določa 
postopek prisilne izvršitve terjatev, prav tako lahko pridobijo podatke o transakcijskih 
računih fizičnih oseb. Prosilci, ki so upravičeni do podatkov fizičnih oseb, vloţijo 
zahtevo za pridobitev podatkov po pisni ali elektronski poti. Prosilci, ki vlagajo 
zahteve, so fizične osebe in poslovni subjekti. V imenu poslovnega subjekta zahteve 
lahko vlagajo zakoniti zastopniki ali od njih pooblaščene osebe. Pooblaščene osebe 
prosilca pred prvim pošiljanjem zahteve izpolnijo obrazec za pooblaščanje na 
spletnem portalu AJPES in ga podpisanega in ţigosanega posredujejo AJPES. V letu 
2010 je bilo prejetih 377 pooblastil za vlaganje zahtev po elektronski poti. 

Od julija 2010 do konca leta so institucije s pravico do neposrednega dostopa 
do podatkov v registru poizvedovale po podatkih o transakcijskih računih fizičnih 
oseb v skoraj 250.000 primerih. V istem obdobju je AJPES prejel tudi 21.890 
poizvedb po podatkih o transakcijskih računih, ki so jih reševali referenti v 
izpostavah. Od tega jih je 63 % prejel v elektronski obliki, ostale pa še vedno v 
papirni obliki. Naslednji graf prikazuje število oddanih poizvedb po mesecih in načinu 
oddaje poizvedbe (brez neposrednega dostopa). 

 

 

Za zagotovitev hitrega reševanja vlog je bila izdelana aplikacija za usluţbence 
AJPES, ki dnevno rešujejo poizvedbe po podatkih. Aplikacija omogoča, da 
usluţbenec posreduje ţelen podatek, do katerega je prosilec upravičen, na isto 
področje na spletnem portalu AJPES, na katerega je prosilec oddal zahtevo za 
pridobitev podatkov. Prosilci tako elektronske vloge, oddane prek spletne aplikacije, 
kot tudi prevzem podatkov, podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. V letu 
2010 je AJPES spremljal delovanje aplikacije za vlaganje in reševanje zahtev, ki 
deluje zanesljivo in uporabnikom prijazno. 
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Velik del poizvedb po podatkih, v letu 2010 kar 48 %,  prejme AJPES od 
odvetnikov, ki imajo po določilih Zakona o odvetništvu pravico do brezplačnega 
pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc; teh je le 52 % oddanih v elektronski obliki. 
To razmerje se sicer, ob velikem prizadevanju usluţbencev AJPES po večjem 
vlaganju zahtev v elektronski obliki ter neposrednim naslavljanje pobud na 
Ministrstvo za pravosodje in Odvetniško zbornico, iz meseca v mesec izboljšuje. Cilj 
teh prizadevanj je, da bi vsi, ki so upravičeni do brezplačne pridobitve podatkov iz 
uradnih evidenc, zahteve po teh podatkih smeli vlagati le v elektronski obliki.  

Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb se zaračunava 
skladno s tarifo. Za prosilce, ki mnoţično vlagajo zahteve in ţelijo stroške poizvedb 
po transakcijskih računih fizičnih oseb poravnati enkrat mesečno, AJPES zaračunava 
storitve po pogodbi. V letu 2010 je bilo sklenjenih 25 tovrstnih pogodb. 

Za zagotovitev dostopa do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb za 
namene izvrševanja izvršb in preverjanje obstoja transakcijskega računa je AJPES 
ponudnikom plačilnih storitev zagotovil dostop do podatkov v registru preko spletnih 
storitev. Banke so v letu 2010 ţe vzpostavile pogoje za izmenjavo podatkov za 
preverjanje obstoja transakcijskega računa, medtem ko bodo aktivnosti za 
pridobivanje podatkov za namene izvršb potekale še v letu 2011. 

Posredovanje podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov 

AJPES skladno s 145. členom ZPlaSS brezplačno zagotavlja vpogled v podatke 
o transakcijskih računih posameznih poslovnih subjektov. V času od 1. 7.  2010 do 
31. 12. 2010 je bilo vseh poizvedb po podatkih o transakcijskih računih poslovnih 
subjektov prek spletnega portala AJPES (aplikacija eRTR) 698.653. 

Na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in 
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja AJPES 
podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov zagotavlja tudi za ponovno 
uporabo v nepridobitni in pridobitni namen. Prosilcem (naročnikom) za ponovno 
uporabo podatkov AJPES zagotavlja podatke o transakcijskih računih v različnem 
obsegu in na različne načine na za to posebej določenem področju na streţnikih 
AJPES. Uporabniki se lahko naročijo na prevzem podatkov z vključenimi mesečnimi 
spremembami ali prevzem podatkov z vključenimi dnevnimi spremembami. V letu 
2010 je podatke naročilo 193 prosilcev. Naročniki podatkov registra transakcijskih 
računov poslovnih subjektov so zlasti gospodarske druţbe, ki večji obseg podatkov 
registra potrebujejo za namene vgrajevanja v različne svoje poslovne procese ali 
storitve. Taka uporaba javnih podatkov predstavlja ponovno uporabo informacij 
javnega značaja, skladno s tretjim odstavkom 4. člena ZDIJZ in se v pridobitni namen 
lahko zaračunava. AJPES je moral te podatke naročnikom v pridobitni namen v 
celotnem polletnem obdobju 2010 posredovati brezplačno, saj je bil predlog Tarife 
nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih 
subjektov iz Registra transakcijskih računov več mesecev v presoji Sluţbe Vlade RS 
za zakonodajo, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance. Svet AJPES je 
končni predlog tarife sprejel 16.12.2010 in jo posredoval v soglasje Vladi RS. 
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1.6.2.3 Evidenca digitalnih potrdil 

AJPES vodi Evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih 
subjektov od leta 2007 dalje. Podatke o kvalificiranih digitalnih potrdilih pridobiva od 
overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji, dnevno, v elektronski obliki. Hkrati 
omogoča tudi dodajanje digitalnih potrdil tujih overiteljev na podlagi pisne vloge 
zastopnika.  

Preverjanje podatkov v Evidenci digitalnih potrdil (EDP) omogoča AJPES 
uporabnikom prek spletne storitve, na podlagi vnosa matične ali davčne številke 
poslovnega subjekta in podatkov o kvalificiranem digitalnem potrdilu. AJPES prek 
spletne storitve wsEDP omogoča tudi preverjanje podatkov iz uporabnikovih 
računalniških aplikacij. Podatki EDP se uporabljajo za elektronsko oddajajo vloge 
prek sistema e-VEM (za prijavo zaposlenih, za prijavo davčnih podatkov, za prijavo 
potreb po delavcih), za preverjanje elektronskih podpisov pri oddaji letnih poročil 
AJPES in za uporabo nekaterih drugih storitev AJPES (v sistemu ePooblaščanja). 

Konec leta 2010 je bilo v EDP vpisanih 84.360 zastopnikov ter 185.856 različnih 
kvalificiranih digitalnih potrdil. V primerjavi z letom 2009 se je število zastopnikov, ki 
imajo kvalificirano digitalno potrdilo, povečalo za 12 %, število kvalificiranih digitalnih 
potrdil pa za skoraj 22 %. Spletna storitev EDP je bila uporabljena v letu 2010 
102.845 krat, od tega je bilo poizvedb preko aplikacije na portalu AJPES 8.353, 
preostalo pa so v EDP poizvedovali uporabniki preko sistema e-VEM. 

2. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH 
POROČIL 

2.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilji AJPES na področju izvajanja nalog zbiranja, obdelovanja in 
objavljanja letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov so: 

 zagotavljati čim bolj popolno zajetje letnih poročil vseh poslovnih subjektov za 
drţavno statistiko in javno objavo, 

 zbirati, obdelovati in objavljati letna poročila na učinkovit in uspešen način s 
sodobnim elektronskim poslovanjem, 

 omogočati ponovno uporabo podatkov letnih poročil skladno s predpisi o 
dostopu do informacij javnega značaja. 

Za uresničitev strateških ciljev AJPES: 

 sodeluje pri spremembah in dopolnitvah predpisov, ki urejajo področje 
bilančnega prava,  

 sproti prilagaja strokovne rešitve zbiranja, obdelovanja in objavljanja letnih 
poročil spremembam predpisov oz. slovenskim in mednarodnim 
računovodskim pravilom, 

 ugotavlja potrebe in priporočila uporabnikov na področju zbiranja in objavljanja  
ter ponovne uporabe podatkov letnih poročil, 
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 spodbuja elektronsko podpisovanje letnih poročil, predloţenih prek spletnega 
portala AJPES za zagotovitev javnosti in drţavno statistiko. 

AJPES je v letu 2010 uspešno uresničil strateške cilje. Število letnih poročil, ki 
bi morala biti predloţena in število dejansko predloţenih letnih poročil se iz leta v leto 
povečuje skladno s povečevanjem števila registriranih poslovnih subjektov v drţavi. 
Hkrati s povečanjem obsega zavezancev za predloţitev letnih poročil uspe AJPES iz 
leta v leto povečevati tudi deleţ dejansko predloţenih letnih poročil ali uspešnost 
doseganja strateškega cilja z različnimi načini obveščanja (pisno, prek spleta, po 
elektronski pošti, prek sredstev javnega obveščanja) poslovnih subjektov, ki se vse 
bolj prilagajajo elektronskemu poslovanju. 

V letu 2010 je AJPES zagotovil poprečno enako raven predloţitve letnih poročil 
vseh zavezancev kot v predhodnem letu, to je v višini 95 %.  

V letu 2010 je AJPES spodbujal nadaljnjo rast uporabe elektronskega podpisa 
tako, da je uporabnikom zagotovil niţje tarife nadomestil za javno objavo elektronsko 
podpisanih letnih poročil12 (od nadomestil za podpisovanje letnih poročil z obvestili, 
poslanimi po pošti). V letu 2010 so bila vsa letna poročila poslovnih subjektov 
predloţena elektronsko prek spletnega portala AJPES, elektronsko podpisanih pa je 
bilo 45 %.  

V letu 2010 je AJPES zagotavljal ponovno uporabo podatkov iz letnih poročil 
vseh vrst poslovnih subjektov. V letu 2010 je bilo rešenih več kot 1.300 zahtevkov za 
posredovanje informacij javnega značaja, pri čemer je AJPES za opravljene storitve 
zaračunal nadomestilo po tarifah. Poleg tega je AJPES prejel skoraj 500 zahtevkov 
za posredovanje informacij od drţavnih organov, nosilcev javnih pooblastil in 
novinarjev, katerim je podatke posredoval brezplačno. V posamezni zahtevek je bilo 
praviloma vključenih večje število izpisov letnih poročil ali posredovanih podatkov 
oziroma podatkovnih zbirk. 

AJPES je drţavnim organom, Banki Slovenije in članom Ekonomsko socialnega 
sveta posredoval podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov v 
obsegu za drţavno statistiko za izvajanje njihovih javnih nalog. V skladu s predpisi 
jim je podatke posredoval brezplačno. Takšnih zahtev je bilo več kot 10. 

2.2 Uresničevanje nalog 

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

Vse pravne osebe in samostojni podjetniki morajo skladno s predpisi predloţiti 
AJPES letna poročila za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo in podatke iz 
letnih poročil za potrebe drţavne statistike. Letnih poročil ni treba predloţiti 
samostojnim podjetnikom, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z 
upoštevanjem normiranih odhodkov. Konec leta 2009 je bilo takšnih samostojnih 

                                                
 
 
12

  Nova Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. 
členu Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 17/09) velja od 7. 3. 2009 
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podjetnikov 1.510. Letnih poročil prav tako ni treba predloţiti 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 zdruţenja. Po stanju 
konec leta 2009 je bilo navedenih poslovnih subjektov 12.788.  

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

V registru zavezancev za predloţitev letnih poročil se poleg podatkov, ki se o 
zavezancih vodijo v poslovnem registru, vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za 
predloţitev 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 dolţni predloţiti letnih poročil. Register 
zavezancev za predloţitev letnih poročil je podlaga tudi za ugotavljanje tistih 
poslovnih subjektov, ki letnih poročil niso predloţili 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. 

Letna poročila, ki jih poslovni subjekti predloţijo AJPES, se štejejo kot priloga k 
davčnim obračunom, zato jim jih ni treba pošiljati še DURS, morajo pa v davčnem 
obračunu to izrecno navesti.   

Naloge AJPES v zvezi z letnimi poročili za zagotavljanje javnosti oziroma za 
javno objavo in za potrebe drţavne statistike so med seboj zelo prepletene, obseţne 
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 drţavne statistike pa mora ravnati v skladu z Zakonom o 
drţavni statistiki. 

Podatke iz letnih poročil za leto 2009 so morale pravne osebe javnega prava in 
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava za drţavno statistiko 
predloţiti AJPES do 28. 2. 2010, gospodarske druţbe, zadruge, samostojni podjetniki 
in društva pa do 31. 3. 2010. Tovrstne podatke je predloţilo tudi 175 ali 0,3 % 
gospodarskih druţb, 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 predloţitvi letnih poročil uveljavljajo 
poenostavitve tako, da hkrati s predloţitvijo podatkov iz letnih poročil za drţavno 
statistiko predloţijo tudi ustrezno izjavo, da se določeni podatki, predloţeni za 
drţavno statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo. 
Gospodarske druţbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, ter tiste 
gospodarske druţbe in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poenostavitev pri 
predlaganju letnih poročil, morajo letna poročila za zagotavljanje javnosti predloţiti v 
3 mesecih po koncu poslovnega leta. Zadruge morajo predloţiti letna poročila v 8 
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mesecih po koncu poslovnega leta, v enakem roku pa tudi gospodarske druţbe, 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 2010 (ko se večini poslovnih subjektov 
izteče rok za predloţitev revidiranih in konsolidiranih letnih poročil), kar je razvidno iz 
preglednice na strani 66.  

AJPES je v začetku leta 2010 s ciljem pribliţevanja k popolnemu zajetju letnih 
poročil vse poslovne subjekte obvestil o obveznosti predloţitve letnih poročil za 
preteklo leto, čeprav predpisi tega ne zahtevajo. Obvestil jih je prek svojega 
spletnega portala in sredstev javnega obveščanja ter izjemoma neposredno po pošti. 
Zaradi takšnega sistema obveščanja se število poslovnih subjektov, ki AJPES ne 
predloţijo letnih poročil, iz leta v leto ne povečuje. Letnih poročil za leto 2002 ni 
predloţilo 13 % poslovnih subjektov, za leto 2009 pa 5 % poslovnih subjektov – 
obveznikov poročanja. 

Za leto 2009 je AJPES predloţilo podatke iz letnih poročil za drţavno statistiko 
152.774 poslovnih subjektov, to je 3,0 % več kakor za leto 2008 (53.897 
gospodarskih druţb, 297 zadrug, 69.995 samostojnih podjetnikov, 3.025 pravnih 
oseb javnega prava, 5.140 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava 
in 20.420 društev). Večina teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko moţnost 
poenostavitve; letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil so predloţili samo 
enkrat, hkrati za drţavno statistiko in za zagotovitev javnosti. Ti poslovni subjekti so 
predloţili računovodske izkaze in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se podatki, 
predloţeni za drţavno statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti. 
Nepredloţenih letnih poročil za leto 2009 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 predloţena, in o številu dejansko 
predloţenih letnih poročil za leta od 2002 do 2009 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 2008 po 

posameznih vrstah poslovnih subjektov 
 

Leto 

Skupaj 
Gospodarske druţbe in 

zadruge* 
Samostojni podjetniki Pravne osebe javnega prava** 

Pravne osebe zasebnega 
prava 

Društva 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

Število 

letnih 

poročil, 

ki bi 

morala biti 

predloţena 

Število 

predlo- 

ţenih 

letnih 

poročil 

Deleţ 

v % 

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

2009 161.469 152.774 95 59.279 54.194 91 72.207 69.995 97 3.026 3.025 100 5.425 5.140 95 21.532 20.420 95 

2008 155.145 147.681 95 55.927 52.298 94 69.450 67.222 97 3.040 3.040 100 5.292 4.990 94 21.436 20.131 94 

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 zadruge vključene med gospodarske druţbe, čeprav so za leto 2006 prvič predloţile podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za zadruge. 
** Med pravne osebe javnega prava so za leto 2008 prvič vključena letna poročila upravljavcev denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa drţave oziroma občin. 
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Poslovnim subjektom, ki nimajo ustrezne računalniške opreme za elektronsko 
predloţitev podatkov letnih poročil, AJPES omogoča vnos podatkov v svojih 
izpostavah.  

AJPES je podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov logično in računsko 
preveril, v sodelovanju z uporabniki odpravil nepravilnosti, podatke računalniško 
obdelal in oblikoval standardne izbore individualnih podatkov iz podatkovnih zbirk 
letnih poročil (po posameznih vrstah poslovnih subjektov) ter standardne izbore 
zbirnih podatkov na ravni dejavnosti, občine, regije in po velikosti. Poleg tega je 
naročnikom pripravil tudi individualne in zbirne podatke po kriterijih naročnika. 

Na podlagi računalniško obdelanih podatkov letnih poročil za drţavno statistiko 
je AJPES v letu 2010 izdelal številne pisne informacije o premoţenjsko-finančnem 
poloţaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni drţave 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 drţavnim 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 druţb, zadrug, samostojnih 
podjetnikov in pravnih oseb javnega prava na spletnem portalu AJPES. Dostop do 
teh letnih poročil je brezplačen. AJPES omogoča delovanje spletne aplikacije za 
javno objavo letnih poročil tudi v angleškem jeziku. 

AJPES je na spletnem portalu objavil 129.025 letnih poročil za leto 2009 (to je 
5,1 % več kakor za leto 2008), in to 55.523 letnih poročil gospodarskih druţb in 
zadrug, 70.471 letnih poročil samostojnih podjetnikov ter 3.031 pravnih oseb javnega 
prava. Med letnimi poročili gospodarskih druţb in zadrug je bilo objavljenih 1.953 
revidiranih letnih poročil in 592 konsolidiranih letnih poročil.  

Časovni potek in število letnih poročil gospodarskih druţb, zadrug, samostojnih 
podjetnikov in pravnih oseb javnega prava za leto 2009, objavljenih na spletnem 
portalu AJPES, sta razvidna iz preglednice. 
 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 72 od 164 

 

Objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in pravnih 
oseb javnega prava za leto 2009 na spletnem portalu AJPES 

 

Datum javne 
objave 

Število objavljenih letnih poročil 

Skupaj 

Gospodarske druţbe in zadruge 

Samostojni 
podjetniki Skupaj 

Letna 
poročila 

Revidirana 
letna poročila 

Konsolidirana 
letna poročila 

1 2 (3+7) 
3 

(4+5+6) 4 5 6 7 

15.02.2010 3 3 2 1 0 0 

15.03.2010 25 24 7 15 2 1 

12.04.2010 1.753 116 10 98 8 11 

04.05.2010 122.327 52.255 52.188 60 7 70.070 

24.05.2010 330 250 103 119 28 79 

07.06.2010 186 143 45 81 17 42 

21.06.2010 214 163 48 94 21 51 

05.07.2010 204 153 50 79 24 51 

19.07.2010 222 191 40 120 31 31 

02.08.2010 316 273 57 173 43 43 

16.08.2010 239 219 48 126 45 20 

06.09.2010 1.211 1.193 90 800 303 18 

20.09.2010 220 201 62 109 30 19 

18.10.2010 157 148 89 40 19 8 

15.11.2010 97 84 54 22 8 13 

29.11.2010 1.398 0 0 0 0 0 

13.12.2010 69 56 41 10 5 13 

17.01.2011 54 51 44 6 1 1 

SKUPAJ 129.025 55.523 52.978 1.953 592 70.471 

 

Število javno objavljenih letnih poročil gospodarskih druţb, zadrug in 
samostojnih podjetnikov je večje od števila teh letnih poročil, predloţenih za drţavno 
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 drţavno statistiko, nekateri poslovni subjekti 
predloţijo 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 
predloţena AJPES po predpisanem roku, zato niso mogla biti vključena v obdelavo 
podatkov za drţavno statistiko. 

Podatke iz letnih poročil gospodarskih druţb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov, ki se odločijo za poenostavitev pri predlaganju letnih poročil, objavi 
AJPES v obsegu, določenem v Zakonu o gospodarskih druţbah. Letna poročila 
poslovnih subjektov, ki ne morejo ali ne ţelijo uveljaviti te poenostavitve, pa AJPES 
javno objavi v obliki in z vsebino, kakor so bila predloţena. 

V letu 2009 je AJPES na svojem spletnem portalu prvič izvedel javno objavo 
letnih poročil za pravne osebe javnega prava – določene uporabnike enotnega 
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kontnega načrta (npr. javni zavodi, javne agencije…), v letu 2010 pa je prvič izvedel 
javno objavo letnih poročil tudi za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (npr. 
ministrstva in organi v sestavi, vladne sluţbe, občine, krajevne skupnosti, sodišča, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, javni skladi, ki jih je ustanovila drţava ali občine...). AJPES v 
preteklih letih ni zagotavljal javne objave tovrstnih letnih poročil, ker veljavni Zakon o 
računovodstvu (sprejet leta 1999), ki ureja računovodenje in predlaganje njihovih 
letnih poročil, neposredno ne določa javne objave letnih poročil. Obveznost javne 
objave letnih poročil subjektov javnega sektorja pa izhaja iz same narave poslovanja 
pravnih oseb javnega prava, standardov fiskalne preglednosti, ki sta jih sprejeli 
mednarodni organizaciji, katerih članica je oz. namerava postati Slovenija (IMF, 
OECD), predpisov o dostopu do informacij javnega značaja, direktiv EU o 
proračunskem poslovanju idr., zato je AJPES v interesu širše strokovne javnosti 
(vključno z Računskim sodiščem RS) in druge javnosti konec leta 2009 zagotovil 
javno objavo letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, konec 
leta 2010 pa tudi javno objavo letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega 
načrta.  

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 delovanje 
računalniških programov in organizacijo 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.  

S spremembo Zakona o društvih (ZDru-1A) je bila spremenjena vrednost meril 
za revidiranje računovodskih izkazov društev, zato so bile za letna poročila za leto 
2009 ustrezno dopolnjene računalniške rešitve. 

Na podlagi spremembe Zakona o zadrugah (ZZad-C) je bila ukinjena obvezna 
zadruţna revizija vsako drugo leto za vse zadruge (ne glede na velikost). S 
spremembo zakona v letu 2009 so zadruge zavezane k reviziji na enak način kot 
gospodarske druţbe. Za letna poročila za leto 2009 so bile zato dopolnjene ustrezne 
računalniške rešitve. 

Pri javni objavi letnih poročil gospodarskih druţb, zadrug, samostojnih 
podjetnikov in pravnih oseb javnega prava za leto 2009 je AJPES ohranil tudi javni 
vpogled v letna poročila teh subjektov za predhodno poslovno leto in tako uresničil 
pobudo nekaterih uporabnikov spletnega portala o razširitvi brezplačnega vpogleda v 
letna poročila. 

Prav tako je v letu 2010 omogočil večje število dnevnih vpogledov v JOLP, če je 
uporabnik zanje zaprosil. Zaradi varovanja informacijskega sistema zbirke javno 
dostopnih podatkov letnih poročil je dnevna omejitev vpogledov na eno uporabniško 
ime 20 poslovnih subjektov.  

V letu 2010 je AJPES na spletnem portalu objavil tudi informacije o poslovanju 
gospodarskih druţb in samostojnih podjetnikov za leto 2009 po regijah. 

AJPES je s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu 
Zakona o gospodarskih druţbah nadaljeval s spodbujanjem elektronskega 
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podpisovanja letnih poročil tako, da je za gospodarske druţbe, zadruge in 
samostojne podjetnike določil niţje nadomestilo za podpisovanje letnih poročil, 
potrjenih z elektronskim podpisom.  

V letu 2010 je AJPES skladno s svojimi strateškimi usmeritvami nadaljeval s 
pospeševanjem elektronskega predlaganja in elektronskega podpisovanja letnih 
poročil za vse vrste zavezancev. Vsi poslovni subjekti so svoja letna poročila 
predloţili na elektronski način preko spletnega portala. Elektronska predloţitev 
podatkov letnih poročil na poenotenih obrazcih je mogoča z neposrednim vnosom 
prek spletnega portala AJPES ali z uvozom XML datotek, pripravljenih iz Excel 
preglednic, objavljenih na spletnem portalu AJPES. Poslovnim subjektom, ki ne 
razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, AJPES omogoča elektronski način 
predloţitve letnih poročil v poslovnih prostorih svojih izpostav in s pomočjo 
usluţbencev AJPES.  

Zaradi sprememb predpisov in vpeljave novih informacijskih rešitev je AJPES 
še pred koncem leta 2010 izdelal tudi spremembe navodil o predloţitvi letnih poročil, 
ki so bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije konec leta 2010.  

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 druţb ter srednjih in velikih 
samostojnih podjetnikov za potrebe drţavne statistike AJPES zbira Dodatne podatke 
k podatkom iz bilanc stanja in Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega 
izida. Predlagajo jih gospodarske druţbe 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 drţave. Za leto 2009 je Dodatne 
podatke k podatkom iz bilanc stanja predloţilo 19.079 gospodarskih druţb in srednjih 
samostojnih podjetnikov, Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida pa 
12.757 tovrstnih poslovnih subjektov. 

2.2.3 Uresničevanje Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti 

AJPES je po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 
različnih dejavnosti (ZPFOLERD), ki je bil sprejet v letu 2007 in spremenjen ter 
dopolnjen v letu 2008, zadolţen za vzpostavitev registrov in evidenc (Register javnih 
podjetij, Register izvajalcev s pravicami in pooblastili, Seznam javnih podjetij po 
ZPFOLERD v proizvodnih dejavnostih, Evidenca o dodeljenih in uporabljenih javnih 
sredstvih in Evidenca transakcij javnih sredstev izvajalcem s pravicami ali pooblastili), 
ki bi omogočili vsem zavezancem v drţavi izkazovanje podatkov za uresničevanje 
ciljev tega zakona. 

Podrobnejšo vsebino registrov in evidenc bi moral predpisati minister, pristojen 
za finance, s posebnim pravilnikom, v roku treh mesecev po izdaji pravilnika pa 
AJPES predpisati postopek za predloţitev podatkov, o katerih naj bi poročevalci 
poročali AJPES. Zadnji rok za začetek poročanja po tem zakonu je bil 1.1.2010. Ker 
minister, pristojen za finance, ni pripravil pravilnika, tudi AJPES ni mogel izdati 
navodila niti izdelati predpisanih registrov in evidenc, za njihovo vzpostavitev pa tudi 
ni imel zagotovljenih finančnih sredstev. 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 75 od 164 

 

Računsko sodišče RS je v letu 2009/10 opravilo revizijo smotrnosti 
implementacije zahtev Direktive o preglednosti finančnih odnosov med drţavami 
članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij. 
Revidiranec v tem revizijskem pregledu je bil poleg Ministrstva za finance tudi 
AJPES. Revizijske ugotovitve je Računsko sodišče RS navedlo v revizijskem poročilu 
(številka 1202-5/2009/61 z dne 12.7.2010) ter v njem odločilo, da mora Ministrstvo za 
finance predloţiti odzivno poročilo in izkazati popravljalne ukrepe ter pridobiti izjavo 
AJPES, da je bil vključen v postopek priprave rešitev za spremljanje preglednosti 
finančnih odnosov ter ločenega evidentiranja različnih dejavnosti po ZPFOLERD. 
Ministrstvo za finance je v okviru priprave popravljalnih ukrepov sprejelo odločitev, da 
bo pripravilo spremembe in dopolnitve ZPFOLERD oziroma nov tovrstni zakon, v 
katerem bo uredilo le zahteve navedene direktive, ostalo poročanje, doslej urejeno v 
ZPFOLERD, pa uredilo v posebnem zakonu, ki bo urejal finančno premoţenje drţave 
in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ker v osnutku novega predloga ZPFOLERD-1 
Ministrstvo za finance ni več predvidelo vzpostavitve registrov in evidenc ter 
poročanja AJPES, izjava AJPES o ustreznosti popravljalnih ukrepov ni bila več 
potrebna. 

Računsko sodišče RS je v porevizijskem poročilu Popravljalni ukrepi pri 
zagotavljanju preglednosti in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (številka 
1202-5/2009/67 z dne 26.10.2010) ugotovilo, da je Ministrstvo za finance zadovoljivo 
izkazalo popravljalne ukrepe.  

3.  STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 

3.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju statističnih raziskovanj je sodelovati pri tistih 
statističnih raziskovanjih in zbiranjih podatkov, kjer je potrebno zajeti večje število 
poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov, ki izhajajo iz 
računovodskih evidenc. AJPES letni program statističnih raziskovanj uresničuje 
skladno z letnim programom statističnih raziskovanj, ki ga določi generalni direktor 
SURS, druga zbiranja podatkov pa opravlja skladno s predpisi, ki te naloge določajo. 
Naloge AJPES na tem področju so predvsem zbiranje, obdelovanje in posredovanje 
oziroma objavljanje podatkov posameznih statističnih in drugih raziskovanj. 

Ta cilj AJPES uresničuje tako, da v sodelovanju z drugimi nosilci statističnih 
raziskovanj (SURS, Banka Slovenije) in drugimi drţavnimi institucijami zbira podatke 
na enem mestu za različne namene in na elektronski način.  

3.2 Uresničevanje nalog 

V letu 2010 je AJPES kot pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj v skladu 
z letnim programom AJPES in letnim programom statističnih raziskovanj za 2010 
opravil statistična raziskovanja, ki jih prikazuje preglednica. AJPES za navedena 
statistična raziskovanja (glej preglednico) podatke zbira, obdeluje, posreduje in 
nekatere tudi mesečno objavlja na svojem spletnem portalu. AJPES podatke, zbrane 
za spremljanje izvajanja predpisov s področja politike plač, po posameznih pravnih 
osebah javnega sektorja posreduje Ministrstvu za javno upravo, pristojnemu za 
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sistem plač v javnem sektorju, zbirne podatke o izplačanih bruto plačah pa SURS, 
Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve in drugim pristojnim ministrstvom, 
Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije, Banki Slovenije, Zdruţenju delodajalcev Slovenije, Trgovinski zbornici 
Slovenije ter Gospodarski zbornici Slovenije. Podatke statistike plačilnega prometa 
AJPES posreduje Davčni upravi RS. V letu 2010 je AJPES posredoval 140 
odgovorov s področja plač in plačilnega prometa (108 o izplačanih bruto plačah, 20 o 
minimalnih plačah, 12 o statistiki plačilnega prometa). 

Poleg naštetih posredovanj podatkov je AJPES v letu 2010 po kriterijih 
naročnika (Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, Ministrstva za 
gospodarstvo, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, medijev, študentov 
in drugih) rešil še 35 zahtevkov o izplačanih bruto plačah poslovnih subjektov, o 
minimalnih plačah, o poslovnih subjektih z dospelimi neporavnanimi obveznostmi ter 
o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov. 

 
Število poslovnih subjektov, ki so poročali za posamezno statistično raziskovanje v 

letu 2009 in 2010 

Statistično raziskovanje Poročanje 

Število poslovnih subjektov, ki 
so poročali  

v letu 2009 v letu 2010 

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah 
(obrazec 1-ZAP/M)  

mesečno povprečno 33.016 povprečno 33.210 

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah v 
javnem sektorju (obrazec 1 A) 

mesečno povprečno   1.960 povprečno  1.957 

Statistično raziskovanje o izplačanem regresu  letno 23.942 23.337 

Statistično raziskovanje o statistiki finančnih 
računov 

trimesečno povprečno   7.766 povprečno  7.726 

Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih  z 
dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni 
neprekinjeno: 

mesečno povprečno    povprečno   

- pravne osebe  4.217 5.140 

- samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki 
opravljajo registrirane dejavnosti 

 - 7.176 

Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih 
poslovnih subjektov: 

mesečno   

- pravne osebe  85.507 89.886 

- samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki 
opravljajo registrirane dejavnosti 

 - 86.060 

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah letno 869 701 

Statistično raziskovanje o izplačanih kadrovskih 
štipendijah 

letno 1.844 1.609 

Statistično raziskovanje o strukturi vmesne 
potrošnje in prihodkov 

štiriletno - 4.627 

Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah letno - 1.646 
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3.2.1 Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in izplačanem 
regresu za letni dopust 

Zbiranje podatkov o izplačanih bruto plačah in izplačanem 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 (Obrazec 1-ZAP/M)« so vključene pravne osebe in enote v njihovi sestavi. 
Pravne osebe podatke predloţijo AJPES mesečno v elektronski obliki prek spletnega 
portala AJPES ali na papirju. V letu 2010 je podatke za to raziskovanje AJPES 
predloţilo povprečno 33.210 pravnih oseb mesečno. Deleţ elektronsko predloţenih 
podatkov je 95 %; pravne osebe javnega sektorja predlagajo podatke le prek 
spletnega portala AJPES. 

Za izvajanje statističnega raziskovanja o izplačanih bruto plačah vodi AJPES 
register zavezancev za predloţitev 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 poslovnega registra, 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, zbrane za spremljanje izvajanja predpisov s področja politike 
plač, po posameznih pravnih osebah javnega sektorja posreduje Ministrstvu za javno 
upravo, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju in SURS, zbirne podatke o 
izplačanih bruto plačah pa Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve in drugim 
pristojnim ministrstvom, Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije, Banki Slovenije, Zdruţenju delodajalcev Slovenije, 
Trgovinski zbornici Slovenije ter Gospodarski zbornici Slovenije.  

AJPES podatke o izplačanih plačah bruto obdela posebej za pravne osebe 
javnega sektorja in posebej za pravne osebe zasebnega sektorja. Zaradi 
zagotavljanja javnosti podatkov o izplačanih bruto 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 zbirne podatke, in sicer skupni znesek izplačanih plač, število 
zaposlenih na podlagi opravljenih ur in povprečno izplačano plačo, ločeno za 
zaposlene po kolektivnih pogodbah in ločeno za zaposlene, za katere kolektivne 
pogodbe ne veljajo. 

AJPES po dogovoru s SURS elektronsko zbira tudi podatke za izvajanje 
statističnega raziskovanja »Izplačilo regresa za letni dopust«. V letu 2010 je podatke 
o izplačilu regresa za letni dopust predloţilo 23.337 pravnih oseb. Zaradi 
izplačevanja regresa v več delih je bilo AJPES v letu 2010 predloţenih 32.251 
obrazcev.. 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 78 od 164 

 

3.2.2 Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah v javnem sektorju 

V letu 2010 je AJPES za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju zbiral (1) 
podatke o izplačanih plačah zaposlenih v javnem sektorju, za katere ne veljajo 
določila kolektivnih pogodb, in o najvišji izplačani plači (Obrazec 1A), (2) podatke o 
izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov funkcionarjem in javnim usluţbencem prek 
sistema ISPAP. 

AJPES je v letu 2010 mesečno zbral podatke na Obrazcu 1A od povprečno 
1.957 pravnih oseb javnega sektorja in jih posredoval Ministrstvu za javno upravo za 
objavo na Drţavnem portalu Republike Slovenije. Podatke o najvišji izplačani plači pri 
posamezni pravni osebi javnega sektorja pa je AJPES objavljal tudi na svojem 
spletnem portalu. 

Proračunski uporabniki prek sistema ISPAP mesečno posredujejo AJPES 
podatke o izplačanih plačah za okoli 160.000 javnih usluţbencev in funkcionarjev. 
AJPES zbrane in obdelane podatke posreduje Ministrstvu za javno upravo za 
spremljanje gibanja plač v javnem sektorju. 

Zaradi ugotovljenega dejstva, da pravne osebe javnega sektorja pošiljajo 
AJPES podatke o izplačanih plačah zaposlenih v javnem sektorju za isti namen 
(javnost podatkov) prek dveh različnih sistemov, je AJPES na Ministrstvo za javno 
upravo posredoval predlog (št. 9612–42/2010 z dne 4.11.2010), da bi za 
zagotavljanje javnosti podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju podatki, zbrani 
prek sistema ISPAP, lahko nadomestili podatke, zbrane z Obrazcem 1A. Zaradi 
sporočanja večjega števila podatkov v sistem ISPAP so podatki uporabnejši, sistem 
pa omogoča tudi sporočanje popravkov podatkov zaradi napak oz. poračunov plač 
za pretekla obdobja. S tem so podatki primernejši za spremljanje in izdelavo analiz 
podatkov o plačah javnega sektorja oziroma pripravo simulacij o politiki plač. Do dne 
priprave tega poročila AJPES odgovora Ministrstva za javno upravo, kot pristojnega 
ministrstva za določitev posredovanja in analize podatkov o plačah v javnem 
sektorju, še ni prejel. 

3.2.3 Statistično raziskovanje o statistiki finančnih računov  

Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES četrtletno prek svojega 
spletnega portala. Predmet poročanja so podatki o stanju, transakcijah in vrednostnih 
spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih izkazujejo obvezniki 
poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih enot v drţavi ali tujini.  

Kriterij za določitev obveznikov poročanja je vrednost aktive ob koncu 
koledarskega leta pred obdobjem, za katerega se poročajo podatki. V letu 2010 so 
bile k poročanju zavezane druţbe, ki so ob koncu predhodnega koledarskega leta 
dosegle bilančno vsoto en ali več milijonov evrov, in institucionalne enote drţave z 
bilančno vsoto osem ali več milijonov evrov. V decembru 2010 je Banka Slovenije 
sprejela sklep, ki prinaša spremembe glede obveznosti poročanja nefinančnih druţb. 
Doseţena bilančna vsota, nad katero bodo te druţbe zavezane za poročanje za leto 
2011 in naprej, bo dva ali več milijonov evrov. 
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V posameznem četrtletju leta 2010 je bilo v povprečju evidentiranih 8.145 
obveznikov poročanja. Na povečanje števila obveznikov so preteţno vplivale 
institucionalne enote, ki so povečale aktivo do te mere, da je presegla predpisan prag 
zavezanosti. Pri poročanjih v letu 2010 je podatke predloţilo povprečno 95 % 
obveznikov. 

3.2.4 Statistična raziskovanja na podlagi podatkov plačilnega prometa 

Skladno s pooblastili v 219. členu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 
(ZPlaSS) AJPES od ponudnikov plačilnih storitev zbira in obdeluje podatke o 
dospelih neporavnanih obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. V 
statistično poročanje so v letu 2010 poleg pravnih oseb prvič vključeni tudi samostojni 
podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. V letu 2010 
ponudniki plačilnih storitev posredujejo tovrstne podatke prek streţnika AJPES in ne 
več prek streţnika Banke Slovenije. Spremenjen je tudi način poročanja podatkov o 
dospelih neporavnanih  obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov s 
sodobnejšimi informacijskimi rešitvami, in sicer v XML tehnologiji in ne več v obliki 
tekstovne datoteke. Poleg tega ponudniki plačilnih storitev v letu 2010 posredujejo 
podatke o spremembah pri posameznih dospelih neporavnanih obveznostih in ne 
več vseh podatkov, vpisanih v evidenco.  Omogočeno jim je tudi evidentiranje odloga 
plačil davčnih in drugih obveznosti. V skladu s spremembami in dopolnitvami 
ZPlaSS, ki je začel veljati 1.5.2010, so obvezniki za poročanje tovrstnih podatkov tudi 
podruţnice bank iz tretjih drţav. Zaradi vseh navedenih sprememb je moral AJPES v 
letu 2010, v sodelovanju s pristojnimi institucijami, pripraviti Navodilo o spremembah 
in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov 
o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na 
njihovih transakcijskih računih. 

3.2.4.1 Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi 

Ponudniki plačilnih storitev vsak dan posredujejo AJPES podatke o znesku in o 
vrsti dospelih neporavnanih obveznosti poslovnih subjektov. V raziskovanje so 
vključeni poslovni subjekti, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane 
obveznosti več kakor 5 dni neprekinjeno. 

V letu 2010 je bilo vsak mesec evidentiranih povprečno 5.140  pravnih oseb ali 
22 % več kot v letu 2009, ki so imele vsak dan povprečno 304 milijone evrov dospelih 
neporavnanih obveznosti, kar je za 69 % več kot leto poprej. Največje število pravnih 
oseb kot tudi najvišji znesek dospelih neporavnanih obveznosti sta bila evidentirana v 
decembru 2010, ko sta kar 6.102 pravni osebi (16 % več kot decembra 2009) izkazali 
387 milijonov evrov dospelih neporavnanih obveznosti (51 % več kot decembra 
2009). V letu 2010 je bilo vsak mesec evidentiranih še povprečno 7.176 samostojnih 
podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ki so imeli 
vsak dan povprečno dnevno za 78 milijonov evrov dospelih neporavnanih 
obveznosti. Tako kot pri pravnih osebah sta bila največje število samostojnih 
podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti kot tudi najvišji 
znesek dospelih neporavnanih obveznosti evidentirana v decembru 2010, ko je 8.670 
tovrstnih poslovnih subjektov izkazalo 100 milijonov evrov dospelih neporavnanih 
obveznosti. 
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AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošilja DURS, 
ki jih uporablja pri davčnem nadziranju. Podatki sluţijo tudi analizam plačilne 
(ne)discipline oziroma plačilne sposobnosti gospodarstva in posameznih dejavnosti. 
AJPES te podatke tudi enkrat mesečno objavi na svojem spletnem portalu, tako za 
pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo 
registrirane dejavnosti. 

3.2.4.2 Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov 

Podatke za izvajanje tega raziskovanja pošiljajo ponudniki plačilnih storitev 
(banke, hranilnice, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila) 
AJPES enkrat na mesec v elektronski obliki. Statistično raziskovanje zajema vse 
domače plačilne transakcije, čezmejne transakcije in druge plačilne transakcije, ne 
glede na to, ali sta ponudnik in prejemnik plačilnih storitev na območju Republike 
Slovenije, na območju različnih drţav članic ali na območju tretjih drţav.  

Obdelane podatke o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov uporablja DURS 
pri nadzoru izpolnjevanja davčnih obveznosti poslovnih subjektov, enkrat na mesec 
pa AJPES zbirne podatke objavi na svojem spletnem portalu, tako za pravne osebe 
kot tudi za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti..  

V letu 2010 je AJPES obdelal podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z 
računov za 89.886 pravnih oseb, kar je za 5 % več kot leto poprej in za 86.060 
samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti. 

3.2.5 Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah 

AJPES skupaj s SURS letno izvaja statistično raziskovanje o izplačanih 
dividendah. Raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj 
in temelji na uredbi Sveta Evropske unije. K predloţitvi podatkov v letu 2010 so bile 
zavezane vse delniške druţbe v Republiki Sloveniji, ki so v predhodnem letu 
izplačale dividende. Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah je prek 
spletnega portala AJPES predloţila 701 delniška druţba. Po končani izvedbi 
raziskovanja je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS. 

3.2.6 Statistično raziskovanje o izplačanih kadrovskih štipendijah  

Z namenom spremljanja stanja na področju štipendiranja dijakov in študentov 
za tekoče in nadaljnje kreiranje politik na tem področju, AJPES skupaj s SURS letno 
izvaja raziskovanje o izplačanih kadrovskih štipendijah. K predloţitvi podatkov v letu 
2010 so bile zavezane vse pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so izplačale 
kadrovske štipendije za mesec december 2009. Prek spletnega portala AJPES je 
podatke iz »Vprašalnika o štipendiranju dijakov in študentov za leto 2009 (ŠOL-ŠTIP 
2009)« posredovalo 1.609 poslovnih subjektov za 4.768 kadrovskih štipendistov. Po 
končani izvedbi raziskovanja in kontroli pravilnosti podatkov je AJPES zbrane 
podatke posredoval SURS. 
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3.2.7 Statistično raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov  

V letu 2010 je AJPES skupaj s SURS uvedel in zbiral podatke za novo 
statistično raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 2009. 
Raziskovanje je bilo predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj in se 
izvaja vsake štiri leta. Podatke o vrstah stroškov po različnih dejavnostih slovenskega 
gospodarstva in o vrstah prihodkov v letu 2009 so prek spletnega portala AJPES 
predloţili poslovni subjekti, vključeni v vzorec. Glede na vrsto poslovnega subjekta – 
poročevalca so podatke posredovali na štirih različnih vprašalnikih, in sicer za 
gospodarske druţbe, proračunske uporabnike, društva in nepridobitne organizacije – 
pravne osebe zasebnega prava.  

K predloţitvi podatkov o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov je bilo 
zavezanih 5.748 poslovnih subjektov, od tega je podatke prek spletnega portala 
AJPES predloţilo 4.627 poslovnih subjektov, kar je 80,5 % vseh zavezancev. Po 
končani izvedbi raziskovanja je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS. 

3.2.8 Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah 

V letu 2010 je AJPES skupaj s SURS uvedel in zbiral podatke za novo 
statistično raziskovanje o poslovnih storitvah v letu 2009. Raziskovanje je bilo 
predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj in se izvaja letno. Podatke o 
prihodkih od prodaje, razčlenjenih po proizvodih oziroma storitvah in po sedeţu 
strank za izbrane storitvene dejavnosti, so prek spletnega portala AJPES predloţili 
poslovni subjekti, vključeni v vzorec. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo in 
glede na periodiko raziskovanja po posamezni dejavnosti (letna ali dvoletna), so 
poslovni subjekti izpolnili enega izmed šestih vprašalnikov.  

K predloţitvi podatkov o poslovnih storitvah je bilo zavezanih 2.007 poslovnih 
subjektov, od tega je podatke prek spletnega portala AJPES predloţilo 1.646 
poslovnih subjektov, kar je 82,0 % vseh zavezancev. Po končani izvedbi raziskovanja 
je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS. 

3.2.9 Četrtletno statistično raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov  

V skladu s Programom dela AJPES za leto 2010 in Letnim programom 
statističnih raziskovanj za 2010 (razvojna naloga pod točko R3.02.01.03) so SURS, 
Banka Slovenije in AJPES izvedle priprave na uvedbo novega četrtletnega 
raziskovanja o poslovanju poslovnih subjektov v letu 2011.  

Poslovni subjekti bodo prek spletnega portala AJPES sporočali podatke iz 
bilance stanja, podatke iz izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah v osnovna 
sredstva in druge podatke o poslovanju, prenehali pa bodo predlagati podatke 
SURS-u na obrazcu NR-PODJ/ČL v papirni obliki. 

Z zbranimi podatki bo mogoče pripravljati kakovostne celovite četrtletne 
institucionalne sektorske račune za Slovenijo, ki jih doslej brez teh podatkov ni bilo 
mogoče zagotavljati. Ti podatki bodo namenjeni tudi za izračun kazalnikov 
poslovanja nefinančnih druţb, kar vse bo drţavnim institucijam omogočalo  
celovitejše in bolj kakovostno spremljanje gospodarskega stanja in predlaganje 
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ukrepov tekočih gospodarskih politik. Z uvedbo tega raziskovanja se bodo zbirali 
podatki iz knjigovodskih evidenc, na elektronski način. 

SURS, Banka Slovenije in AJPES so v letu 2010 dogovorile vsebino 
Četrtletnega vprašalnika o poslovanju poslovnih subjektov ter izdelale specifikacijo 
zahtev za izdelavo spletne aplikacije, ki bo omogočala zbiranje podatkov v 
elektronski obliki. Pripravljen je bil tudi osnutek Dogovora o sodelovanju pri izvajanju 
četrtletnega statističnega raziskovanja o poslovanju poslovnih subjektov med SURS, 
Banko Slovenije in AJPES. 

3.2.10 Statistično raziskovanje o dejavnostih in delih poslovnih subjektov 

Skladno z razvojnimi nalogami letnega programa statističnih raziskovanj za 
2010 je AJPES v sodelovanju s SURS v obdobju od 25. 1. 2010 do 24. 2. 2010 
izvajal testiranje strukturnega vprašalnika, ki je bil prilagojen glede na ugotovitve 
preteklih testiranj in je zajemal vprašanja, ki so ključnega pomena za statistiko.  

Vprašalnik je tako zajemal osnovne podatke o enoti poslovnega registra in o 
delih poslovnega subjekta, kot so matična številka, popolno ime, sedeţ, podatki o 
zastopnikih ter podatki o glavni dejavnosti (iz Standardne klasifikacije dejavnosti). Za 
enoto poslovnega registra je vprašalnik zajemal tudi podatek o šifri Standardne 
klasifikacije institucionalnih sektorjev, podatke o drugih dejavnostih ter podatke o 
čistem prihodku od prodaje in številu zaposlenih, razdeljenih po glavni in drugih 
dejavnosti.. Podjetja so podala tudi odgovore glede števila zaposlenih za dele 
poslovnega subjekta. V vzorec osebnega testiranja je bilo vključenih 12 podjetij, ki 
imajo v posamezni dejavnosti registriranih največ enot v sestavi. V vzorec so bila 
zajeta podjetja iz Ljubljane in okolice ter Celja in okolice. 

Glede ureditve obveznosti vpisovanja poslovnih enot v poslovni register bo 
AJPES v letu 2011 pripravil predlog za nov Zakon o Poslovnem registru Slovenije, v 
katerem bo predlagal tudi ureditev za učinkovit način preverjanja podatkov o 
poslovnih enotah in dejavnostih v poslovnem registru. 
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4. BONITETNE IN DRUGE TRŢNE STORITVE 

4.1  Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju opravljanja bonitetnih in drugih trţnih storitev je 
zagotavljati tiste storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja in jih je 
mogoče izvajati v preteţni meri na podlagi ponovne uporabe podatkov javnega 
značaja. V okviru tega cilja je AJPES prilagodil izvajanje bonitetne dejavnosti 
pogojem, ki jih določa Uredba o bonitetnih agencijah (v nadaljevanju: uredba), s 
katero se prvič doslej v Evropski uniji ureja delovanje teh agencij v drţavah članicah. 
V skladu s tem namerava pridobiti status registrirane bonitetne institucije v skladu z 
uredbo.  

AJPES je v letu 2010 nadaljeval s potrebnimi aktivnostmi, da bi, na podlagi v 
letu 2009 uveljavljene nove metodologije za ocenjevanje bonitete slovenskih podjetij 
po modelu AJPES S.BON ter s prilagoditvijo poslovanja bonitetne dejavnosti 
zahtevanim standardom, pridobil status registrirane bonitetne institucije v skladu z 
uredbo. Najpomembnejši kratkoročni cilj za leto 2010 je bil dopolnitev metodologije 
za določanje bonitetnih ocen podjetij z vključitvijo novih dejavnikov zaznavanja 
sprememb v poslovanju podjetja ter vključitvijo zaznanih sprememb v ocenjevanje 
bonitete podjetja. Ta cilj, ki je bil v celoti realiziran, zagotavlja še večjo kakovost in 
zanesljivost bonitetnih ocen.  

Kratkoročni cilj AJPES v letu  2010 je bil tudi nadaljevati trend povečanja naročil 
na področju bonitetne in drugih trţnih storitev in povečati obseg teh dejavnosti. Kljub 
izvedbi več promocijskih predavanj s predstavitvami posameznih vrst storitev 
uporabnikom teh storitev ta cilj ni bil realiziran, saj so bili doseţeni prihodki od 
prodaje  za 8 % niţji od načrtovanih. Vzrok za to je v niţjem obsegu naročil zaradi 
zmanjšanja gospodarske aktivnosti v teţkih pogojih poslovanja, kot tudi rebalans 
proračuna Republike Slovenije z zniţanjem sredstev za investicijske odhodke 
proračunskih uporabnikov za 36 %, kar je še dodatno zmanjšalo gospodarsko 
aktivnost.    

4.2  Uresničevanje nalog 

AJPES je v letu 2010 v okviru trţne dejavnosti naročnikom zagotavljal različne 
vrste informacij o boniteti poslovanja, pripravljal in objavljal spletno zbirko finančnih 
podatkov in kazalnikov FI-PO AJPES ter izvajal večstransko pobotanje obveznosti 
med poslovnimi subjekti.  

4.2.1  Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 

V letu 2010 so naročniki največ povpraševali po informacijah o boniteti 
poslovanja podjetij, izdelanih po modelu AJPES S.BON ter po informacijah o 
kratkoročni plačilni sposobnosti, manj pa po informacijah samostojnih podjetnikov in 
javnih zavodov. S ponudbo bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON, ki temelji na 
strokovno-teoretičnih izhodiščih, določenih z mednarodno uveljavljenimi bančnimi 
standardi Basel II, AJPES omogoča preverjanje bonitete poslovnih partnerjev, 
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kupcev, dobaviteljev, ponudnikov v postopkih javnih naročil ter komitentov bank z 
zanesljivimi bonitetnimi ocenami. 

Z novim modelom AJPES določa mednarodno primerljive bonitetne ocene, ki  
temeljijo na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno 
populacijo slovenskih podjetij v daljšem časovnem obdobju. Dogodek neplačila je 
opredeljen kot nastop vsaj enega izmed naslednjih dogodkov: blokada 
transakcijskega računa 30 dni neprekinjeno oziroma blokada transakcijskega računa 
60 dni s prekinitvami v posameznem letu, začetek postopka stečaja, prisilne 
poravnave, likvidacije ali prisilne likvidacije. Na podlagi računovodskih izkazov so 
analizirani posamezni dejavniki tveganja za nastop dogodka neplačila (donosnost, 
likvidnost, zadolţenost, aktivnost, velikost, produktivnost in rast poslovanja) in njihov 
prispevek k skupni verjetnosti nastopa dogodka neplačila. Za vsako podjetje je 
izračunana skupna verjetnost nastopa dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po 
datumu izdelave računovodskih izkazov podjetja. Vzorčno pogojene verjetnosti so 
kalibrirane ob upoštevanju značilnosti slovenskega gospodarstva skozi daljše 
časovno obdobje, ki vključuje celotni makroekonomski cikel. Podlaga za določitev 
bonitetnih ocen z AJPES S.BON modelom so vzorčno nepogojene oziroma 
kalibrirane verjetnosti neplačila. Rezultat so nepristranske bonitetne ocene za celotno 
populacijo slovenskih podjetij, zato se uporabljajo za ocenitev kreditnega tveganja, 
povezanega z verjetnostjo nastopa dogodka neplačila za poljubno slovensko 
podjetje.  

AJPES S.BON model razvrsti slovenska podjetja glede na kreditno tveganje v 
10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10. 
Bonitetne ocene so definirane z razponom verjetnosti, da bo pri konkretnem podjetju 
prišlo do nastopa vsaj enega od vrst dogodkov neplačila v obdobju 12 mesecev po 
datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene. Prvih 
9 bonitetnih ocen (od SB1 do SB9) predstavlja razrede plačnikov, zadnja, 10 
bonitetna ocena (SB10), pa razred neplačnikov. Verjetnost za nastop dogodka 
neplačila je najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in z eksponentno funkcijo narašča s 
premikom proti bonitetni oceni SB10. Prvih 5 bonitetnih ocen (od SB1 do SB5) 
predstavlja investicijske bonitetne ocene, bonitetne ocene od SB6 do SB10 pa so 
špekulativne bonitetne ocene. Za podjetja, ki jim je pripisana špekulativna bonitetna 
ocena velja, da je prispevek posameznih faktorjev tveganja k skupni verjetnosti 
neplačila večji, kot to v povprečju velja za celotno populacijo slovenskih podjetij. 

Informacije o boniteti poslovanja podjetij so na voljo v slovenskem, angleškem, 
nemškem, italijanskem, madţarskem in hrvaškem jeziku. 

V letu 2010 je AJPES dopolnil metodologijo za določanje bonitetnih ocen 
gospodarskih druţb z vključitvijo zaznavanja sprememb dodatnih notranjih in 
zunanjih dejavnikov vsakega ocenjevanega podjetja v ocenjevanje bonitete podjetja. 
Tako so v trenutne bonitetne ocene, pripravljene na dan naročila, v še večji meri 
vključeni kratkoročni podatki in informacije, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno 
določene modelske bonitetne ocene in zagotavljajo še večjo zanesljivost ocen.  

Bonitetne ocene podjetij so najhitreje dostopne na spletnem portalu AJPES v 
bonitetni informaciji eS.BON, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku. Pri nakupu 
večjega števila bonitetnih informacij AJPES nudi tudi popust. Naročnikom nudi tudi 
sodoben elektronski način plačila spletnih storitev. 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 85 od 164 

 

4.2.2  Druge bonitetne informacije 

Za podjetja in za druge poslovne subjekte - samostojne podjetnike, zadruge, 
zavode ter druge proračunske uporabnike s sedeţem v Sloveniji izdeluje AJPES tudi 
druge vrste bonitetnih informacij. Vsebinsko se razlikujejo glede na posamezne 
skupine poslovnih subjektov in glede na namen uporabe informacij (krajše in 
obširnejše informacije, poglobljene analize poslovanja posameznih poslovnih 
subjektov). Bonitetne informacije AJPES temeljijo na široki bazi uradnih podatkov, 
kar zagotavlja njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost. V letu 2010 so se najbolj 
povečala naročila bonitetnih informacij o samostojnih podjetnikih. 

4.2.3  Zbirka finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes 

FI-PO AJPES je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in 
kazalnikov o poslovanju posameznih gospodarskih druţb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov v daljšem časovnem obdobju, ki omogoča kakovostno in celovito presojo 
finančnega poslovanja posameznega poslovnega subjekta. Na voljo je na spletnem 
portalu AJPES, v slovenskem in v angleškem jeziku. Zbirka zajema preko 120.000 
poslovnih subjektov. Za gospodarske druţbe in zadruge so v FI-PO AJPES vključeni 
podatki in kazalniki poslovanja od leta 1994 dalje, za samostojne podjetnike pa od 
leta 2001 dalje. Vključuje tudi podatke in kazalnike za posamezne dejavnosti, občine, 
regije in celotno gospodarstvo.  

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

4.2.4  Večstransko pobotanje obveznosti med poslovnimi subjekti   

Večstransko pobotanje, ki je način prenehanja neposredno in posredno 
vzajemnih denarnih obveznosti, opravlja AJPES kot konkurenčno storitev na podlagi 
pogodbe s posameznimi poslovnimi subjekti v skladu z Obligacijskim zakonikom, s 
Splošnimi pogoji večstranskega pobotanja obveznosti pri AJPES in v skladu s Pogoji 
elektronskega poslovanja med naročniki in AJPES. Pobotanje izvaja 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 in 
vzdrţevanje pravil za izvajanje večstranskega pobotanja obveznosti med poslovnimi 
subjekti oziroma naročniki, ki so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki, 
izdelava in objava letnih časovnih načrtov večstranskih pobotanj, pridobivanje novih 
udeleţencev in sklepanje pogodb o izvajanju večstranskega pobotanja obveznosti, 
tekoče sprejemanje prijav v pobotanje, opravljanje pobotanj in obveščanje 
udeleţencev o rezultatih pobotanj. AJPES objavlja različna obvestila in poročila o 
rezultatih pobotanja na spletnem portalu. 
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AJPES opravlja večstransko pobotanje na hiter, varen, učinkovit in cenovno 
ugoden način. Prijave obveznosti v pobotanje lahko poslovni subjekti predloţijo prek 
spletnega portala AJPES, po elektronski pošti, na disketi ali na papirju. 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 ne 
zaračuna. 

V letu 2010, v razmerah slabe likvidnosti in konkurenčnosti mikro, majhnih in 
srednjih podjetij, ki se je razširila tudi  na prvotno dobre plačnike, je AJPES povečal 
aktivnosti pri predstavitvi moţnosti in prednosti, ki jih poslovnim subjektom za 
zmanjševanje zadolţenosti nudi večstransko pobotanje obveznosti. V okviru teh 
aktivnosti je preko Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in drugih zdruţenj predstavljal poslovnim 
subjektom moţne učinke večstranskega pobota obveznosti ob večji vključenosti 
poslovnih subjektov v to storitev AJPES. Zavzemal se je tudi za vpeljavo obveznega 
večstranskega pobota kot enega izmed ukrepov za preprečevanje zamud pri plačilih. 

Dolţniki so v letu 2010 prijavili v pobotanje svoje obveznosti v skupnem znesku 
2.558.479.592 evrov. Pobotanje je uspelo doseči 82,5 % sodelujočih dolţnikov. 
Povprečen deleţ pobotanih obveznosti se je povečal na 13,7 % (leto prej 13,1 %). 
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VI. PODPORNE IN OSTALE NALOGE 

1. VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH 

1.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilji AJPES kot prekrškovnega organa so s preventivnim informiranjem 
in svetovanjem uporabnikom prispevati k zmanjševanju kršitev predpisov s področja 
uresničevanja temeljnih nalog AJPES, pri izvajanju postopkov o prekrških pa le-te 
voditi učinkovito in sproti reševati prirast novih zadev. 

AJPES si je v Programu dela za leto 2010 zadal cilj, da bo ob koncu leta število 
nerešenih zadev manjše kot v letu prej oziroma da bo rešeno večje število zadev, kot 
znaša prirast novih. Tega cilja AJPES ni uspel v celoti uresničiti, saj je bil prirast 
novih zadev (8.775) v letu 2010 glede na njihov prirast (7.974) v letu 2009 za 10 % 
večji, nerešenih zadev pa je bilo konec leta 2010 več za 7,5 %. 

1.2 Uresničevanje nalog 

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in materialnih predpisov AJPES vodi in 
odloča v postopkih o prekrških v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, v naslednjih 
primerih: 

 opustitev predloţitve letnih poročil gospodarskih druţb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov za javno objavo (Zakon o gospodarskih druţbah), 

 opustitev predloţitve podatkov iz letnih poročil gospodarskih druţb in 
samostojnih podjetnikov posameznikov za drţavno statistiko (Zakon o 
gospodarskih druţbah), 

 opustitev predloţitve letnih poročil zadrug (Zakon o zadrugah), 

 opustitev predloţitve letnih poročil društev (Zakon o društvih), 

 opustitev predloţitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih 
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Zakon o računovodstvu), 

 prijava napačnih podatkov v poslovni register oziroma opustitev prijave 
sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika 
posameznika (Zakon o gospodarskih druţbah). 

Naloge vodenja in odločanja v postopkih o prekrških opravljajo pooblaščene 
uradne osebe v izpostavah poleg opravljanja rednih strokovnih nalog. Z namenom, 
da bi se naloge vodenja in odločanja v postopkih o prekrških opravljale čim bolj 
strokovno, je Strokovna skupina za pripravo podlag za delo AJPES kot 
prekrškovnega organa v letu 2010 izdelala končno verzijo Priročnika za delo 
pooblaščenih uradnih oseb, v januarju 2011 pa je izdala še Uporabniški priročnik za 
delo s programom ISPO-2, ki se uporablja za vodenje evidenc v prekrškovnih 
postopkih. Z obema priročnikoma so se nadomestila vsa posamična navodila za delo 
iz preteklih let. 

Kljub nenehnim prizadevanjem AJPES, da bi bilo čim manj kršitev predpisov s 
področja predloţitve letnih poročil, se njihovo število ne zmanjšuje v skladu s 
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pričakovanji. Opaţamo celo, da se število gospodarskih druţb, ki kršijo določbe o 
obveznosti predloţitve letnih poročil, v zadnjih treh letih povečuje, medtem ko se 
število kršiteljev pri drugih vrstah poslovnih subjektov zmanjšuje.  

 
Število prekrškovnih zadev in obseg rešenih zadev v letu 2010 

Zap.št. Besedilo 
Število 
zadev 

Deleţ  
v % 

I. Zadeve za reševanje v letu 2010 (1 + 2) 10.260 100,0 

1. Prenos nerešenih zadev iz leta 2009 1.485 14,5 

2. Nove zadeve v letu 2010, od tega: 8.775 85,5 

 a) nepredloţitev letnih poročil za leto 2009 8.652 84,3 

 b) kršitve po 74. In 75. členu ZGD-1 123 1,2 

II. Rešene zadeve (1 do 5)  8.664 84,4 

1. Zadeve, odstopljene drugim organom zaradi nepristojnosti 2 - 

2. Uradni zaznamki, da se odločba ne izda oziroma da se 
postopek ne začne 

4.239 41,3 

3. Izdana opozorila 3.143 30,6 

4. Izdane odločbe o prekršku 1.258 12,3 

5. Ustavljeni postopki 22 0,2 

III. 
Nerešene zadeve po stanju na dan 31.12.2010 
(I. – II.) 

1.596 15,6 

 
Ostale naloge s področja vodenja in odločanja v postopkih o prekrških 

Zap.št. Besedilo 

Število zadev 

Leto 
2009 

Leto  
2010 

1. Število izdanih plačilnih nalogov za plačilo sodne takse 1.383 1.933 

2. Število vloţenih ugovorov zoper plačilni nalog za plačilo sodne 
takse, od tega: 

9 9 

a) število zavrţenih ugovorov 9 8 

b) število zavrnjenih ugovorov - 1 

3. Število vloţenih zahtev za sodno varstvo, od tega: 14 13 

a)    število zavrţenih zahtev za sodno varstvo 5 3 

b)    število zahtev za sodno varstvo, posredovanih sodišču 7 5 

4. Število predlogov za določitev uklonilnega zapora 64 41 

5. Število pobud za vloţitev zahteve za varstvo zakonitosti 1 - 

6. Število predlogov za nadomestitev plačila globe z opravo nalog v 
splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti 

- - 

Iz preglednice s podatki o obsegu opravljenega dela je razvidno, da je bilo v letu 
2010 izdanih več odločb o prekršku kot v prejšnjem letu, število izdanih plačilnih 
nalogov za plačilo sodne takse pa je bilo večje kar za 40%. Kljub večjemu številu 
izdanih odločb in plačilnih nalogov za plačilo sodne takse se število ugovorov in 
zahtev  za sodno varstvo ni povečalo in ostaja še naprej zelo majhno.  

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 2010 na okrajna sodišča vloţenih 41 
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predlogov za določitev uklonilnega zapora. Neplačana globa in sodna taksa se 
prisilno izterjajo.  

AJPES ima z DURS sklenjen Dogovor o elektronski izmenjavi podatkov za 
prisilno izterjavo. Na podlagi tega dogovora AJPES posreduje DURS predloge za 
prisilno izterjavo neplačanih glob in stroškov postopka (povprečnin oz. sodnih taks) v 
elektronski obliki. V letu 2010 je bilo na ta način posredovanih v prisilno izterjavo za 
249.227 evrov neplačanih glob in za 85.097 evrov neplačanih sodnih taks. Obseg 
uspešne prisilne izterjave je bil v letu 2010 nekoliko manjši kot v letu prej, povečal pa 
se je obseg prostovoljnih plačil. Neporavnanih je še okrog 68 % vseh terjatev iz 
naslova izrečenih glob in sodne takse (v letu prej okrog 70%). 

 
Obseg vzpostavljenih terjatev iz naslova glob in stroškov postopka (povprečnin 

oz. sodnih taks) v obdobju 2006 – 2010 

Besedilo 
Znesek v EUR po letih 

Skupaj 
2006 

1
 2007 2008 2009 2010 

1. Znesek vzpostavljenih terjatev 294.705 476.398 453.882 178.864 179.579 1.583.428 

  - za globe 190.578 404.464 323.859 136.229 111.700 1.166.830 

  - za povprečnine oz. sodno takso 104.127 71.934 130.023 42.635 67.879 416.598 

2. Znesek prostovoljnih plačil  43.100 38.032 57.223 42.498 55.599 236.452 

3. Znesek terjatev, posredovanih v  
155.350 590.557 359.800 74.852 334.324 1.514.883 

    prisilno izterjavo 

4. Izterjani znesek  - 54.644 119.647 49.438 49.337 273.066 

5. Skupaj plačila 
2
 

43.100 92.676 176.870 91.936 104.936 509.518 
    (5=2+4) 

6. Deleţ plačil v vseh terjatvah 
14,6% 19,5% 39,0% 51,4% 58,4% 32,2% 

    (6=5/1*100) 

       

Opombe:       

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

2. Plačila v posameznem letu se nanašajo tudi na terjatve, ki so bile vzpostavljene v prejšnjem letu oz. v prejšnjih letih.  
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2.  INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 

2.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Uresničevanje strateških ciljev in poslanstva AJPES je neločljivo povezano z 
uporabo elektronskega poslovanja. Zato AJPES pri razvoju javnih in trţnih storitev 
prilagaja svoje informacijske rešitve naprednim informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam ter spodbuja razvoj dobre prakse elektronskega poslovanja v drţavi. Z 
uvajanjem in izboljševanjem spletnih storitev se AJPES tudi neposredno povezuje z 
javnimi institucijami in poslovnimi subjekti. 

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

S povečevanjem obsega in pomena elektronskega poslovanja se povečuje 
pomen informacijske podpore, zato je bilo zagotavljanje zmogljive in zanesljive 
informacijske podpore cilj AJPES tudi v letu 2010. Ta cilj je AJPES v letu 2010 
dosegel zlasti z lastnim razvojem sodobnih informacijskih rešitev za vodenje Registra 
transakcijskih računov. Pomen zanesljivega delovanja informacijskega sistema 
AJPES se povečuje tako zaradi njegovih nalog v e-VEM sistemu kot zaradi 
neprestano naraščajočega števila uporabnikov njegovih spletnih storitev. 

V minulem letu je po podatkih Google Analytics spletni portal AJPES poprečno 
dnevno obiskalo 17.066 obiskovalcev, pregledali so poprečno 12 strani in se pri 
posameznem obisku zadrţali 6,75 minut. Največ ali okrog 55 tisoč jih je spletni portal 
odprlo na dan 30. 3. In 31. 3. 2010, v času oddaje letnih poročil, ko so skupaj odprli 
963 tisoč in 981 tisoč  spletnih strani. V letu 2010 je Google Analytics zabeleţil 
skupaj 519 tisoč različnih uporabnikov, ki so opravili skupaj 6,2 milijona obiskov ter 
odprli skoraj 74 milijonov spletnih strani. Večina obiskovalcev v proučevanem 
obdobju je bila iz Slovenije, sledi Avstrija z 22.009, Nemčija z 19.289, Anglija z 8.513, 
Hrvaška z 8.269, Italija s 6.873, ZDA s 5.238, Srbija s 5.016, Nizozemska s 4.548 in 
Francija s 4.429 obiski. Večina oz. 56 % uporabnikov je dostopala do spletne strani 
AJPES neposredno, 32 % preko iskalnika Google, 9 % preko iskalnika Najdi.si, ostali 
pa prek drugih iskalnikov in spletnih strani. 

2.2 Uresničevanje nalog 

2.2.1 Posodobitev informacijske infrastrukture 

V letu 2010 so bili na področju streţniške infrastrukture na vseh dvanajstih 
izpostavah AJPES zaradi zastaranja in povečanja števila okvar zamenjani obstoječi 
datotečni streţniki z novimi, tehnološko zmogljivejšimi streţniki. Na področju namizne 
računalniške opreme je bilo zamenjanih 55 osebnih računalnikov, 20 monitorjev in 28 
tiskalnikov. 
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Na področju virtualizacije streţnikov je AJPES v letu 2010 preizkušal rešitve za 
virtualizacijo Hyper-V na streţniških gručah. Potreba po taki rešitvi se je pojavila 
zaradi zahtev po zanesljivejšem delovanju obstoječih in novih virtualnih streţnikov. 
Obstoječa rešitev za virtualizacijo streţnikov je sicer delovala ustrezno, vendar ni 
omogočala visoke zanesljivosti s preklopom na rezervni streţnik ob okvari. Nova 
rešitev to omogoča, pri čemer pa potrebuje tudi ustrezno strojno podporo, za kar je 
bilo poskrbljeno ţe ob zadnji menjavi strojne opreme z nabavo zadnje generacije 64-
bitnih procesorjev. Ker je bila poskusna migracija virtualnih streţnikov v tehnologiji 
Hyper-V uspešna, bo AJPES z uvajanjem te tehnologije nadaljeval v letu 2011. 

Navedene izboljšave dela informacijskega sistema so ţe imele pozitiven učinek 
na zanesljivost in odzivnost delovanja informacijskega sistema, zato AJPES ocenjuje, 
da so bili cilji posodobitve informacijske podpore v letu 2010 doseţeni gospodarno, 
učinkovito in uspešno. 

2.2.2 Prevzem in vzpostavitev vodenja Registra transakcijskih računov 

V začetku leta 2010 je AJPES nadaljeval s pripravljalnimi deli na področju 
prevzema vodenja Registra transakcijskih računov od Banke Slovenije in začel z 
analizo obstoječih in potrebnih novih funkcionalnosti registra ter posodobitev 
izmenjave podatkov o transakcijskih računih s ponudniki plačilnih storitev. 
Tehnološko je AJPES nov sistem registra postavil na višjo raven s tem, da se register 
posodablja v realnem času prek spletnih servisov namesto paketnega dnevnega 
osveţevanja podatkov, ki se je izvajalo na Banki Slovenije. Za izvedbo tega projekta 
je bila potrebna obseţna koordinacija s ponudniki plačilnih storitev in njihovimi 
izvajalci informacijskih rešitev. Kljub temu, da je bil prvotni rok za prevzem registra ţe 
enkrat odloţen, je prihajalo do ponovnih zahtev po odloţitvi prenosa registra na 
AJPES, ker ponudniki plačilnih storitev niso imeli pripravljenih informacijskih rešitev. 
Zaradi navedenega je moral AJPES svoje rešitve dodatno prilagajati in vloţiti 
dodatne napore z nudenjem pomoči izvajalcem ponudnikov plačilnih storitev. Kljub 
navedenim teţavam se je prenos registra transakcijskih računov z Banke Slovenije 
na AJPES 1.7.2010 uspešno izvedel. Ponudniki plačnih storitev so po prehodu 
prenesenega registra v produkcijo svoje rešitve še optimizirali in/ali dopolnjevali vse 
do konca leta, AJPES pa jim je nudil podporo, testno okolje in prenose v produkcijo.  

Vzporedno z razvojem sistema Registra transakcijskih računov (RTR) je 
potekalo načrtovanje in izvedba spletne aplikacije za javne in zaščitene vpoglede v 
podatke registra (eRTR), spletne aplikacije za naročanje podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb (refRTR) na podlagi izvršljivih listin in spletnih servisov za 
dostop do podatkov registra prek informacijskih rešitev zunanjih večjih uporabnikov 
(sodišča, policija, MDDSZ, idr.). Najobseţnejša je bila predvsem izvedba spletne 
aplikacije za naročanje podatkov, saj mora aplikacija omogočati vnos, evidentiranje in 
spremljanje reševanja zahtevkov ter omogočati tudi delo z listinami v elektronski 
obliki in masovni uvoz podatkov v XML obliki. Vse načrtovane in nekatere dodatne 
funkcionalnosti so bile uspešno realizirane, s čimer je bila zagotovljena zelo dobra 
podpora usluţbencem za hitro in učinkovito reševanje zadev. 

Za potrebe vpogleda javnosti v podatke o transakcijskih računih poslovnih 
subjektov je bila izdelana spletna aplikacija eRTR. Za uporabnike s posebnimi 
pravicami omogoča ista aplikacija tudi zaščiten vpogled v podatke o transakcijskih 
računih fizičnih oseb. Za dostop do osebnih podatkov se mora uporabnik predstaviti s 
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kvalificiranim digitalnim potrdilom in imeti ustrezno pooblastilo. Vsi dostopi do 
osebnih podatkov (vključno z razlogom za dostop) se beleţijo v dnevnik. 

Sistem registra transakcijskih računov in pripadajoči podsistemi so v času od 
vzpostavitve 1. 7. 2010 dalje ves čas delovali stabilno in učinkovito, s čimer so bili 
doseţeni vsi zastavljeni cilji prenosa vodenja registra z Banke Slovenije na AJPES. 
Kakovost podatkov in storitev za uporabnike se je pomembno povečala, saj je 
AJPES za potrebe Registra transakcijskih računov vzpostavil celovit sistem kontrol in 
prevzem podatkov iz primarnih registrov, kot so Centralni register prebivalstva, 
Register davčnih zavezancev, Poslovni register Slovenije, Register prostorskih enot 
idr. 

2.2.3 Registracija poslovnih subjektov 

AJPES je letu 2010 nadaljeval z razvojnimi aktivnostmi za uresničevanje 
poslanstva osrednje registrske organizacije, v katero se razvija v okviru 
medinstitucionalnega e-VEM sistema. Z upravljanjem informacijskega sistema 
sodnega registra kot dela Poslovnega registra Slovenije je zagotavljal pogoje za 
nemoteno in učinkovito registracijo gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v 
sodni register.  

V letu 2010 je AJPES izvedel tehnološko in vsebinsko prenovo postopkov 
registracije samostojnih podjetnikov. Registracijski postopki samostojnih podjetnikov 
so bili preneseni v enoten sistem po zgledu postopkov za registracijo gospodarskih 
druţb, s čimer so se postopki precej poenotili. Po zaključenem intenzivnem 
integralnem testiranju rešitev je bil nov sistem uspešno vključen v produkcijsko 
okolje. 

Zaradi načrtovanega prenosa Registra društev iz Ministrstva za notranje zadeve 
na AJPES je bil pripravljen tudi delni idejni projekt moţnih rešitev za vključitev vsebin 
registra društev v e-VEM in poslovni register in prevzem dokumentov društev v 
elektronski obliki od Ministrstva za notranje zadeve. Zaradi odloga realizacije tega 
projekta so pripravljalne aktivnosti do nadaljnjega zaustavljene.  

2.2.4 Evropski poslovni register 

V letu 2010 je AJPES sodeloval pri posodabljanju informacijskih rešitev za 
izmenjavo podatkov z mreţo EBR. V letu 2010 je bil na nivoju EBR vzpostavljen 
projekt izgradnje mreţe EBR 3.0, ki predstavlja tehnološko in deloma tudi vsebinsko 
posodobitev obstoječih storitev. Projekt zajema izdelavo nove centralizirane rešitve 
za izmenjavo podatkov in dokumentov registrskih organov drţav članic prek spletnih 
servisov. Cilji novega sistema so predvsem stalna razpoloţljivost storitev in bistveno 
hitrejše iskanje in pridobivanje podatkov in dokumentov. 

AJPES je začel z razvojem spletnih servisov za posredovanje podatkov iz baze 
poslovnega registra v novembru 2010 in v skladu z načrtom do konca leta 2010 
namestil rešitev v testno okolje ter uspešno izvedel osnovno testiranje. Rešitev je 
pripravljena in bo v letu 2011 testirana tudi s strani drugih članic EBR mreţe v skladu 
s prilagojenim časovnim načrtom EBR. Vzporedno z razvojem spletnih servisov za 
posredovanje podatkov je AJPES v letu 2010 posodabljal tudi obstoječo spletno 
aplikacijo za iskanje in prevzem podatkov ter dokumentov iz mreţe EBR po 
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funkcionalnih zahtevah projekta EBR 3.0. Ker se način pridobivanja podatkov po 
novem precej razlikuje, so spremembe relativno obseţne. Izvedba sprememb v 
AJPES bo zato predvidoma trajala do marca 2011. 

2.2.5 Sistem elektronskega pooblaščanja 

AJPES je v letu 2010 izdelal nov celovit sistem pooblaščanja (ePooblastila), ki 
omogoča zastopnikom poslovnih subjektov, da pooblastijo poljubne izvajalce za 
opravljanje različnih storitev v njihovem imenu na spletnem portalu AJPES. 
Pooblastila se lahko podpiše ali odda v celoti elektronsko z uporabo kvalificiranih 
digitalnih potrdil ali pa se jih natisne, podpiše na papirju in posreduje na AJPES po 
pošti. Pooblastitelji lahko pooblaščencem posebej dovolijo tudi pooblaščanje naprej 
(npr. zastopnikom računovodskih servisov pooblaščanje njihovih delavcev). 
Pooblastitelji na najvišjem nivoju so zastopniki poslovnih subjektov, ki lahko za 
uporabo storitev ali delov storitev pooblastijo druge poslovne subjekte, fizične osebe, 
imetnike kvalificiranih digitalnih potrdil in registrirane uporabnike spletnega portala 
AJPES. V okviru posamezne storitve se lahko pooblaščenca pooblasti ločeno za 
vpogled, vnos in oddajo podatkov. Vsi pooblastitelji, ki so zastopniki poslovnih 
subjektov in imajo v Poslovnem Registru Slovenije ustrezen identifikator - davčno 
številko fizične osebe ter so vključeni v Evidenco digitalnih potrdil (EDP), ki jo vodi 
AJPES, imajo privzeto pravice za opravljanje vseh storitev na spletnem portalu 
AJPES za poslovni subjekt, ki ga zastopajo.  

Bistvena prednost novega sistema je občutno zmanjšanje potrebe po izdaji 
novih pooblastil v primeru prenehanja veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil 
(običajno potečejo po treh letih), v primeru organizacijskih sprememb pri izvajalcih in 
nadomeščanj ter ob spremembah zastopnikov poslovnih subjektov. Ocenjuje se, da 
se bo obseg potrebe po novih pooblastilih z novim sistemom zmanjšal za okrog 
90 %. 

Sistem ePooblastil bo postopno nadomestil večino dokumentov (vlog), ki se 
sedaj uporabljajo za pooblaščanje poročevalcev. Kot prva storitev je bila v letu 2010 
podprta spletna storitev za posredovanje letnih poročil. Vsa ţe dana pooblastila, ki so 
se glasila na posamezna kvalificirana digitalna potrdila, so bila programsko 
prenesena v nov sistem. 

2.2.6 Statistična raziskovanja 

Skladno s pooblastili 219. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 
(ZPlaSS) AJPES od ponudnikov plačilnih storitev zbira in obdeluje podatke o 
dospelih neporavnanih obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. V 
letu 2010 so poleg pravnih oseb statistično poročanje prvič vključeni tudi samostojni 
podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. V letu 2010 so 
ponudniki plačilnih storitev posredovali podatke prek streţnika AJPES in ne več prek 
streţnika Banke Slovenije. Spremenjen je bil tudi način poročanja podatkov o 
dospelih neporavnanih  obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov s 
sodobnejšimi informacijskimi rešitvami, in sicer v XML tehnologiji in ne več v obliki 
tekstovne datoteke. Ponudniki plačilnih storitev so v letu 2010 posredovali samo 
podatke o spremembah pri posameznih dospelih neporavnanih obveznostih in ne 
več vseh podatkov, vpisanih v evidenco. Omogočeno jim je bilo tudi evidentiranje 
odloga plačil davčnih in drugih obveznosti.  
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2.2.7 Rezervni računalniški center 

AJPES je v letu 2010 začel izvajati aktivnosti za vzpostavitev rezervnega 
računalniškega centra na oddaljeni lokaciji, na katerega bi lahko v primeru delne ali 
katastrofalne odpovedi osrednjega računalniškega centra prenesli vitalne dele 
informacijskega sistema. V ta namen je bila nabavljena osnovna računalniška in 
komunikacijska oprema ter del licenc za programsko opremo. Nameščanje te opreme 
bo izvedeno v letu 2011. 

Zaradi racionalnosti je AJPES načrtoval vzpostavitev rezervnega centra na 
lokaciji rezervnega centra Ministrstva za javno upravo, kot je bilo dogovorjeno ţe leta 
2008 ob prevzemu upravljanja sodnega registra od Vrhovnega sodišča RS, za 
katerega je informacijski sistem upravljalo Ministrstvo za javno upravo. Ko je AJPES 
v zadnjem trimesečju leta 2010 skušal skleniti dejanski dogovor za uporabo prostora 
na lokaciji rezervnega centra Ministrstva za javno upravo v Mariboru, mu je 
ministrstvo sporočilo, da v skladu s spremenjenimi internimi predpisi AJPES ne more 
zagotoviti souporabe tega rezervnega centra. Ministrstvo po novih pravilih tako 
souporabo rezervnega centra lahko zagotovi le tistim proračunskim uporabnikom, ki 
za izvajanje svojih rednih nalog uporabljajo storitve računalniškega centra 
ministrstva. Na podlagi tega sporočila je AJPES sprejel odločitev, da zagotovi 
rezervni računalniški center v svoji izpostavi v Murski Soboti, kjer je Agencija RS za 
plačilni promet nekoč ţe imela računski center svoje podruţnice. Vzpostavitev 
lastnega okolja za delovanje rezervnega centra bo v letu 2011 zahtevala dodatna 
investicijska vlaganja. 

2.2.8 Povečanje učinkovitosti procesov na področju upravljanja 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije 

AJPES je v letu 2010 za izboljšanje učinkovitosti procesov na področju 
upravljanja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) nadaljevala z uvajanjem 
dobrih praks in priporočil ITIL (Information Technology Infrastructure Library) in 
standarda ISO 9001.  

Postopna uvedba standardov in priporočil bo jasno opredelila meje procesov in 
odgovornosti za njihovo izvedbo, s čimer se bo povečala njihova učinkovitost in 
omogočil nadzor nad njihovim izvajanjem.  

AJPES je uvedel tudi odprtokodno programsko rešitev OTRS za beleţenje in 
spremljanje zahtev na področju podpore uporabnikom. S tem je po priporočilih ITIL 
vzpostavil enotno vstopno točko, evidenco vseh zahtev na enem mestu in bazo 
podatkov o rešitvah ponavljajočih se problemov. Sistem AJPES omogoča 
spremljanje učinkovitosti reševanja zadev po posameznih izvajalcih in obveščanje 
uporabnikov o stanju zadeve.  

Glavni cilji uvedbe aplikacije so bili zmanjšanje časa od prijave do odprave 
napake, enakomernejša porazdelitev zadev po izvajalcih, prerazporejanje zadev med 
izvajalci, proaktivno delovanje Sluţbe za informacijsko tehnologijo in s tem 
zmanjšanje števila problemov v prihodnje.  
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3. VARNOST IN KAKOVOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

3.1 Uresničevanje strateških in letnih ciljev 

Strateški cilj AJPES na področju varnosti in kakovosti informacijskega sistema 
je zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoloţljivosti 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.  

Osnova za učinkovito vpeljevanje zahtev standarda je med drugim tudi 
razumevanje poslovnih procesov in procesnega modela. AJPES skozi svoje 
poslovne procese zagotavlja uresničevanje zahtev, ki jih postavlja okolje, dogovorjeni 
poslovni cilji in zakonodaja. Strateški cilj AJPES na področju kakovosti je sistemsko 
urediti njeno nenehno izboljševanje in doseganje odličnosti, zato bo v svoje 
poslovanje vpeljal sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 
9001. 

3.2 Uresničevanje nalog 

Najpomembnejše 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 
spremljanje njihovega uresničevanja, sodelovanje pri zagotavljanju in upravljanju 
neprekinjenega poslovanja, upravljanje z varnostnimi dogodki, izvedba usposabljanj 
s področja informacijske varnosti ter izvajanje notranjih nadzorov in inštruktaţ, vse 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 (ZVOP-1) ter Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). 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.  

Na področju upravljanja informacijske varnosti je bilo izvedeno varnostno 
preverjanje spletnega portala www.ajpes.si, ki predstavlja glavno dostopno točko do 
storitev AJPES, zato je njegovo varno in zanesljivo delovanje ključnega pomena za 
uresničevanje nalog AJPES. Da bi preverili, ali so potrebni varnostni mehanizmi 
vzpostavljeni in pravilno konfigurirani, je bilo izvedeno varnostno preverjanje 
spletnega portala s strani zunanjega izvajalca. Pri preverjanju so bile ugotovljene 
nekatere manjše slabosti, oblikovani in sprejeti so bili korektivni ukrepi, slabosti pa so 
bile v kratkem času uspešno odpravljene. Glede na dobre izkušnje in doseţene 
pozitivne rezultate varnostnih pregledov je bila sprejeta odločitev o kontinuiranem 
spremljanju potencialnih ranljivosti spletnega portala s strani zunanjega izvajalca. 
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Redno je bilo nadzirano upravljanje dostopov usluţbencev AJPES do 
informacijskega sistema v primerih prenehanja zaposlitve v AJPES, kjer so bili 
postopki izvajani v skladu z varnostno politiko. Nadzirana je bila pravilna uporaba 
interneta in sistema elektronske pošte. 

Na področju uvajanja sistema vodenja kakovosti z zahtevami standarda ISO 
9001 je bil v prvem četrtletju zaključen Projekt za opredelitev procesnega modela in 
določitev glavnih poslovnih procesov AJPES, ki je bil izvajan v okviru aktivnega 
izobraţevanja s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ). Poleg 
projektne skupine so pri izvedbi sodelovale tudi delovne skupine s posameznih 
področij izvajanja nalog AJPES. V okviru projekta je bil opredeljen procesni model, 
določeni so bili glavni, podporni in vodstveni procesi, določeni so bili skrbniki in 
lastniki procesov ter kazalniki uspešnosti procesov. Skladno z zahtevami standarda 
je bila vzpostavljena potrebna dokumentacija. V drugi četrtini leta smo pričeli z 
izvedbo Projekta vzpostavitve sistema vodenja, ki je bil prav tako izvajan na podlagi 
aktivnega izobraţevanja s strani SIQ. V okviru tega projekta so bili procesi povezani 
z zahtevami standarda ISO 9001. Ob zaključku projekta je bilo izvedeno 
izobraţevanje notranjih presojevalcev in opravljena notranja presoja sistema 
vodenja, ugotovitve pa predstavljene na vodstvenem pregledu. Vzporedno z 
izvajanjem projekta je potekala tudi prenova intranetnega portala AJDA, za skladno 
upravljanje z dokumentacijo sistema vodenja. S tem so bili izpolnjeni pogoji za 
izvedbo neodvisne zunanje presoje, katere cilj je pridobitev certifikata skladnosti 
sistema vodenja kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001. Izvedba certifikacijske 
presoje je predvidena v prvem četrtletju 2011. 

Hkrati z zaključkom aktivnosti za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti so bile 
začete priprave za celovito sistemsko ureditev zajema in hrambe dokumentarnega 
gradiva v elektronski obliki. Opravljena je bila predhodna analiza pristojnosti, nalog, 
poslovnih funkcij in notranje organizacije ter po posameznih poslovnih procesih 
popisano dokumentarno gradivo, ki nastaja pri poslovanju AJPES. Na podlagi 
ugotovitev so bila pripravljena izhodišča za prenovo procesa upravljanja z 
dokumentarnim gradivom. 
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VII. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 
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UVOD 
 

AJPES, kot javna agencija v skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah,  enkrat letno 

ugotavlja mnenje uporabnikov o njenem delu ter o moţnih predlogih glede storitev in 

izboljšav. Zato je bila v času od 27. 1. 2011 do 23. 2. 2011 na spletnem portalu na voljo 

anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami AJPES. Z anketo je AJPES ţelel pridobiti 

ocene, mnenja in predloge uporabnikov storitev javne sluţbe in trţne dejavnosti AJPES, ki 

so podlaga za usmeritev, kje in na kakšen način naj spremeni, dopolni oziroma pribliţa 

storitve, da bodo uporabnikom še bolj koristne in prijazne za uporabo. 

 

Na vprašalnik (Priloga 1) je odgovorilo 2.514 anonimnih uporabnikov, kar je največ doslej. 

Obsegal je 16 vprašanj oz. točk, katerih namen je bil pridobiti mnenja oz. ocene uporabnikov 

AJPES na naslednje vsebine: 

 

- ocena poslovanja izpostav AJPES, 

- namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES, 

- ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 

- ocena spletnega portala AJPES. 

 

Uporabniki so lahko v zvezi s predlogi za izboljšanje kakovosti storitev odgovorili na tri odprta 

vprašanja, in sicer ali ţelijo, da se kaj izboljša in kako, ali so s čim posebno zadovoljni in ali 

jih kaj posebno moti. 

 

Odgovori anketiranih na vprašalnik o kakovosti storitev AJPES so v Prilogi 2, odgovori 

anketiranih po posameznih izpostavah AJPES pa v Prilogi 3.  

 

V nadaljevanju tega poročila so povzete ugotovitve o mnenju uporabnikov o delu AJPES v 

letu 2010. 
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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. 

1.1 Odgovori uporabnikov glede na vrsto organizacije 

 

Največji deleţ odgovorov so prispevali anketirani iz gospodarskih druţb, pravnih oseb 

javnega prava in samostojni podjetniki, najmanj uporabnikov, ki so odgovarjali pa je bilo s 

strani notariatov. 99 anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.  

 

Računovodski servisi, ki po vrsti organizacije sicer sodijo med gospodarske druţbe 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 Deleţ 

odgovorov v % 

Gospodarska druţba 44,85 

Samostojni podjetnik 14,44 

Računovodski servis 8,13 

Pravna oseba zasebnega prava 2,38 

Pravna oseba javnega prava 17,86 

Društvo 1,30 

Banka 4,76 

Notariat 0,22 

Sodišče 0,95 

Odvetništvo 2,20 

Drugo 2,98 
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1.2 Odgovori uporabnikov glede na poklic 

 

Na anketo so preteţno odgovarjale osebe, ki opravljajo poklic računovodje, finančnika, 

poslovodje ter javni usluţbenci. 196 oseb opravlja v anketi ne-specificirane poklice 

(»drugo«), 203 osebe pa na vprašanje o poklicu niso odgovorile.  

 

Področje dela oziroma 
poklic 

Deleţ 
odgovorov v % 

Finančnik 6,32 

Računovodja 53,70 

Analitik 1,60 

Trţnik 2,21 

Pravnik 3,68 

Revizor 0,22 

Davčnik 0,78 

Bančnik 3,16 

Raziskovalec 0,43 

Informatik 1,56 

Poslovodja 6,40 

Notar 0,00 

Odvetnik  1,34 

Sodnik 0,09 

Novinar 0,13 

Proizvajalec proizvodov in 
storitev 1,99 

Javni usluţbenec 6,79 

Funkcionar 0,26 

Študent 0,87 

Drugo  8,48 
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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. Deleţ sodelujočih v anketi je bil sorazmeren številu poslovnih subjektov po 

geografskih področjih oz. po izpostavah AJPES. Največji del anketiranih sodeluje z Izpostavo 

Ljubljana, 249 oseb pa na to vprašanje ni odgovorilo: 

 

 

Izpostava 
AJPES 

Deleţ 
odgovorov v % 

Deleţ 
poslovnih 

subjektov na 
dan 31.12.2010 

v % 

Ljubljana 31,80 33,10 

Celje 6,88 8,64 

Koper 7,12 6,89 

Kranj 7,86 9,73 

Krško 2,46 2,84 

Maribor 15,41 14,67 

Murska Sobota 3,99 4,44 

Nova Gorica 4,05 6,31 

Novo mesto 4,73 5,38 

Postojna 1,84 2,29 

Trbovlje 1,41 1,43 

Velenje 3,81 4,29 
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2. ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA 

 

Vprašanja in odgovori so bili po vsebini strukturirani v naslednje skupine: 

 

- ocena poslovanja izpostav AJPES 

- namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 

- ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami, 

- ocena spletnega portala AJPES 

2.1 Ocena poslovanja izpostav AJPES 

 

Delo izpostav (4. točka vprašalnika) so anketirani lahko ocenili z ocenami od 1 do 5. Z 

najvišjo povprečno oceno je bila tako kot prejšnja leta ocenjena prijaznost usluţbencev, z 

najniţjo oceno pa je bila ocenjena ustreznost delovnega časa za stranke, čeprav je bila le ta 

ocenjena z višjo oceno kot lani. Strokovnost usluţbencev in hitrost reševanja zadev so 

ocenili s 4,5, urejenost prostorov in okolja pa so anketirani ocenili s povprečno oceno 4,4. 

Uporabniki so  letos prvič ocenili tudi dosegljivost usluţbencev, (v spodnji tabeli ocena zaradi 

neprimerljivostjo s preteklimi leti ni navedena) in sicer z oceno 4,3. Posamezne izpostave so 

dobile povprečno oceno od 4,3 do 4,7. Na vprašanje, če izpostave AJPES izpolnjujejo 

pričakovanja uporabnikov, je bilo  med anketiranimi  95% takih, ki pravijo, da usluţbenci v 

izpostavah povsem izpolnjujejo njihova pričakovanja. 

 

 

Ocena kakovosti poslovanja v 
izpostavah 

Leto 

2006 2007 2008 2009 2010 

Strokovnost usluţbencev 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 

Hitrost reševanja zadev 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 

Prijaznost usluţbencev 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 

Ustreznost delovnega časa za stranke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 

Urejenost prostorov in okolja 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 

Povprečna ocena 4,3 4,3 4,4 4,3* 4,4 

* povprečna ocena 2009 se, kljub enakim ocenam, zaradi zaokroţevanja razlikuje od povprečne ocene 2008 
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2.2 Namen in pogostost dostopanja do informacij AJPES 

 

Na anketno vprašanje (6. točka vprašalnika), s kakšnim namenom in kako pogosto 

uporabniki dostopajo do spletnega portala AJPES, so se anketirani odločali za eno od 

moţnosti, in sicer »redno«, »včasih«, »nikoli - ne potrebujem «, »nikoli - ne poznam«. Največ 

anketiranih (63,7 %) je odgovorilo, da redno dostopa do spletnega portala zaradi predloţitve 

podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov, podatkov za plače in drugih 

podatkov. Uporabniki redno (58,5 %) dostopajo do spletnega portala 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 redno dostopa nekaj manj kot 50 %, 

43,6% anketiranih pa včasih. Pribliţno  tretjina anketiranih uporabnikov redno obišče spletni 

portal zaradi tiskanja izpisa iz poslovnega oziroma sodnega registra in zaradi iskanja 

podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov,  nekaj manj kot 30 % anketiranih pa 

portal redno obišče zaradi spremljanja aktualnih obvestil AJPES in vpogleda v javno 

objavljena letna poročila. Najmanj  so spletne strani obiskane zaradi vpogledov v evidenco 

digitalnih potrdil, zaradi iskanja podatkov o tujih poslovnih subjektih iz evropskih drţav članic 

EBR ter vpogledov v podatke neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.  

 

Na anketno vprašanje (7. točka vprašalnika), ali uporabnikom na spletnem portalu AJPES 

običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščejo, je 83 % anketiranih odgovorilo, 

da vedno (lani je bilo takih 79%), 14 % jih je odgovorilo, da s pomočjo usluţbencev AJPES, 

le 3 % pa jih je odgovorilo, da informacij niso našli.   

 

Pri osmem anketnem vprašanju so uporabniki s stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja izrazili 

svoj odnos do podatkov in informacij AJPES, pri čemer je ocena 1 pomenila najniţjo, ocena 

5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja (4,4) so anketirani 

izrazili pri trditvi, da potrebujejo AJPES, ko iščejo informacije o vpisu oziroma registraciji 

samostojnega podjetnika, oziroma če potrebujejo informacije o ustanovitvi oziroma 

registraciji gospodarske druţbe in trditvi, da jim podatki in informacije AJPES sluţijo kot 

pomoč pri delu . Najniţje ocenjena in sicer z oceno 3,9 je bila trditev »Če bi potreboval 

informacijo o tujem poslovnem subjektu bi se obrnil na AJPES«. Ti odgovori kaţejo, da v letu 

2010 uvedena storitev poizvedovanja po podatkih o poslovnih subjektih v drţavah članicah 

EBR še ni dovolj poznana. 

 

Trditev   Ocena 

5 4 3 2 1 

Če bi potreboval informacije o vpisu (registraciji) 
samostojnega podjetnika, bi se obrnil na AJPES. 

1.427 429 285 60 51 

Če bi potrebovali informacije o ustanovitvi 
(registraciji) gospodarske druţbe, bi se obrnil na 
AJPES. 

1.441 427 265 65 51 

Če bi potreboval informacije o tujem poslovnem 
subjektu, bi se obrnil na AJPES. 

967 450 521 176 123 

Programi in aplikacije so uporabniku prijazne. 1.025 794 338 58 37 

Navodila za uporabo aplikacij in programov so jasna. 912 824 396 84 34 
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Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES mi 
sluţijo kot pomoč pri delu. 

1.269 620 269 60 30 

Podatki in informacije na spletnem portalu AJPES so 
pomembni za laţje poslovno odločanje. 897 673 489 111 56 

Zanimajo me novosti, ki jih AJPES nudi svojim 
uporabnikom. 996 667 420 104 48 

Obisk spletnega portala AJPES večkrat priporočam 
sodelavcem in prijateljem. 960 607 435 150 78 

 

2.3 Ocena spletnega portala AJPES 

 

Pri anketnih vprašanjih (10. in 11. 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 (4,5), prav tako 

tudi preglednost (4,4) podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (aplikacija iPRS). Z oceno 

4,4 so ocenili tudi preglednost in dostopnost do podatkov javne objave letnih poročil 

(aplikacija JOLP) ter do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov. Prav tako, z 

oceno 4.4 so ocenili tudi dostopnost do  podatkov E-objave v postopkih vpisov v sodni 

register. Z najniţjo oceno dostopnosti do podatkov oziroma informacij na spletnem portalu 

(3,8) so anketirani ocenili dostop do podatkov o tujih poslovnih subjektih eEBR.   Z najniţjo, 

pa vendarle z oceno 4,0 je bila ocenjena preglednost podatkov pri vpogledih v podatke o 

tujih poslovnih subjektih eEBR ter Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin (RZPP). 

  

Na anketno vprašanje (13. točka vprašalnika) o splošnem zadovoljstvu s prenovljenim 

spletnim portalom AJPES so anketirani odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Tako kot v prejšnjih 

letih so tudi v letu 2010 anketirani najbolje ocenili vsebino spletnega portala AJPES. 

Prijaznost do uporabnika, preglednost in oblika pa so bili ocenjeni s 4,2. Vse ocene so bile 

najmanj za dve desetinki višje kot ocene preteklega leta. Iz ocen spletnega portala od leta 

2006 do leta 2010, navedenih v spodnji tabeli je razvidno, da je bil spletni portal, glede na 

pretekla leta, ocenjen najboljše doslej. 

 

Splošno zadovoljstvo  
s spletnim portalom 

Leto 

2006 2007 2008 2009 2010 

Oblika 4,1 4,1 4,1 4,0 4,2 

Vsebina 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 

Preglednost 4,0 4,0 4,0 3,9 4,2 

Prijaznost do uporabnika 4,1 4,1 4,1 4,0 4,2 

Povprečna ocena 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3 

 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 109 od 164 

 

2.4 Ocena zadovoljstva (kakovosti) s posameznimi storitvami 

 

Uporabniki so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo oziroma kakovost storitev, ki jih opravlja 

AJPES, še posebej kakovost računalniških rešitev, prek katerih poslovni subjekti AJPES 

predlagajo oz. posredujejo podatke (11. točka vprašalnika). Vse storitve oziroma 

računalniške rešitve so dobile oceno najmanj 4,0. Najbolje so anketirani ocenili spletni 

program za oddajanje letnih poročil in spletni program za oddajanje podatkov o izplačanih 

plačah  in sicer z oceno 4,4.  Z oceno 4,3 so bili ocenjeni registracija, sprememba podatkov 

izbris samostojnih podjetnikov (aplikacija e-VEM), registracija, sprememba podatkov in izbris 

gospodarskih druţb (aplikacija e-VEM), računalniška rešitev za vnos podatkov letnih poročil 

v prostorih izpostav (LP – Excel) ter spletna aplikacija za vnos podatkov o izplačanih plačah 

javnega sektorja. Z najniţjo oceno je bila ocenjena spletna računalniška rešitev za vnos 

podatkov v statistično zbiranje podatkov o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 

2009 (NR-IOT). 

 

Vse trţne storitve AJPES, katerih kakovost so ocenjevali anketirani (12. točka vprašalnika), 

so bile ocenjene boljše kot preteklo leto, in sicer z oceno 4,1. Bonitetne informacije po 

modelu AJPES S.BON  in spletno boniteto AJPES S.BON  so ocenili še višje, in sicer z 

oceno 4,2. 
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3. PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 
STORITEV 

 

Sodelujoči v anketi so odgovarjali tudi na vprašanja kaj in kako izboljšati, ali  so s čim 

posebno zadovoljni in ali jih kaj posebno moti (14. 15. in 16. točka vprašalnika).  

 

Na vprašanje, kaj in kako bi bilo potrebno izboljšati je odgovorilo pribliţno 15 odstotkov 

anketiranih. Številni odgovori anketiranih so tudi taki, da iz njih ni bilo mogoče natančno 

razbrati, kaj ali kako bi AJPES lahko izboljšal delovanje. Na vprašanje, če jih morda kaj 

posebno moti, je odgovorilo 82 anketiranih. Predvsem jih moti, da so trţne storitve AJPES 

plačljive, večina odgovorov na to vprašanje pa je ţe zajeto v točki, kjer so odgovarjali o 

izboljšavah kakovosti storitev AJPES. Nekaj predlogov, ki so jih uporabniki navedli je takih, ki 

jih je AJPES obravnaval ţe v preteklih letih. Največ odgovorov  je bilo pri vprašanju, če so s 

čim posebno zadovoljni. Pri tem vprašanju je večina anketiranih  odgovorila, da je zelo 

zadovoljna s prijaznostjo, strokovnostjo in aţurnostjo usluţbencev, pohvalili pa  so tudi 

preglednost  prenovljenega spletnega portala. 

 

Konkretne pripombe in predlogi za izboljšanje storitev, ki so jih anketirani navedli v sklopu 

odprtih vprašanj, 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 glede preglednosti oziroma dostopnosti do podatkov oziroma informacij  na 
spletnem portalu AJPES, je bila ocenjena preglednost oziroma  dostopnost do podatkov iz 
Poslovnega registra Slovenije (PRS). Kljub visoki oceni pa so anketirani navedli kar nekaj 
predlogov oziroma pripomb. 
 

 Iskalnik ePRS naj se poenostavi, saj iskalnik ne ponudi zadetkov, če v iskalni 

pogoj ni vpisana natančna poizvedba . 
Iskalnik ePRS zagotavlja podatke o enotah PRS ne glede na to, ali je iskalni pogoj zapisan z 
velikimi ali malimi črkami. Ravno tako iskalnik ePRS vrne rezultat tudi v primeru obratnega 
zapisa imena in priimka.  
 

 AJPES naj omogoči izpise iz ePRS za določena datumska obdobja. 
AJPES zagotavlja izpise za datumska obdobja skladno s Tarifo za ponovno uporabo 
podatkov PRS na podlagi naročila uporabnika. Iskanje po različnih iskalnih kriterijih, po 
katerih išče iskalnik ePRS, je namenjen iskanju podatkov posameznih poslovnih subjektov in 
ne izpisovanju seznamov, zato iskanje po različnih obdobjih na spletni strani AJPES ni 
omogočeno.  
 

 Na spletnem portalu AJPES ni mogoče najti zgodovine izbrisanega 

samostojnega podjetnika. 
Zgodovina podatkov o subjektih vpisa v sodni register je razvidna iz zgodovinskega izpisa iz 
sodnega registra, ki ga AJPES zagotavlja skladno z Zakonom o sodnem registru. Predpisi ne 
določajo priprave in objave zgodovinskih izpisov za samostojne podjetnike in druge poslovne 
subjekte. AJPES na spletni strani objavlja podatek o datumu izbrisa iskanega poslovnega 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
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subjekta, smotrnost objave vseh podatkov o poslovnem subjektu, ki so bili v Poslovni register 
Slovenije vpisani pred izbrisom, bo AJPES proučil.  
 

 AJPES naj iskalnike ePRS in eINSOLV nadgradi tudi z iskanjem po osebah, saj 

je pri poslovnih odločitvah pomembno poznati gospodarsko zgodovino tako 

podjetja kot posameznikov, ki podjetja zastopajo. 
Skladno z določbami 2. odstavka 50. in 51. čl Zakona o sodnem registru, podatki niso 
predmet iskalnika ePRS. Iskanje objav o postopkih zaradi insolventnosti, po osebah prav 
tako prepovedujejo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. 
 

 Aplikacija ePRS naj omogoči takšno iskanje, da bo na voljo več kriterijev hkrati. 
Iskalnik ePRS omogoča brezplačen vpogled v podatke posamezne enote PRS preko 
spletnega portala AJPES in ni namenjen pripravi baz podatkov, zato predlog ni skladen z 
namenom iskalnika ePRS. AJPES pripravlja izpise podatkov iz PRS v XLS ali ACCESS obliki 
na podlagi naročila uporabnika, skladno s Tarifo za ponovno uporabo podatkov PRS, pri 
čemer so lahko kriteriji iskanja tudi dejavnosti SKD 2008. 
 

 V aplikaciji ePRS naj se vsi podatki o posamezni druţbi prikaţejo na eni strani - 

brez zavihkov.  
AJPES zagotavlja izbrane javne podatke o posamezni druţbi v ePRS na pregleden način. 
Deloma lahko tej ţelji zadosti izbor opcije v iskalniku ePRS »Prikaţi osnovni pogled« v levem 
spodnjem delu ekrana. 
 

 AJPES naj zaradi laţjega iskanja zadetkov omogoči, da bo iskalnik, podobno 

kot pri Googlu, »pomagal« s predlogi imen poslovnih subjektov. 
Pripombo uporabnikov bomo preučili in upoštevali pri nadaljnjem razvoju aplikacije ePRS. 

 Uvoz in osveţevanje podatkov iz ePRS, v bazo komitentov uporabnikov 

spletnega portala, naj bo brezplačen. 
AJPES v okviru ponovne uporabe podatkov PRS med drugim omogoča prevzem podatkov 
preko spletnega servisa v treh različnih obsegih: minimalnem, oţjem ali širšem naboru 
podatkov. Podrobnejše informacije so uporabnikom na voljo na spletnem portalu AJPES, na 
povezavi Spletni servis WSPRSINFO. Storitev je plačljiva in sicer skladno s Tarifo za 
ponovno uporabo podatkov PRS, saj ponovna uporaba javnih podatkov v pridobitni namen 
skladno s predpisi ni brezplačna. 
 

 AJPES naj omogoči izpise o ustanoviteljih druţb in njihovih lastniških deleţih. 
Vpogled v podatke o druţbenikih in njihovih deleţih je mogoč prek javnega vpogleda v 
podatke poslovnega registra (ePRS). Na podlagi vnosa enega izmed iskalnih pogojev (npr. 
matična številka, davčna številka, firma) se najprej prikaţejo osnovni podatki o poslovnem 
subjektu, vpogled v podatke o druţbenikih in njihovih deleţih je omogočen po kliku na 
zavihek »Druţbeniki in poslovni deleţi«. Podatkov o lastniških strukturah delniških druţb pa 
AJPES ne vodi v poslovnem registru, saj podatke o delničarjih zagotavlja skladno s predpisi 
Klirinško-depotna druţba. 
 

 Podatki o tujih druţbah naj bodo na spletnem portalu AJPES bolj na vidnem 

mestu. 
Povezava do mreţe Evropskega poslovnega registra se nahaja na osnovni spletni strani 
AJPES, preko katere je zagotovljen dostop do aplikacije eEBR. Z naslednjim klikom je 
mogoče pridobiti vse informacije o eEBR, zatem pa je ţe zagotovljen vstop v aplikacijo 
eEBR. Moţen pa je tudi hitri dostop do podatkov o poslovnih subjektih iz drţav članic EBR in 
sicer po brezplačni prijavi na www.ajpes.si se v zgornji vrstici prikaţejo gumbi za hiter dostop 
do posameznih aplikacij (eEBR je skrajno desni gumb).  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO320.html
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Ponovna_uporaba/wsPRSInfo?md_id_menu=50
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Cenik/Tarifa_ponovna_uporaba_PRS.pdf
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS
http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno?id=414
http://www.ajpes.si/
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 Razširi naj se tudi nabor drţav zbranih v EBR in dostop do osnovnih podatkov 

druţb v sistemu eEBR  naj bo brezplačen. 
Iskanje po imenih poslovnih subjektov je brezplačno (izjema je Italija), podrobnejši podatki in 
naročila dokumentov pa so plačljivi. Cene storitev mreţe EBR določajo ponudniki podatkov 
drţav članic glede na vrsto storitve. V sistem EBR je trenutno vključenih 26 drţav članic. 
Mreţa sodelujočih drţav se nenehno širi, saj je cilj zdruţenja EBR v naslednjih nekaj letih 
vključiti v informacijsko mreţo vse evropske drţave, odločitev o vključitvi pa je na strani 
posamezne članice. 
 

 Podatki o tujih poslovnih subjektih so v sistemu eEBR pomanjkljivi. 
Drţave članice, povezane v enoten informacijski sistem EBR, zagotavljajo večino podatkov iz 
standardiziranega osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih. Izjema so posamezni 
podatki, ki jih nekatere članice zaradi razlik v vodenju podatkov v nacionalnih poslovnih 
registrih ne morejo zagotoviti. Poleg osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
večina drţav članic zagotavlja tudi podatke o odgovornih osebah in različne dokumente 
poslovnih subjektov (letna poročila, ustanovitvene akte in druge). Več drţav članic dodatno 
zagotavlja tudi: 

 podrobnejše podatke o odgovornih osebah, 

 iskanje po odgovornih osebah (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 

Italija, Latvija, Švedska, Ukrajina, Zdruţeno kraljestvo) in 

 podrobnejše podatke o poslovnih subjektih v obliki izpiska.  
V primeru pomanjkljivosti pri konkretnem primeru pa je potrebno za pojasnilo glede 
pomanjkljivosti v podatkih zaprositi pristojno drţavo članico. 
 

 AJPES naj zaradi laţjega pregleda omogoči neposredno povezavo med 

objavami podatkov zaradi insolventnosti eINSOLV in drugimi objavami 

eOBJAVE. 
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP) določa dve vrsti objav: 

 eOBJAVE: Objave sklepov, poročil in drugih vlog strank (vsebine procesnih dejanj) 

 eINSOLV: Objave podatkov o posameznem postopku (zadevi) zaradi insolventnosti. 

Ločen način objave podatkov določa Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, in 

sicer zaradi različnega vira podatkov. Podatke in dokumente, ki so na voljo preko aplikacije 

eOBJAVE objavljajo neposredno stečajna sodišča, podatki in dokumenti, ki so na voljo preko 

aplikacije eINSOLV pa se zagotavljajo neposredno iz Vpisnika insolventnih postopkov, ki ga 

vodi Vrhovno sodišče RS. Ločen način objave podatkov določa Uredba o objavah v 

postopkih zaradi insolventnosti, in sicer zaradi različnega vira podatkov. Podatke in 

dokumente, ki so na voljo preko aplikacije eOBJAVE objavljajo neposredno stečajna sodišča, 

podatki in dokumenti, ki so na voljo preko aplikacije eINSOLV pa se zagotavljajo neposredno 

iz Vpisnika insolventnih postopkov, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. 
 

 AJPES bi moral zaradi laţjega spremljanja postopkov prisilnih poravnav vse 

podatke javno objaviti. 

Na spletnem portalu AJPES so  objavljeni vsi podatki in dokumenti, ki se jih skladno z 

veljavno zakonodajo sme objaviti. Drugi podatki in dokumenti zaradi varovanja osebnih 

podatkov, ne smejo biti javno objavljeni, zato je pri teh dokumentih navedeno »listina ni 

javna«. 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4735.html
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Največ predlogov s področja registrov so uporabniki podali v zvezi z registrom transakcijskih 

računov eRTR , ki ga je AJPES vzpostavil 1. julija 2010. 

 

 AJPES naj pri poizvedbah o transakcijskih računih fizičnih oseb omogoči 

uporabniku brisanje podatkov o ţe rešenih zadevah in moţnost  izpisa 

podatkov.  

AJPES bo brisanje in izpis  podatkov v aplikaciji eRTR omogočil  ţe v naslednjih mesecih, 

saj je dopolnitev v tem delu ţe načrtovana. 

 

 AJPES naj omogoči dostop do dnevno aţuriranih  podatkov o odprtih 

transakcijskih računih skupaj s podatkom o statusu računa.  

AJPES podatke  o transakcijskih računih prevzema od ponudnikov plačilnih storitev enkrat 

dnevno – zvečer in skrbi za nenehno aţuriranje in osveţevanje podatkov Registra 

transakcijskih računov. Banke lahko posredujejo podatke o vseh spremembah transakcijskih 

računov  tudi med dnevom. 

 

 Uporabniki ţelijo, da bi bil izpis podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb  

bolj pregleden, oziroma da bi se  na ekranu prikazali vsi podatki o posameznem 

računu. 

Podatki o vseh številkah transakcijskih računov enega imetnika se prikaţejo  v zaporednih 

vrsticah, podrobnejši podatki o imetniku posameznega računa in o računu pa se prikaţejo s 

klikom na izbiro posameznega računa. AJPES se je za tako prikazovanje podatkov odločil, 

ker bi prikaz vseh podatkov naenkrat (o računih in o imetniku računa), povzročil veliko 

nepreglednost. 

 

 AJPES naj omogoči dostopnost do podatkov o transakcijskih računih tudi za 

neaktivne subjekte.  

Podatki o vseh računih, zaprtih v obdobju zadnjih petih let, ne glede ali gre za aktivne ali 

izbrisane  poslovne subjektem, so dostopni na enak način kot podatki o aktivnih računih. 

Uporabniki morajo pri iskanju podatkov v aplikaciji  izbrati ustrezen status (odprti računi, 

zaprti računi ali vsi računi) 

 

 Uporabniki bi poleg podatkov o številki transakcijskega računa, v primeru da je 

pri številki računa navedena oznaka R, ţeleli dobiti tudi informacijo o številu dni 

blokade računa. 

Podatki v registru transakcijskih računov v AJPES so vzpostavljeni v obsegu, določenem z 

ZPlaSS. Med podatki, ki jih določa 144. člen ZPlaSS, ni podatkov o blokadah imetnika 

transakcijskega računa (datum spremembe, znesek blokade posameznega transakcijskega 

računa), zato AJPES teh podatkov v RTR ne zagotavlja. AJPES v RTR zagotavlja kot javni 

podatek le oznako R, ki pomeni, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za 

plačilo dolga iz naslova sodnih izvršb in/ali davčnega dolga. 

 

 AJPES naj omogoči uporabnikom prijaznejši dostop do aplikacije eRTR 

oziroma naj omogoči dostop neposredno iz aplikacij uporabnika. 

AJPES omogoča naročnikom podatkov ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih 

računih poslovnih subjektov. Podatki so na voljo v XML datotekah, omogočeno je 

prevzemanje vseh podatkov z dnevnimi spremembami in uporabo teh podatkov v lastnih 

http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx
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aplikacijah naročnika. Podrobnejše informacije o strukturi in vsebini XML datotek s podatki iz 

registra transakcijskih računov in vzorčni primer XML datotek so na spletnem portalu AJPES. 

 

 Uporabniki občasno ne vidijo vseh TRR poslovnih subjektov – ob vpisu 

matične številke pri nekaterih poslovnih subjektih ni razviden fiduciarni TRR, 

ampak je potrebno navesti ime subjekta za dostop do tega računa. 

Nekaterih podatkov (npr. podatka o matični številki) o imetnikih računov banke, ki vodijo te 

račune, pri nekaterih računih vrste F (fiduciarni računi) še niso dopolnile, ker je bila takšna 

ureditev v preteklosti dovoljena. AJPES lahko banke na pomanjkljive podatke le opozori, ne 

more pa sam  v registru popravljati podatkov, saj podatke za vodenje RTR zagotavljajo 

banke. V takih primerih podatek o transakcijskem računu dobimo, če spremenimo iskalni 

kriterij. 

 

 Uporabniki AJPES ţelijo pridobiti podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb 

tudi v primeru, ko izvršilni postopek še ni uveden, pa obstoji podlaga za upnika 

po pridobitvi podatkov - zaradi uvedbe postopka izvršbe. 

AJPES posreduje vlagatelju zahteve podatke o transakcijskih računih fizične osebe v vseh 

primerih, ki jih določa ZPlaSS. V skladu z določbami zakona  mora vlagatelj izkazati pravni 

interes in sicer pravnomočni izvršilni naslov, ki ni nujno sklep o izvršbi, ampak tudi 

pravnomočna in izvršljiva sodba ali drug izvršilni naslov. 

 

 Iskanje po registru transakcijskih računov ni dovolj prijazno, saj ne omogoča 

iskanja po »delnem« korenu računa. Iskalnika za podatke v  ePRS in podatke  

eRTR bi bila lahko zdruţena.  

Iskanje po številki računa v aplikaciji eRTR deluje ne glede na to ali so med številkami vezaji 

ali ne in ne glede na to, na katerem mestu so, prav tako pri iskanju niso pomembni presledki. 

Iskalnik pa ne omogoča iskanja po delu računa. Transakcijski računi poslovnih subjektov se 

vodijo tudi v PRS in so vidni pri iskanju podatkov v ePRS, nima pa ePRS moţnosti iskanja 

glede na podatek o transakcijskem računu.  

 

 AJPES pri iskanju transakcijskih računov proračunskih uporabnikov med 

rezultati prikaţe tudi račune, ki jih lahko uporablja le ZPIZ, zato prihaja do 

nakazil na nepravilne račune. 

AJPES zagotavlja javnost podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov, pri čemer 

nima osnove, da bi sam opredeljeval, kateri podatki o transakcijskih računih naj ne bi bili 

javni. Na problem javnega objavljanja transakcijskih računov vrste M – TR proračunskih 

uporabnikov za gotovinsko poslovanje se je AJPES ţe obrnil na Banko Slovenije s prošnjo, 

da prouči moţnost, da podatki o teh računih ne bi bili javni, saj proračunski uporabniki 

pogosto sporočajo, da se na ta račun usmerjajo sredstva, ki bi se morala usmerjati na račune 

vrste S.  

 

 AJPES naj poenoti navodila za referente, saj ima vsak svoje zahteve glede 

pravnomočnosti sklepov 

AJPES redno preverja izvajanje nalog v zvezi z reševanjem zahtev po podatkih v RTR. Za 

zagotovitev zakonitega in enotnega ravnanja in enotnega ravnanja v zvezi s tem je AJPES v 

posameznih primerih za mnenje o pravilnosti izvajanja določil o obdelovanju osebnih 

podatkov pridobil mnenje oziroma stališča Informacijskega pooblaščenca RS in drugih 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Poslovno poročilo 

Stran 115 od 164 

 

institucij, pristojnih za  razlago posameznih predpisov. V vseh izpostavah AJPES so glede 

navedeno zagotovljeni vsi postopki, da se naloge opravljajo enotno.  

 

 Pri prikazu rezultatov podatkov o transakcijskem računu bi bilo potrebno dodati 

šifrant bank.  

To  pomanjkljivost je AJPES  odpravil kmalu po začetku vodenja RTR v AJPES. Dodan je bil 

stolpec : Ponudnik plačilnih storitev (in ne banka, ker to niti ni vedno banka). 

 

3.2   Zbiranje, obdelava in objava letnih poročil 

 

Med predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES so bile dane tudi pobude v zvezi z 

aplikacijo za predloţitev letnih poročil in aplikacijo za vpogled v javno objavljena letna 

poročila (JOLP). 

 

  AJPES naj omogoči avtomatsko seštevanje AOP postavk v računovodskih 

izkazih. 

Predlog so uporabniki navedli ţe tretje leto zapored. S tehničnega vidika bi v spletne 

aplikacije za vnos podatkov iz letnih poročil AJPES sicer lahko vgradil avtomatsko 

seštevanje postavk, vendar pa v tem primeru ne bi bilo mogoče programsko natančno 

identificirati mesta napake. Napake bi morali identificirati ročno uporabniki sami, kar pa je 

zagotovo teţje in bolj zamudno od sedanjega sistema vnosa. Poleg tega gre pri vnosu 

seštevkov za izvirne knjigovodske podatke, ki jih mora uporabnik vpisati sam. 

 

 AJPES naj omogoči več vpogledov (dnevno) za dostop do JOLP. 

Predlog je bil s strani uporabnikov podan ţe v preteklem letu, zato je  AJPES v letu 2010 

povečal dnevni limit za vpoglede v javno objavljena letna poročila iz 10 na 20 poslovnih 

subjektov na eno uporabniško ime. Posebej je na svojem spletnem portalu tudi navedel, da 

lahko uporabnik, ki potrebuje začasno večje število dnevnih vpogledov, to sporoči na 

info@ajpes.si, da mu to tudi omogočimo. Dnevni limit za vpoglede v javno objavljena letna 

poročila je vgrajen zaradi preprečevanja nepooblaščene uporabe javno objavljenih podatkov 

s pomočjo posebnih programov, ki postopno prepisujejo dele ali celotne baze podatkov, kar 

je v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala AJPES in tudi v nasprotju s 

141. d členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.  

 

 AJPES naj omogoči vpogled v letna poročila tudi za pretekla leta, ne pa le za 

zadnje poslovno leto. 

Tudi ta predlog je AJPES obravnaval ţe pri analizi ankete preteklega leta, zato  je v letu 

2010 zagotovil vpogled v podatke iz letnih poročil za zadnji dve leti in s tem zadovoljil 

potrebe večine uporabnikov. Za pretekla leta lahko uporabniki pridobijo podatke iz letnih 

poročil na podlagi zahtevka za ponovno uporabo informacij javnega značaja. Za daljše 

časovno obdobje AJPES zagotavlja podatke računovodskih izkazov v zbirki FI-PO Ajpes, ki 

jo nudi v okviru svojih trţnih storitev.  

mailto:info@ajpes.si
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 AJPES naj omogoči vnos podatkov v spletne aplikacije za namen izdelave 

medletnih bilanc. 

AJPES je v letu 2010 na ţeljo uporabnikov na svojem spletnem portalu objavil Excelove 

preglednice v rubriki »Excel preglednice za lastne poslovne potrebe«. Ta rubrika se nahaja 

na isti spletni strani kot dostop do aplikacij za vnos podatkov iz letnih poročil za drţavno 

statistiko oz. za javno objavo. Excel preglednice za lastne poslovne potrebe so po obsegu in 

vsebini enake kot za sporočanje podatkov za preteklo poslovno oz. koledarsko leto, razlika je 

le v tem, da lahko uporabniki sami vpisujejo obdobje, na katerega se računovodski izkazi 

nanašajo.  

 

 AJPES naj zagotovi Excelove preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil 

tudi za proračunske uporabnike. 

Letna poročila, ki jih morajo predloţiti proračunski uporabniki, so zelo obseţna in zahtevajo 

vgraditev številnih kontrol podatkov. Glede na to, da je prek spletnih aplikacij mogoče 

zagotoviti vzpostavitev vseh potrebnih kontrol, in glede na to, da vsi proračunski uporabniki 

razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, je uporaba spletnih aplikacij najbolj racionalen 

način predlaganja letnih poročil. Stroški za vzpostavitev moţnosti predlaganja letnih poročil v 

obliki Excel preglednic bi bistveno presegli koristi za te rešitve. 

 

 Uporabniki ţelijo, da bi aplikacija JOLP enotno prikazovala podatke iz letnih 

poročil, tako za revidirana kot tudi za nerevidirana letna poročila. 

Obseg in vsebino letnih poročil, ki jih druţbe predlagajo AJPES za javno objavo, določa 

Zakon o gospodarskih druţbah. Druţbe, ki so zavezane k reviziji, morajo v svojih letnih 

poročilih razkriti bistveno več podatkov in informacij kot druţbe, ki niso zavezane k reviziji. 

Poleg tega lahko druţbe izdelajo izkaz poslovnega izida na dva različna načina, kot to določa 

66. člen ZGD-1. AJPES mora letna poročila druţb in podjetnikov javno objaviti v obsegu in 

vsebini, kot so bila predloţena. Izjema so letna poročila, ki jih druţbe in podjetniki, če lahko 

uveljavijo poenostavitve, predloţijo v poenoteni obliki hkrati za drţavno statistiko in javno 

objavo, in le za ta letna poročila lahko AJPES zagotavlja poenoteno obliko njihovega prikaza. 

 

 Uporabniki ţelijo, da bi bilo preklapljanje med posamičnimi poročili v sklopu 

pregledovanja javno objavljenih bilanc hitrejše in enostavnejše.  

Kot rezultat iskanja ponudi aplikacija JOLP (javna objava letnih poročil) seznam vseh 

poslovnih subjektov, ki ustrezajo kriterijem iskanja. Trenutno deluje aplikacija tako, da so 

zapisi poslovnih subjektov, za katere so javno objavljena letna poročila za dve pretekli 

zaporedni leti, podvojeni (trenutno ločeno za leto 2009 in 2008). V tem koraku lahko 

uporabnik za določen poslovni subjekt izbere le eno poslovno leto. Če ţeli po pregledu 

podatkov za posamezno leto preveriti še letno poročilo prejšnjega leta, ima dve moţnosti: 

klikne ne puščico »nazaj« levo zgoraj (ki jo uporabijo le redki) ali pa s klikom na »nazaj na 

iskanje podatkov«, pri čemer ga aplikacija vrne na osnovni iskalnik, ne pa na rezultate 

iskanja. Hitrejše preklapljanje med letnimi poročili istega poslovnega subjekta je mogoče 

zagotoviti, tako da se kot rezultat iskanja prikaţejo le poslovni subjekti, letna poročila za 

posamezni poslovni leti pa šele po kliku na izbran poslovni subjekt ali z vgraditvijo dodatnega 

gumba »nazaj na rezultate iskanja«. Predlog uporabnika bo AJPES preučil in zagotovil 

rešitve, ki bodo s tehničnega vidika najbolj ustrezne.  
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 Predlog s strani uporabnikov je bil, da bi AJPES spletni aplikaciji JOLP in ePRS  

zdruţili tako, da bi bili v JOLP vidni tudi podatki o subjektu. 

V okviru svoje dejavnosti je AJPES razvil številne aplikacije, ki nudijo uporabnikom podatke 

in informacije z določenega področja za laţje spremljanje poslovnega okolja in sprejemanje 

poslovnih odločitev. Različni uporabniki uporabljajo različne aplikacije, zato so tudi predlogi o 

zdruţevanju aplikacij zelo različni. Osnovna spletna aplikacija AJPES je vsekakor ePRS, od 

koder bi AJPES lahko zagotovil neposredne dostope do drugih spletnih aplikacij (na primer 

RTR, JOLP, eOBJAVE, eINSOLV, eEDP in podobno). Upravičenost takega načina 

poizvedovanja po podatkih bi bilo potrebno temeljito preučiti, kakršno koli zdruţevanje 

spletnih aplikacij za prikazovanje javnih podatkov pa proučiti tudi z vidika skladnosti s 

predpisi. Ţe sedaj pa imajo uporabniki moţnost uporabe iskalnika po poslovnih subjektih, 

kjer so v rezultatih iskanja s kljukico označene tudi vse aplikacije, v katerih je mogoče najti 

podatke o izbranem poslovnem subjektu (podatke je mogoče pridobiti takoj s klikom na 

kljukico izbrane aplikacije brez dodatnega vnosa iskalnih pogojev). Morda bi kazalo ta 

iskalnik ohraniti tudi po tem, ko se uporabniku po opravljeni registraciji odpre »Moja stran«. 

Predlog uporabnikov bo AJPES preučil. 

 

3.3  Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov 
 
V v zvezi s poročanjem statističnih podatkov smo pridobili zelo malo  pobud oziroma 
pripomb, večinoma se nanašajo na Statistiko finančnih računov in sicer: 

 

 Pri vnosu podatkov v obrazce za  statistiko finančnih računov program  javlja 

nelogične napake (znesek naj bo nič in hkrati naj ne bo nič ipd.)  

Ugotovili smo, da se zgoraj navedeno opozorilo lahko pojavi v primeru, kadar je vrednost 

stanja v Obrazcu 1 ali 2, ki je podlaga za izračun vrednostne spremembe, tako nizka, da je 

predvidena vrednostna sprememba manjša od 0,5 (npr. od -0,4 do +0,4), hkrati pa velja tudi 

pravilo, da vrednostna sprememba naj ne bi bila 0. V takem primeru program SFR zaradi 

zaokroţitve javi, da bi morala biti vrednostna sprememba med -0 in + 0 in naj hkrati ne bi bila 

0. Nesmiselnost takega opozorila smo pri poročanju podatkov statistike finančnih računov za 

4. četrtletje 2010 zaznali tudi v AJPES, zato smo v sodelovanju z Banko Slovenije proučili 

moţnost spremembe programa tako, da se v takem primeru vse vrednosti pod 1 zaokroţi 

navzgor na 1, kar bomo tudi izvedli. S tem bo nelogična napaka odpravljena ţe pri 

naslednjem poročanju. 

 

 Rok za predloţitev podatkov za statistiko finančnih računov za zadnje četrtletje 

bi moral biti kasneje, ker večina gospodarskih druţb ob sedanjem roku še nima 

knjiţenih vseh dogodkov. 

S predlogom glede podaljšanja roka za predloţitev poročil statistike finančnih računov za 

zadnje četrtletje v letu bomo seznanili Banko Slovenije, ki je pristojna za tako spremembo in 

je rok za predloţitev poročila statistike finančnih računov predpisala z Navodilom za izvajanje 

Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov. 
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3.4  Bonitetne in druge trţne dejavnosti AJPES  
 
Pripomb oziroma predlogov glede trţne dejavnosti AJPES je bilo v letošnjem letu zelo malo, 
in sicer: 

Bonitetne storitve 
 

 AJPES naj ponudi brezplačen dostop do bonitetnih informacij.  

Bonitetne storitve AJPES opravlja kot trţne (konkurenčne) storitve, ki jih na trgu zagotavljajo 

tudi druge bonitetne agencije (druţbe), zato te dejavnosti (skladno s predpisi, ki urejajo 

konkurenco na trgu) ni mogoče financirati z javnimi sredstvi. 

Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov (ePOBOT) 
 

 Pri prijavljanju obveznosti v večstranski pobot bi morala obstajati moţnost 

vpisa izbire preferenčne terjatve za pobot. 

Računalniška rešitev za izvajanje ePOBOT-a AJPES, zasnovana na matematični teoriji 

grafov, ne nudi rešitve za izbiro, na podlagi katere bi dolţnik označil preferenčnega upnika 

oziroma njegovo terjatev, saj v takem primeru ne bi zagotavljala optimalnih rešitev pobota za 

vse udeleţence. 
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UVOD 

AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik, 
preteţno opravlja javno sluţbo, kot stransko dejavnost pa opravlja tudi gospodarsko 
ali trţno dejavnost, zato  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 drţavnega 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, določenih v tarifah; 

 s storitvami gospodarske ali trţne dejavnosti. 

Računovodsko poročilo AJPES za leto 2010 temelji na podatkih iz 
računovodskih izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih o 
uresničitvi Finančnega načrta AJPES za leto 2010. Pri izdelavi računovodskih 
izkazov AJPES upošteva Zakon o računovodstvu in predpise, izdane na njegovi 
podlagi, ter Slovenske računovodske standarde (SRS). V skladu s Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava AJPES  sestavlja posamezne računovodske izkaze, s prilogami: 

 Bilanca stanja s prilogama Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih 
naloţb in posojil; 

 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka s 
prilogo Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti; 

 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka s prilogama Izkaz 
računa finančnih terjatev in naloţb in Izkaz računa financiranja. 

Sestavni del računovodskega poročila so tudi pojasnila k računovodskim 
izkazom, ki podrobneje razkrivajo podatke, izkazane v računovodskih izkazih in v 
njihovih prilogah.  

Računovodsko poročilo vsebuje tudi obrazloţitev uresničitve Finančnega načrta 
AJPES za leto 2010 s prilogama: Uresničitev finančnega načrta prihodkov in 
odhodkov AJPES v letu 2010 po načelu nastanka poslovnega dogodka in Uresničitev 
finančnega načrta prihodkov in odhodkov AJPES v letu 2010 po načelu denarnega 
toka.  
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1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM AJPES IN 
PRILOGAM ZA LETO 2010 

1.1 Pojasnila k Bilanci stanja 

AJPES je na dan 31.12.2010 v Bilanci stanja izkazal 10.058.675 evrov sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev, 2 % več kakor na dan 31.12.2009. Ob koncu 
leta 2010 AJPES v izvenbilančni evidenci ni izkazoval sredstev oziroma obveznosti 
do virov sredstev. Bilanca stanja s prilogama je Priloga 1, 1A in 1B. 

1.1.1 Sredstva 

1.1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

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

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi je izkazan 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 
sluţbe pokrivajo v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva oziroma v breme lastnih virov, za gospodarsko ali trţno  dejavnost 
pa v breme prihodkov te dejavnosti. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 
31.12.2010 znašala 6.491.480 evrov. Na dan 31.12.2010 je bilo 59 % nabavne 
vrednosti tovrstnih sredstev odpisane. Nekatera dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju so ţe v celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja, to so 
predvsem  računalniki, tiskalniki in pisarniška oprema. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v 
letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečala za 1 %. Povečale so se knjigovodske 
vrednosti neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev. Razlog za 
večjo knjigovodsko vrednost v primerjavi z letom 2009 je predvsem v večjih vlaganjih. 
AJPES je v letu 2010 namreč nabavil večji del strojne in programske opreme za 
rezervni center AJPES na oddaljeni lokaciji. 

V letu 2010 se je vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev zaradi novih vlaganj povečala za 500.198 evrov, od tega so znašale 
naloţbe v neopredmetena sredstva 134.000 evrov, naloţbe v opremo in druga 
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opredmetena osnovna sredstva pa 366.198 evrov. Za financiranje novih vlaganj je 
AJPES iz proračuna Republike Slovenije  prejel samo 100.000 evrov, 17.785 evrov je 
porabil sredstev obračunane amortizacije gospodarske ali trţne dejavnosti, večino 
investicij,  v znesku 382.413 evrov pa je financiral iz preseţka prihodkov nad odhodki 
javne sluţbe za leto 2009.13 Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v letu 
2010 dana v uporabo.  

AJPES je v letu 2010 na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije14 pridobil v 
upravljanje  opremo v skupni knjigovodski vrednosti  1.529 evrov.  

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Neodpisana knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev je bila na dan 
31.12.2010 618.956 evrov, 10 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev je bila 1.818.875 evrov, odpisana 
vrednost pa 1.199.919 evrov. Med temi sredstvi so izkazane računalniška 
programska oprema in licence za računalniške programe. Med neopredmetenimi 
sredstvi se od 1.1.2010 dalje ne vodijo več vlaganja v opredmetena osnovna 
sredstva v tuji lasti.15  

V letu 2010 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev povečala za 
308.519 evrov. 

AJPES je v letu 2010 prvič tudi aktiviral z lastnim znanjem razvito  
neopredmeteno osnovno sredstvo in sicer Informacijski sistem RTR.16 Informacijski 
sistem RTR je bil aktiviran 1.7.2010, spremembe in dopolnitve pa 30.11.2010. 
Skupna nabavna vrednost informacijskega sistema RTR je znašala 174.519 evrov. 
Projekt je vodila s strani direktorice AJPES imenovana Projektna skupina za 
vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES in je bil računovodsko izkazan 
v skladu z določili SRS 2. V nabavni vrednosti so upoštevani stroški dela tistih 
usluţbencev, ki so pripravljali uporabniške zahteve in razvijali programsko aplikacijo 
Informacijski sistem RTR.  

V letu 2010 je znašala obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev 
184.907 evrov. Stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev je bila 66%. 

V letu 2010 je AJPES iz knjigovodskih evidenc na podlagi predloga centralne 
popisne komisije za popis sredstev in obveznosti od virov sredstev po stanju na dan 
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 Vlada RS je dala soglasje (št. 47601-16/2010/5 z dne 9.9.2010) k sklepu Sveta AJPES glede 
uporabe preseţka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 in sicer, da se ga zadrţi za kritje investicijskih 
odhodkov oziroma novo investicijsko vlaganje v izgradnjo informacijske tehnologije rezervnega centra 
AJPES na oddaljeni lokaciji. 
14

 Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47803-49/2010/4 z dne 23.3.2010 o prenosu pravice do 
upravljanja z osnovnimi sredstvi - pisarniško opremo na Glinški ulici 3 iz Ministrstva za finance na 
AJPES. 
15

 Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20.7.2010) 
16

 AJPES vodi Register transakcijskih računov v skladu s 143. členom Zakona o plačilnih storitvah 
(Uradni list RS št. 58/2009 z dne 27.7.2009 in 34/2010 z dne 30.4.2010 od 1.7.2010 dalje) 
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31.12.2010 in sklepa direktorice AJPES izločil eno neopredmeteno osnovno sredstvo 
brez knjigovodske vrednosti. 

Nepremičnine 

Neodpisana knjigovodska vrednost nepremičnin je bila na dan 31.12.2010 
izkazana v znesku 5.200.107 evrov, 80 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v 
upravljanju. Nabavna vrednost nepremičnin je bila 7.618.019 evrov, odpisana 
vrednost pa 2.417.912 evrov. 

Obračunana amortizacija poslovnih zgradb je za leto 2010 znašala 262.659 
evrov. Učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi okrepitve je znašal 7.136 evrov, 
učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi oslabitve pa 97.494 evre. Stopnja 
odpisanosti nepremičnin je bila 32 %. 

AJPES  v letu 2010 ni imel vlaganj v nepremičnine niti izločitev.  

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  

Na dan 31.12.2010 je bila neodpisana knjigovodska vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 648.390 evrov, 10 % vseh dolgoročnih sredstev in 
sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev je bila 6.420.023 evrov, odpisana vrednost pa 5.771.633 evrov. Med ta 
sredstva sodijo računalniška in pisarniška oprema ter druga oprema in sredstva za 
opravljanje dejavnosti AJPES. Od 1.1.2010 dalje pa AJPES spremlja med opremo in 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, v skladu s spremenjenim Pravilnikom o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
tudi vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. AJPES ima evidentirano 
eno tovrstno vlaganje brez knjigovodske vrednosti.  

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 31.12.2010 znašal 861.247 evrov. 

V letu 2010 se je nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev ter drobnega inventarja povečala za 382.287 evrov. V letu 2010 je bila 
nabavljena računalniška oprema (streţniki, računalniki in tiskalniki) v znesku 332.241 
evrov, oprema za hlajenje v znesku 22.021 evrov in druga oprema v znesku 11.936 
evrov, 16.089 evrov pa je znašala nabavna vrednost pisarniške opreme, ki jo je 
AJPES prevzel od ministrstva za finance po sklepu Vlade Republike Slovenije v 
poslovnih prostorih na Glinški ulici 3. 

Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 
znašala 247.078 evrov, od tega je znašal 100 % odpis drobnega inventarja 20.949 
evrov. Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila 
90 %. 

V letu 2010 je AJPES iz knjigovodskih evidenc na podlagi predloga centralne 
popisne komisije za popis sredstev in obveznosti od virov sredstev AJPES po stanju 
na dan 31.12.2010 in sklepa direktorice AJPES zaradi dotrajanosti, zastarelosti ali 
neuporabnosti izločil tudi opredmetena osnovna sredstva brez knjigovodske 
vrednosti. Skupaj je bilo izločenih 269 opredmetenih osnovnih sredstev, med njimi 
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tudi drobni inventar. Vsa opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar so 
pripravljena za uničenje. 

Dolgoročno dana posojila in depoziti 

Na dan 31.12.2010 je bilo neodplačanih še za 21.779 evrov dolgoročnih 
stanovanjskih posojil, danih usluţbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 je bilo stanje teh posojil ob koncu 
leta 2010 manjše za odplačila stanovanjskih posojil v znesku 13.002 evrov. Del 
dolgoročno danih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 je v Bilanci stanja na dan 
31.12.2010 izkazan med kratkoročnimi finančnimi naloţbami. 

AJPES na dan 31.12.2010 ni imel dolgoročnih depozitov. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so na dan 31.12.2010 znašale 2.248 evra in 
pomenijo vplačana sredstva AJPES v rezervni sklad na podlagi zakonskih predpisov. 
Vplačila teh sredstev se nanašajo na  stanovanjsko poslovni zgradbi v Kamniku in 
Litiji, v katerih ima AJPES arhivske prostore.17 V primerjavi z letom 2009 so se 
dolgoročne terjatve iz poslovanja zmanjšale za 77 % zaradi uporabe teh sredstev za 
sanacijo strehe na stanovanjski poslovni zgradbi v Litiji. 
 
 Struktura dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 

 

1.1.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

Med kratkoročnimi sredstvi so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve za 
globe, povprečnine, sodne in upravne takse, denarna sredstva na podračunu pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kratkoročne finančne naloţbe in druga 
kratkoročna sredstva. 
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 Sredstva v rezervni sklad se vplačujejo v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona, Uradni list 
RS št. 69/2003 z dne 16.7.2003 
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Knjigovodska vrednost kratkoročnih sredstev, vključno z aktivnimi časovnimi 
razmejitvami, je na dan 31.12.2010 znašala 3.567.195 evrov in je za 111.918 evrov, 
to je za 3 %, večja kakor ob koncu leta 2009. Povečanje knjigovodske vrednosti 
kratkoročnih sredstev je bilo predvsem posledica povečanja terjatev iz naslova 
neplačanih glob in sodnih taks za 86.193 evrov. Ta oblika terjatev je nastala z 
opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa18. AJPES je v letu 2010 predal 
Davčni upravi Republike Slovenije, ki v skladu z veljavnimi predpisi opravlja postopke 
prisilne izterjave, 117 posamičnih  neplačanih  terjatev za globe v skupnem znesku 
249.227  evrov in 2.063 posamičnih  neplačanih  terjatev za povprečnine oziroma 
sodne takse v skupnem znesku 85.097 evrov po izvršljivih odločbah. 

Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova opravljanja storitev AJPES so se v 
primerjavi z letom 2009 zmanjšale za 5.300 evrov. AJPES je tudi v letu 2010 za 
izterjavo dospelih neplačanih terjatev oziroma za tekoče urejanje stanja v zvezi s 
terjatvami, dolţnike redno pisno in telefonsko opominjal. Tako je v letu 2010 poslal 
skupaj 80.497 pisnih opominov ( februarja 10.222 opominov, junija 35.779 opominov, 
julija 21.790 opominov ter oktobra 12.706 opominov). Z dolţniki je opravil tudi 
uskladitev terjatev na podlagi Izpisov odprtih postavk terjatev po stanju na dan 
30.11.2010.  

Zoper posamezne dolţnike, ki kljub opominom niso poravnali svojih dospelih 
obveznosti v skupnem znesku več kot 36 evrov, je AJPES pri pristojnih sodiščih 
vlagal predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine. V letu 2010 je bilo skupaj 
vloţenih 1.772 predlogov v skupnem znesku 163.531 evrov, od tega glavnice 99.739 
evrov in stroškov postopka 63.792 evrov. V letu 2010 je bilo vseh prejetih plačil po 
vloţenih predlogih za izvršbo 128.126 evrov, od tega glavnice v znesku 69.065 
evrov, stroškov postopka v znesku 51.465 evrov in zamudnih obresti v znesku 7.596 
evrov (56 % plačil se nanaša na vloţene predloge za izvršbo v letu 2010) . Po stanju 
na dan 31.12.2010 ima AJPES neporavnanih terjatev po vloţenih predlogih za 
izvršbo v skupnem znesku 152.623 evrov (od tega 88.401 evrov glavnice in 64.222 
evrov stroškov postopka), kar znaša 17 % v zadnjih petih letih vloţenih predlogov za 
izvršbo. 

AJPES je pristojnim sodiščem prijavil tudi terjatve do dolţnikov, ki so v postopku 
prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. V letu 2010 je bilo 206 prijav v 
skupnem znesku 27.581 evrov, od tega 25.011 evrov glavnice in 2.570 evrov 
zamudnih obresti. 

Za terjatve v znesku 321.896 evrov, za katere je bila izterjava negotova, je 
opravil oslabitev vrednosti terjatev, njihovo izterjavo pa nadaljeval. AJPES v svojih 
poslovnih knjigah izkazuje 89 % terjatev z zapadlostjo nad 90 dni, 7 % terjatev z 
zapadlostjo od 31 do 90 dni ter samo 4 % terjatev z zapadlostjo do 30 dni. 

Na podlagi predloga centralne popisne komisije za popis sredstev in obveznosti 
od virov sredstev po stanju na dan 31.12.2010 in sklepa direktorice je AJPES iz 
knjigovodskih evidenc izbrisal terjatve do poslovnih subjektov – dolţnikov AJPES, ki 
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 AJPES je skladno z veljavnimi predpisi dolţan med svojimi terjatvami izkazovati tudi terjatve iz 
neplačanih glob in sodnih taks (v prekrškovnih postopkih, ki jih opravlja AJPES), čeprav te ob plačilu 
pomenijo prihodek drţavnega proračuna.  
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ne obstajajo več in zoper katere je vloţil prijave v stečajni postopek oziroma v 
postopek prisilne poravnave, pa njihovo poplačilo ne bo mogoče (izbrisi iz 
poslovnega/sodnega registra). Takšnih terjatev je bilo na dan 31.12.2010 za 46.147 
evrov. Na enaki podlagi je AJPES ţe med letom izbrisal iz knjigovodskih evidenc za 
100.153 evrov terjatev do 2.547 tovrstnih poslovnih subjektov. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Preteţni del kratkoročnih sredstev (58 %) so ob koncu leta 2010 sestavljale 
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 2.082.007 
evrov, od tega so vezana sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance 2.050.000 
evrov (preteţno neporabljena sredstva preseţka prihodkov nad odhodki iz naslova 
gospodarske ali trţne dejavnosti v znesku 707.721 evrov, iz javne sluţbe v znesku 
683.605 evrov in neporabljena amortizacija iz naslova gospodarske dejavnosti v 
znesku 278.306 evrov). Terjatve za obresti so bile 759 evrov, terjatve iz poslovanja 
pa 31.248 evrov, od tega se 97 % nanaša na terjatve do okroţnih in okrajnih sodišč 
po Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti. 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Kratkoročne terjatve do kupcev so na dan 31.12.2010 znašale 1.131.331 evrov 
(31 % vseh kratkoročnih sredstev). Od tega so kar 96 % vseh kratkoročnih terjatev 
znašale  terjatve za neplačane globe in stroške postopkov v zvezi z opravljanjem 
nalog AJPES kot prekrškovnega organa v skupnem znesku 1.085.460 evrov19, 
terjatve za neplačana nadomestila za javno objavo letnih poročil in druge neplačane 
terjatve pa so znašale 45.871 evrov.  

Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve so ob koncu leta 2010 znašale 207.139 evrov (6 % 
vseh kratkoročnih sredstev). Od tega so terjatve za vstopni davek na dodano 
vrednost znašale 166.748 evrov, (130.873  evrov bo v letu 2010 vrnjenega, 35.875 
evrov pa poračunanega), terjatve za stroške postopkov v zvezi z izterjavo terjatev 
prek sodišč 20.984 evrov,  terjatve za refundacijo boleznin do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 8.912 evrov,  druge kratkoročne terjatve do zaposlenih 5.001 
evrov, druge kratkoročne terjatve do bank in Mobitela (plačilne kartice, Moneta) 1.779 
evrov in druge terjatve iz poslovanja v znesku 3.715 evrov. 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Na dan 31.12.2010 je imel AJPES na podračunu pri Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila 104.312 evrov sredstev (3 % vseh kratkoročnih sredstev). 

Kratkoročne finančne naloţbe 

Med kratkoročnimi finančnimi naloţbami so bile izkazane terjatve iz naslova 
stanovanjskih posojil, danih usluţbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet, ki dospejo v plačilo v letu 2011. Stanje tovrstnih terjatev je na dan 
31.12.2010 znašalo 11.751 evrov. 
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 Ţe pojasnjeno pod opombo 20. 
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Dani predujmi in varščine 

Dani predujmi za strokovno literaturo so na dan 31.12.2010 znašali 402  evra.  

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 

Po stanju na dan 31.12.2010 je bilo v blagajni 756 evrov denarnih sredstev. 

Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 29.497 evrov so bili ob koncu 
leta 2010 izkazani razmejeni stroški vzdrţevanja programske opreme v znesku 
20.266 evrov, stroški poštnine v znesku 2.077 evrov, stroški telefonskih naročnin za 
leto 2011 v znesku 2.179 evrov, stroški ogrevanja 2.354 evrov, stroški nakupa 
strokovne literature v znesku 383 evrov, stroški cestnin 1.503 evrov, drugi stroški, ki 
se nanašajo na leto 2011, pa v znesku 735 evrov.  

   Struktura kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev 

 

1.1.1.3 Zaloge 

AJPES nima zalog. Material sproti kupuje in porablja.  

1.1.1.4 Aktivni konti izvenbilančne evidence 

AJPES ob koncu leta 2010 na aktivnih kontih izvenbilančne evidence ni 
izkazoval sredstev. 
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1.1.2 Obveznosti do virov sredstev 

1.1.2.1 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 naloţbe in preseţek prihodkov nad 
odhodki. Na dan 31.12.2010 je bilo stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti 
8.210.135 evrov, 2 % večje od stanja ob koncu leta 2009. Na povečanje je vplivalo 
predvsem povečanje preseţka prihodkov nad odhodki. 

Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi je bil največji, 83 % deleţ 
obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, vključno z 
neporabljeno amortizacijo. Tovrstne obveznosti so na dan 31.12.2010 znašale 
6.785.279 evrov. 

Stanje in spremembe obveznosti za sredstva v upravljanju (obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva) v letu 2010 so 
predstavljene v naslednji preglednici. 
 
STANJE IN SPREMEMBE OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU V LETU 2010  

 ZNESEK v EUR 

I.    Stanje na dan 31.12.2009 6.697.658 

1.   Povečanje obveznosti 658.461 

 prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije za nakup 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 
100.000 

 vlaganja v nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev iz lastnih virov 

 
382.413 

 usredstveni lastni proizvod (informacijski sistem RTR) 174.519 

 prenos opredmetenih osnovnih sredstev po sklepu Vlade RS 1.529 

2.   Zmanjšanje obveznosti  570.840 

 zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 
obveznosti do virov sredstev 

 
570.840 

II.   Stanje na dan 31.12.2010 (I. + 1 - 2) 6.785.279 
Vir: Knjigovodske evidence AJPES  

Preseţek prihodkov nad odhodki 

Preseţek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2010 znašal 1.391.326 evrov, 
od tega 683.605 evrov iz naslova opravljanja javne sluţbe in 707.721 evrov iz 
gospodarske ali trţne dejavnosti. Po stanju na dan 1.1.2010 je znašal 1.288.247 
evrov, od tega 615.508 evrov iz naslova opravljanja javne sluţbe in 672.739 evrov iz 
gospodarske dejavnosti. V letu 2010 je bil doseţen v znesku 721.569 evrov, od tega 
679.081 evrov iz naslova opravljanja javne sluţbe (del tega zneska v višini 174.519 
evrov je lastni vir financiranja usredstvenega lastnega proizvoda –Informacijski 
sistem RTR) in 42.488 evrov iz gospodarske ali trţne dejavnosti. Davek od odhodkov 
pravnih oseb za leto 2010 je znašal skupaj 61.559 evrov, od tega za javno sluţbo iz 
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naslova opravljanja pridobitne dejavnosti 54.052 evrov in za gospodarsko ali trţno 
dejavnost 7.507 evrov.20 

Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 je obračunan od pridobitne 
dejavnosti v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi ob upoštevanju Pravilnika o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki se uporablja od 1.1.2009 dalje. 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 dejavnosti21. Za pridobitne 
prihodke javne sluţbe se po navedenem pravilniku štejejo v AJPES zlasti prihodki iz 
naslova prejetih nadomestil po Tarifah, ter bančne obresti, dividende in drugi dohodki 
iz naloţb, dohodki od prodaje blaga in storitev, najemnine in dohodki, doseţeni z 
odsvojitvijo osnovnih sredstev.  

Spremembe stanja preseţka prihodkov nad odhodki v letu 2010 so 
predstavljene v naslednji preglednici. 
 
STANJE IN SPREMEMBA PRESEŢKA PRIHODKOV NAD ODHODKI V LETU 2010 

 ZNESEK v EUR 

I.  Stanje na dan 31.12. 2009 1.288.247 

1. Zmanjšanje preseţka prihodkov nad odhodki 618.490 

    - prenos preseţka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 
zaradi investicij 

382.413 

    - prenos dela preseţka prihodkov nad odhodki leta 2010 – 
obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva (aktiviranje 
usredstvenega lastnega proizvoda) 

174.519 

    - davek od dohodkov pravnih oseb 61.559 

2. Povečanje preseţka prihodkov nad odhodki    721.569 

    - preseţek prihodkov nad odhodki javne sluţbe 679.081 

    - preseţek prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti  42.488 

II. Stanje na dan 31.12.2010  (I. – 1 +2) 1.391.326 
Vir: Knjigovodske evidence AJPES  

Obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe 

Obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe so na dan 31.12.2010 znašale 
33.530 evrov. To so obveznosti iz naslova danih stanovanjskih posojil usluţbencem 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. V primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2009 so se zaradi odplačil stanovanjskih posojil v letu 2010 te obveznosti 
zmanjšale za 19.943 evrov. Zneski odplačanih posojil pomenijo prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 
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 V letu 2010 je bil spremenjen 63. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 58/2010 z dne 20.7.2010 in 
sicer morajo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta davek od dohodkov pravnih oseb 
izkazovati na kontih skupine 80. 
21

 Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti se s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti štejejo zlasti: donacije, članarine, volila in dediščine, prihodki iz davkov in 
dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno zavodoma za zdravstveno zavarovanje in za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem 
enotnega zakladniškega računa (EZR) drţave in obresti za vloge, naloţene v okviru EZR drţave, 
sredstva za izvajanje javne sluţbe iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva. 
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Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti 

 

1.1.2.2 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti so na dan 31.12.2010 znašale 1.848.540 evrov. 

AJPES ob koncu leta 2010 ni izkazoval dospelih neporavnanih kratkoročnih 
obveznosti in ni izkazoval pasivnih časovnih razmejitev. 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2010 
znašale 1.090.273 evrov (59 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti do 
proračuna Republike Slovenije 1.086.065 evrov22 (1.084.645 evrov obveznosti iz 
naslova glob, stroškov postopkov in sodnih taks pravnih in fizičnih oseb na podlagi 
Zakona o prekrških, 1.008 evrov obveznosti za prenos odplačil stanovanjskih posojil, 
danih usluţbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v proračun 
Republike Slovenije in 412 evrov obveznosti iz naslova upravnih taks), obveznosti iz 
naslova opravljenih storitev do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 
pa 4.208 evrov. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so bile na dan 31.12.2010 v 
znesku 462.678 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 2010, ki so bile izplačane v 
januarju 2011. 
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 Ţe pojasnjeno v opombi 20.  
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2010 znašale 179.773 
evrov (10 % kratkoročnih obveznosti). To so bile obveznosti po računih dobaviteljev 
za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso dospele v plačilo v letu 2010. 
Te obveznosti so bile večinoma poravnane v januarju 2011. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2010 znašale 
111.897 evrov (6 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti za prispevke na 
izplačane plače 67.878 evrov, obveznosti za vračila preveč plačanih nadomestil za 
javno objavo letnih poročil 31.912 evrov, obveznosti za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 8.392 evrov,  druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 3.607 evre in 108 evrov obveznosti za doplačilo davka od dohodkov 
pravnih oseb. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so bile na dan 31.12.2010 
izkazane v znesku 3.919 evrov in izvirajo večinoma iz naslova plačil nadomestil za 
javno objavo letnih poročil. 

 
Struktura kratkoročnih obveznosti 

 

1.1.2.3 Pasivni konti izvenbilančne evidence 

AJPES na pasivnih kontih izvenbilančne evidence obveznosti do virov sredstev 
ob koncu leta 2010 ni izkazoval obveznosti.. 

Gibanje in struktura temeljnih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev je 
predstavljeno v naslednji preglednici. 
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BILANCA STANJA – SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV AJPES NA DAN 31.12.2010 
V EUR

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

1 2 3=1:2 4 5 6 7 8=6:7 9 10

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v 

upravljanju 6.491.480 6.440.132 100,8 64,5 65,1

1. Lastni viri in dolgoročne 

obveznosti 8.210.135 8.038.357 102,1 81,6 81,2

-
Neopredmetena sredstv a in dolgoročne 

aktiv ne časov ne razmejitv e
618.956 495.344 125,0 6,2 5,0

- Obv eznosti za neopredmetena 

sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a 6.785.279 6.697.658 101,3 67,5 67,7

- Nepremičnine 5.200.107 5.372.408 96,8 51,7 54,3
- Obv eznosti za dolgoročne 

f inančne naloţbe 33.530 52.452 63,9 0,3 0,5

- Oprema in druga opredmetena osnov na 

sredstv a 648.390 527.740 122,9 6,4 5,3 - Preseţek prihodkov  nad odhodki 1.391.326 1.288.247 108,0 13,8 13,0

- Dolgoročno dana posojila in depoziti 21.779 34.781 62,6 0,2 0,4

- Dolgoročne terjatv e iz poslov anja 2.248 9.859 22,8 0,0 0,1

2. Kratkoročna sredstva in aktivne 

časovne razmejitve 3.567.195 3.455.277 103,2 35,5 34,9 2. Kratkoročne obveznosti 1.848.540 1.857.052 99,5 18,4 18,8

- Denarna sredstv a v  blagajni in takoj 

unov čljiv e v rednostnice 756 711 106,3 0,0 0,0

- Kratkoročne obv eznosti za prejete 

predujme in v arščine 3.919 1.648 237,8 0,0 0,1

- Dobroimetje pri bankah in drugih 

f inančnih ustanov ah 104.312 70.565 147,8 1,0 0,7

- Kratkoročne obv eznosti do 

zaposlenih 462.678 463.063 99,9 4,6 4,7

- kratkoročne terjatv e do kupcev 45.871 51.171 89,6 0,5 0,5
- Kratkoročne obv eznosti do 

dobav iteljev 179.773 173.158 103,8 1,8 1,7

- Kratkoročne terjatv e za globe in 

pov prečnine 1.085.460 999.267 108,6 10,8 10,1

- Druge kratkoročne obv eznosti iz 

poslov anja 111.897 173.810 64,4 1,1 1,8

- Dani predujmi in v arščine 402 4.123 9,8 0,1 0,0
- Kratkoročne obv eznosti do 

uporabnikov  enotnega kontnega 1.090.273 1.045.373 104,3 10,8 10,6

- Kratkoročne terjatv e do uporabnikov  

enotnega kontnega načrta 2.082.007 2.116.210 98,4 20,7 21,4

- Kratkoročne f inančne naloţbe 11.751 17.671 66,5 0,1 0,2

- Druge kratkoročne terjatv e 207.139 152.089 136,2 2,1 1,5

- Aktiv ne časov ne razmejitv e 29.497 43.470 67,9 0,3 0,4

SREDSTVA 10.058.675 9.895.409 101,6 100,0 100,0
OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV
10.058.675 9.895.409 101,6 100,0 100,0

Sredstva v izvenbilančni evidenci - - - - -
Viri sredstev v izvenbilančni 

evidenci
- - - - -

Vir: Bilanca stanja na dan 31.12.2010

Stanje Struktura v  %

Sredstv a

Indeks 

10/09 Obv eznosti do v irov  sredstev

Stanje Indeks 

10/09

Struktura v  %
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1.2 Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov 

1.2.1 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 na dejavnost 
javne sluţbe in na gospodarsko ali trţno dejavnost. Razčlenitev je opravljena na 
podlagi Metodologije za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti AJPES. Sodila 
so določena z upoštevanjem načel stroškovnega računovodstva oziroma skladna z 
določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (ZPFOLERD)23. Pri ugotavljanju stroškov gospodarske ali trţne dejavnosti 
dejavnosti je AJPES upošteval tudi pravila, ki veljajo za ponovno uporabo podatkov 
javnega značaja, tako, da gospodarski ali trţni dejavnosti AJPES obračuna ponovno 
uporabo podatkov javne sluţbe AJPES po enakih cenah oziroma  nadomestilih, kot 
jih AJPES zaračunava v okviru javne sluţbe vsem drugim pridobitnim organizacijam 
po tarifi o ponovni uporabi javnih podatkov.  

Odhodki gospodarske ali trţne dejavnosti AJPES so v skladu s to metodologijo 
vsi neposredni stroški opravljanja te dejavnosti (stroški dela, stroški materiala in 
storitev, stroški pridobitve oziroma priprave podatkovnih baz in stroški amortizacije) 
in posredni stroški dela, materiala in drugi posredni stroški. Ustreznost sodil je potrdil 
zunanji revizor (Priloga 1) in minister, pristojen za finance (Priloga 2). 

1.2.1.1 Prihodki 

Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki iz drţavnega 
proračuna in prihodki od nadomestil po tarifah za javne storitve), finančni prihodki 
(prihodki od obresti na kratkoročno vezana denarna sredstva), drugi prihodki 
(prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav) in prevrednotovalni poslovni prihodki. 

AJPES je v letu 2010 obračunal za 9.668.344 evrov prihodkov, 2 % več kakor v 
letu 2009. Iz naslova opravljanja dejavnosti javne sluţbe je obračunal 8.942.123 
evrov prihodkov (92 %), od tega je znašal transfer iz proračuna Republike Slovenije 
4.950.000 evrov (51 % vseh prihodkov). Prihodki iz naslova nadomestil po tarifah so 
znašali 3.597.275 evrov (37 % vseh prihodkov), prihodki iz naslova gospodarske ali 
trţne dejavnosti pa 726.221 evrov prihodkov (8 %). Transfer iz proračuna Republike 
Slovenije je bil v letu 2010 za 5 % manjši kot v letu 2009. 

 

                                                
 
 
23

 Soglasje Ministrstva za finance k ustreznosti sodil, ki sluţijo razporejanju prihodkov, odhodkov, 
sredstev in obveznosti do njihovih virov in so opredeljena v internem aktu Metodologija za ugotavljanje 
stroškov gospodarske dejavnosti AJPES in Poročilo neodvisnega revizorja o objektivni opravičenosti 
sodil, ki sluţijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov. 
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Struktura doseženih prihodkov AJPES v letu 2010 

 
 

Primerjava doseženih prihodkov AJPES v letu 2010 z doseženimi prihodki v letu 2009 

 

Med prihodke iz naslova dejavnosti javne sluţbe sodijo prihodki iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije v znesku 4.950.000 evrov, prihodki od javne objave 
letnih poročil po 58. členu Zakona o gospodarskih druţbah v znesku 2.705.881 evrov 
(2 % večji kot v letu 2009), prihodki od izvajanja drugih storitev po javnem 
pooblastilu, za primarni namen in ponovno uporabo informacij javnega značaja v 
znesku 811.394 evrov, med prihodke javne sluţbe sodijo tudi prihodki od 
posredovanja podatkov iz mreţe EBR v znesku 2.038 evrov. Drugi prihodki od 
prodaje (predvsem prihodki od prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bila 
oblikovana oslabitev vrednosti terjatev) v znesku 286.574 evrov, (v teh prihodkih so 
vključeni tudi prihodki od usredstvenega  lastnega proizvoda v znesku 174.519 
evrov), finančni prihodki od obresti v znesku 21.855 evrov, drugi prihodki v znesku 
63.322 evrov (predvsem povračila stroškov sodnih izterjav) in prevrednotovalni 
poslovni prihodki (odškodnine zavarovalnic, DDV od izbrisanih terjatev) v znesku 
21.059 evrov. 
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Struktura vseh doseženih prihodkov javne službe v letu 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med prihodke gospodarske ali trţne dejavnosti v skupnem znesku 726.221 
evrov (4 % manjši kot v letu 2009) sodijo prihodki od storitev informacij o boniteti 
poslovanja, ki predstavljajo 71 % vseh prihodkov gospodarske ali trţne dejavnosti, 
zbirke podatkov FI-PO (11 % prihodkov), večstranskega pobotanja (18 % prihodkov), 
drugi prihodki, finančni prihodki ter prevrednotovalni prihodki. 

1.2.1.2 Odhodki  

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

V letu 2010 je AJPES obračunal za 8.946.775 evrov odhodkov, od tega iz 
naslova opravljanja dejavnosti javne sluţbe za 8.263.042 evrov odhodkov (92 %), iz 
naslova gospodarske ali trţne dejavnosti pa 683.733 evrov odhodkov (8 %). 
Največji deleţ odhodkov so imeli stroški dela, v višini 6.613.004 evrov (74 % vseh 
odhodkov) in so bili za 2 % večji kot v letu 2009. AJPES je obračunal stroške dela v 
skladu z veljavnimi predpisi. V letu 2010 je znašala povprečna bruto mesečna plača 
usluţbencev AJPES, izračunana na podlagi delovnih ur, 1.803 evre in je bila za 3 % 
večja kakor v letu 2009. Regres za letni dopust je bil izplačan posameznemu 
usluţbencu v predpisanem znesku 692 evrov. 

Stroški materiala in storitev so znašali 1.924.460 evre, 3 % manj kakor v letu 
2009. Pomenili so 21 % vseh odhodkov. Tovrstni stroški javne sluţbe so znašali 
1.733.708 evrov in so bili za 3 % manjši kakor v letu 2009. 
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Struktura doseženih odhodkov AJPES v letu 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primerjava doseženih odhodkov javne službe v letu 2010 z doseženimi odhodki v letu 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški dela javne sluţbe so v letu 2010 znašali 6.159.026 evrov, od tega plače 
in drugi izdatki zaposlenim 5.405.344 evrov, prispevki za socialno varnost pa 
753.682 evrov. Stroški materiala in storitev so znašali 1.733.708 evrov.  

Med največje stroške storitev javne sluţbe sodijo stroški vzdrţevanja strojne in  
programske opreme in stroški računalniških storitev v znesku 353.377 evrov, sledijo 
poštne storitve v znesku 209.650 evrov, tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov 
komunikacijske in druge opreme v znesku 155.919 evrov, stroški pisarniškega 
materiala v znesku 101.858 evrov, stroški električne energije v znesku 86.846 evrov, 
stroški čiščenja poslovnih prostorov v znesku 85.924 evrov, storitve varovanja zgradb 
v znesku 80.516 evrov, stroški telefona, telefaksa, elektronske pošte v znesku 
72.625 evrov, toplotna energija v znesku 69.157 evrov, sodni stroški v zvezi 
vlaganjem predlogov za izvršbo za izterjavo terjatev do dolţnikov AJPES v znesku 
68.675 evrov, stroški najema telefonskih vodov v znesku 61.456 evrov, stroški 
konferenc, seminarjev in izobraţevanja zaposlenih v znesku 60.167 evrov, stroški 
časopisov in strokovne literature v znesku 43.685 evrov, stroški investicijskega 
vzdrţevanja poslovnih prostorov v znesku 28.718 evrov, itd..  
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Drugi stroški javne sluţbe so znašali 50.308 evrov, (nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča v znesku 31.317 evrov, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov v znesku 16.483 evrov in drugi stroški v znesku 2.509 evrov). 

Med drugimi odhodki javne sluţbe imajo največji obseg prevrednotovalni 
poslovni odhodki v višini 319.467 evrov (zaradi oslabitve vrednosti terjatev iz 
poslovanja, to je popravka vrednosti terjatev).  
 
Struktura doseženih odhodkov javne službe v letu 2010 

 
 

Obračunani odhodki gospodarske ali trţne dejavnosti v znesku 683.733 
evrov so bili za 2 % manjši kakor v letu 2009. Stroški dela gospodarske ali trţne 
dejavnosti so znašali 453.978 evrov in predstavljajo 67 % vseh stroškov, stroški 
materiala in storitev pa so znašali 190.792 evrov in predstavljajo 28 % vseh 
stroškov24. Stroški amortizacije so bili obračunani v znesku 33.446 evrov (4 % vseh 
stroškov). Drugi stroški, finančni in drugi odhodki so znašali 3.128 evrov, 
prevrednotovalni poslovni odhodki pa 2.429 evrov (oslabitev vrednosti terjatev). 
 

                                                
 
 
24

 V posameznih vrstah stroškov gospodarske ali trţne dejavnosti so prikazani tudi stroški ponovne 
uporabe informacij javnega značaja, ki jih javna sluţba AJPES obračuna trţni dejavnosti AJPES po 
enakih nadomestilih (cenah), kot jih AJPES zaračunava v okviru javne sluţbe vsem drugim pridobitnim 
organizacijam po tarifah o ponovni uporabi informacij javnega značaja. Tovrstnih stroškov je bilo za 
132.427 evrov: od tega 101.460 evrov, ki so prikazani kot stroški dela, 21.549 evrov, ki so prikazani 
kot stroški materiala in storitev, 8.854 evrov, ki so prikazani kot strošek amortizacije, ter 564 evrov 
prikazanih kot drugi stroški. Taka računovodska pravila povzročajo nepregledno izkazovanje 
odhodkov; pravilneje bi bilo, da bi gospodarska ali trţna dejavnost stroške ponovne uporabe 
izkazovala kot stroške storitev. Kot posledica neustreznih predpisov so npr. neposredni stroški dela pri 
gospodarski ali trţni dejavnosti izkazani v znesku 339.666 evrov, dejansko pa stroški dela 
gospodarske ali trţne dejavnosti v letu 2010 znašajo 238.206 evrov.  
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1.2.1.3 Poslovni izid 

V letu 2010 je bil ugotovljen preseţek prihodkov nad odhodki, po odbitku davka 
od dohodkov pravnih oseb v znesku 660.010 evrov, od tega iz naslova opravljanja 
javne sluţbe v znesku 625.029 evrov (v tem znesku je upoštevan tudi vir financiranja 
usredstvenega lastnega proizvoda v znesku 174.519 evrov), iz naslova gospodarske  
ali trţne dejavnosti pa v znesku 34.981 evrov. 

Preseţek prihodkov nad odhodki javne sluţbe je nastal zaradi 7 % večjega 
doseţenega obsega prihodkov od prodaje proizvodov in storitev od načrtovanega, ter 
zaradi  prihrankov, nastalih zaradi varčevanja pri vseh vrstah stroškov. Celotni stroški 
so bili za 3 % niţji od načrtovanih. 

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 po 
načelu nastanka poslovnega dogodka je priloga 2 in 2A.  

Poslovni izid AJPES, razčlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov, 
posebej za dejavnost javne sluţbe in posebej za gospodarsko ali trţno  dejavnost, je 
predstavljen v naslednji preglednici. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA 
V LETU 2010 S POJASNILI 

V EUR

Leto 2010 Leto 2009

Postavke poslovnega izida 

Skupaj 
Javna 

sluţba 

Gospodarska 

dejavnost
Skupaj 

Javna 

sluţba 

Gospodarska 

dejavnost

Skupaj 

2010/2009

Javna 

sluţba 

2010/2009 

Gospodarska 

dejavnost 

2010/2009

I. PRIHODKI   9.668.344         8.942.123             726.221       9.517.665       8.758.963           758.702          102          102            96     

A. Prihodki od poslovanja   9.561.293         8.835.887             725.406       9.359.573       8.602.792           756.781          102          103            96     

1. Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev

  9.561.293         8.835.887             725.406       9.359.573       8.602.792           756.781          102          103            96     

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1   2.705.881         2.705.881       2.657.012       2.657.012                       -          102          102               -     

Prihodki od storitev po javnem 

pooblastilu

     891.394            891.394          648.735          648.735                       -          137          137               -     

Prihodki od opravljanja gosp.in druge 

dejavnosti

     725.687                2.038             723.649          754.029                      -           754.029            96               -            96     

Prihodki iz sredstev javnih f inanc   4.950.000         4.950.000       5.214.595       5.214.595                       -            95            95               -     

Drugi prihodki od prodaje      288.331            286.574                 1.757            85.202            82.450               2.752          338          348            64     

2. Prihodki od prodaje blaga in 

materiala

                 -                        -                        -                     -                      -                       -               -               -               -     

B. Finančni prihodki        21.999              21.855                    144            36.727            36.531                  196            60            60            74     

C. Drugi prihodki        63.489              63.322                    167            90.422            89.941                  481            70            70            35     

D.

Prevrednotevalni poslovni 

prihodki        21.563              21.059                    504            30.943            29.699               1.244            70            71            41     

II. ODHODKI   8.946.775         8.263.042             683.733       8.964.624       8.268.166           696.459          100          100            98     

A. Stroški materiala in storitev   1.924.460         1.733.708             190.752       1.989.603       1.792.105           197.498            97            97            97     

1. Stroški materiala      354.403            341.994               12.409          375.533          361.249             14.284            94            95            87     

Stroški materiala      181.064            173.104                 7.960          198.242          188.269               9.973            91            92            80     

Stroški energije      173.339            168.890                 4.449          177.291          172.980               4.311            98            98          103     

2. Stroški storitev   1.570.057         1.391.714             178.343       1.614.070       1.430.856           183.214            97            97            97     

Komunalne storitve in komunikacije      309.789            301.092                 8.697          303.275          290.108             13.167          102          104            66     

Prevozni stroški in storitve        33.105              32.117                    988            18.266            18.266                       -          181          176               -     

Storitve vzdrževanja      497.431            475.596               21.835          569.620          538.235             31.385            87            88            70     

Najemnine in zakupnine (leasing)        68.955              65.764                 3.191            67.777            64.666               3.111          102          102          103     

Zavarovalne premije        11.179              11.095                      84            11.831            11.731                  100            94            95            84     

Stroški v zvezi z delom        29.277              26.630                 2.647            22.542            21.764                  778          130          122          340     

Druge storitve      620.321            479.420             140.901          620.759          486.086           134.673          100            99          105     

B. Stroški dela   6.613.004         6.159.026             453.978       6.505.547       6.057.535           448.012          102          102          101     

Plače in drugi izdatki zaposlenim   4.814.988         4.490.250             324.738       4.740.721       4.414.643           326.078          102          102          100     

Regres za letni dopust      172.463            159.744               12.719          168.270          157.737             10.533          102          101          121     

Povračila in nadomestila      437.373            410.194               27.179          429.137          403.344             25.793          102          102          105     

Delovna uspešnost za POB      162.306            145.739               16.567          191.859          172.965             18.894            85            84            88     

Nadurno delo        47.716              43.780                 3.936            23.874            21.048               2.826          200          208          139     

Drugi izdatki zaposlenim        65.218              58.324                 6.894            51.075            49.602               1.473          128          118          468     

Prispevki za socialno varnost      809.365            753.682               55.683          798.134          742.125             56.009          101          102            99     

Drugi stroški dela (premije KDPZ, ..)      103.575              97.313                 6.262          102.477            96.071               6.406          101          101            98     

C. Amortizacija        33.446                        -               33.446            30.284                      -             30.284          110               -          110     

Č. Davek od dohodkov pravnih oseb                  -                        -                        -            70.394            54.388             16.006               -               -               -     

D. Drugi stroški        53.368              50.308                 3.060            48.744            45.184               3.560          109          111            86     

E. Finančni odhodki             256                   200                      56                 114                 105                      9          224          190          610     

F. Drugi odhodki             345                   333                      12              1.440              1.392                    48            24            24            25     

G. Prevrednotevalni poslovni 

odhodki

     321.896            319.467                 2.429          318.499          317.457               1.042          101          101          233     

Odhodki zaradi oslabitv e osnov nih sredstev                   -                        -                        -                     -                      -                       -               -               -               -     

Odhodki zaradi oslabitv e terjatev  iz 

poslov anja

     321.896            319.467                 2.429          318.499          317.457               1.042          101          101          233     

III. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(I.– II.)

       721.569              679.081                42.488            553.040            490.797               62.244           130           138            68     

IV. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(II.– I.)

                 -                        -                         -                      -                      -                       -     

V. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB        61.559              54.052                 7.507     

VI. PRESEŢEK PRIHODKOV Z 

UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA 

PRAVNIH OSEB (III.–V.)

     660.010            625.029               34.981     

Vir: Izkaz prihodkov  in odhodkov  določenih uporabnikov  in izkaz prihodkov  in odhodkov  določenih uporabnikov  po v rstah dejav nosti

INDEKS
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1.2.2 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 so  prihodki in odhodki oziroma prejemki in 
izdatki prikazani  posebej za dejavnost javne sluţbe in posebej za gospodarsko ali 
trţno dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v Izkazu prihodkov in odhodkov po 
načelu nastanka poslovnega dogodka. Podatki so namenjeni spremljanju 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni drţave oz. v bilancah drţavnega 
proračuna. 

AJPES je v letu 2010 po načelu denarnega toka ugotovil 9.273.812 evrov 
prihodkov oziroma prejemkov (2 % manj kot v letu 2009), 9.163.242 evrov odhodkov 
oziroma izdatkov (3 % več kot v letu 2009) in 110.570 evrov preseţka prihodkov nad 
odhodki. 

Iz naslova opravljanja javne sluţbe je AJPES v letu 2010 ugotovil 8.548.443 
evrov  prihodkov oziroma prejemkov (1 % manj kot v letu 2009) in 8.486.634 evrov 
odhodkov oziroma izdatkov (4 % več kot v letu 2009), torej preseţek prihodkov nad 
odhodki v znesku 61.809 evrov.  

Iz naslova gospodarske ali trţne dejavnosti je po načelu denarnega toka 
ugotovil 725.369 evrov prihodkov oziroma prejemkov (5 % manj kot v letu 2009) in 
676.608 evrov odhodkov oziroma izdatkov (4 % manj kot v letu 2009) ter preseţek 
prihodkov nad odhodki v znesku 48.761 evrov.   

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 po 
načelu denarnega toka je Priloga  3, 3A in 3B. 

Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po načelu denarnega toka je predstavljen v 
naslednji preglednici. 
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IZKAZ PREJEMKOV IN IZDATKOV AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA V LETU 2010 S 
POJASNILI 

V EUR

Leto 2010 Leto 2009

Postavke poslovnega izida Skupaj Javna 

sluţba 

Gospodarska 

dejavnost

Skupaj Javna 

sluţba 

Gospodarska 

dejavnost
Skupaj 

2010/2009

Javna 

sluţba 

2010/2009 

Gospodarska 

dejavnost 

2010/2009

I. PRIHODKI    9.273.812        8.548.443            725.369       9.419.097       8.654.420               764.677            98            99            95     

1. Prejemki od prodaje proizvodov in 

storitev
   4.153.872        3.429.010            724.862       3.851.897       3.088.494               763.403          108          111            95     

Prejemki od storitev po 58. členu ZGD-1    2.546.271        2.546.271                        -       2.473.588       2.473.588                          -          103          103               -     

Prejemki od storitev po javnem pooblastilu
      880.813           880.813                        -          609.630          609.630                          -     

     144          144               -     

Prihodki od opravljanja gosp.in druge 

dejavnosti
      726.788               1.926            724.862          763.403                      -               763.403            95               -            95     

Drugi prejemki od prodaje                   -                      -                        -              5.276              5.276                          -               -               -               -     

2. Prejeta sredstva iz drţavnega 

proračuna
   5.050.000        5.050.000                        -       5.442.915       5.442.915                          -            93            93               -     

Prejeta sredstva za tekoče obveznosti    4.950.000        4.950.000                        -       5.214.595       5.214.595                          -            95            95               -     

Prejeta sredstva za investicije       100.000           100.000                        -          228.320          228.320                          -            44            44               -     

3. Prejemki od obresti         20.268             20.124                   144            38.053            37.858                      195            53            53            74     

4. Drugi nedavčni prejemki         49.672             49.309                   363            86.232            85.153                   1.079            58            58            34     

II. IZDATKI    9.163.242        8.486.634            676.608       8.888.433       8.185.870               702.564          103          104            96     

1. Izdatki za blago in storitve    2.034.689        1.830.891            203.798       2.102.825       1.909.940               192.885            97            96          106     

Pisarniški in splošni material in storitve       595.653           451.089            144.564          657.615          533.534               124.081            91            85          117     

Posebni material in storitve           2.991               2.786                   205              2.720              2.610                      110          110          107          187     

Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije

      461.092           448.289              12.803          498.967          480.454                 18.513            92            93            69     

Prevozni stroški in storitve         55.154             54.168                   986            34.178            34.178                          -          161          158               -     

Izdatki za službena potovanja         28.674             26.127                2.547            23.044            22.248                      796          124          117          320     

Tekoče vzdrževanje       455.423           434.554              20.869          541.873          511.954                 29.919            84            85            70     

Najemnine in zakupnine       106.777           102.491                4.286          101.243            97.346                   3.897          105          105          110     

Drugi operativni izdatki       328.925           311.387              17.538          243.185          227.616                 15.569          135          137          113     

2. Plače in drugi izdatki zaposlenim    5.695.655        5.303.809            391.845       5.598.414       5.213.304               385.110          102          102          102     

Plače in dodatki    4.811.019        4.486.530            324.489       4.734.236       4.408.620               325.616          102          102          100     

Regres za letni dopust       172.463           159.735              12.727          168.270          157.736                 10.534          102          101          121     

Povračila in nadomestila       434.772           407.738              27.034          429.404          403.613                 25.791          101          101          105     

Sredstva za delovno uspešnost       163.670           146.959              16.711          197.137          178.085                 19.052            83            83            88     

Sredstva za nadurno delo         48.054             44.090                3.964            23.502            20.722                   2.780          204          213          143     

Drugi izdatki zaposlenim         65.677             58.757                6.920            45.865            44.528                   1.337          143          132          518     

3. Prispevki delodajalca za socialno 

varnost
      912.319           849.551              62.768          900.048          837.581                 62.467          101          101          100     

4. Investicijski izdatki       520.580           502.383              18.197          287.146          225.044                 62.102          181          223            29     

Nakup opreme       366.198           354.187              12.011          137.185          130.909                   6.276          267     271 191

Nakup nematerialnega premoženja       134.000           128.226                5.774            61.948            60.170                   1.778          216     213 325

Projektna dokumentacija        53.334                      -                 53.334               -               -               -     

Investicijsko vzdrževanje         20.382             19.970                   412            34.679            33.965                      714            59            59            58     

III. PRESEŢEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.– II.)
      110.570             61.809              48.761          530.664          468.550                 62.114            21            13            79     

IV. PRESEŢEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.– I.)
                  -                       -                        -                      -                      -                           -     

Vir: Izkaz prihodkov  in odhodkov  določenih uporabnikov  po načelu denarnega toka.

INDEKS
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2. URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 
2010 

AJPES je pripravil Finančni načrt za leto 2010 na podlagi Programa dela 
AJPES za leto 2010  ter na podlagi ocene posameznih vrst prihodkov in odhodkov za 
izvajanje nalog, opredeljenih v tem programu. Finančni načrt AJPES, skupaj s 
Programom dela AJPES za leto 2010  je sprejel  Svet AJPES na 20. redni seji, dne 
30.3.2010. 

Na podlagi Rebalansa Proračuna Republike Slovenije (Rb2010) je  AJPES v 
letu 2010 pripravil tudi Rebalans finančnega načrta za leto 2010, v katerem je 
upošteval za 300.000 evrov zmanjšan transfer iz proračuna (150.000 evrov manjši 
transfer za tekoče poslovanje in 150.000 evrov manjši transfer za investicijska 
vlaganja). K Programu dela AJPES za leto 2010 in Rebalansu finančnega načrta 
AJPES za leto 2010, ki ga je Svet AJPES sprejel na 7. pisni seji dne 30.7.2010, je 
Vlada Republike Slovenije dala soglasje s sklepom št. 47601-16/2010/5 z dne 
9.9.2010. 

2.1 Uresničitev finančnega načrta po načelu nastanka 
poslovnega dogodka 

2.1.1 Uresničitev načrtovanih prihodkov in odhodkov ter 
poslovnega izida 

AJPES je po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2010 načrtoval 
9.158.700 evrov prihodkov, ugotovil pa 9.668.344 evrov prihodkov, to je 6 % več od 
načrtovanih.  

Doseţeni celotni prihodki iz naslova javne sluţbe so bili za 583.423 evrov ali 
za 7 % večji od načrtovanih (prihodki od prodaje storitev javne objave letnih poročil 
po tarifi nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o 
gospodarskih druţbah so bili večji za 7 %, prihodki od storitev po ostalih tarifah pa za 
20 % večji od načrtovanih. Prihodki iz sredstev proračuna RS so bili enaki kot so bili 
določeni v rebalansu finančnega načrta za leto 2010. 

Drugi prihodki javne sluţbe so znašali 351.896 evrov, to so predvsem prihodki 
od prodaje storitev iz preteklih let za katere je bila oblikovana oslabitev vrednosti 
terjatev, v znesku 108.025 evrov. Med drugimi prihodki so vsebovani tudi prihodki od 
usredstvenega lastnega proizvoda v znesku 174.519 evrov ter prihodki od povračil 
stroškov sodnih izterjav v višini 63.250 evrov, ki so bili za 76 % večji od načrtovanih, 
kar je posledica uspešne izterjave zapadlih neplačanih terjatev na podlagi vloţenih 
predlogov za izvršbo. 
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Finančni prihodki so prihodki od obresti na kratkoročno vezana sredstva iz 
naslova vezave začasno še neporabljenih denarnih sredstev, so znašali 21.999 
evrov. Bili so enaki načrtovanim. 

V letu 2010 je AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka ugotovil 
8.946.775 evrov odhodkov, to je 3 % manj od načrtovanih. Stroški storitev so bili 
manjši od načrtovanih za 12 %, stroški dela so bili manjši od načrtovanih za 1 %, 
stroški materiala pa za so bili manjši od načrtovanih za 6 %.  

Tudi odhodki javne sluţbe so bili za 3 % manjši od načrtovanih, kar je predvsem 
posledica prihrankov pri stroških dela in nekaterih drugih vrst storitev. Stroški dela so 
bili za 1 % manjši od načrtovanih, predvsem zaradi neodprave tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij, stroški materiala so bili manjši od načrtovanih za 6 %, stroški storitev 
pa so bili za 11 % manjši od načrtovanih.  

AJPES je v Finančnem načrtu za leto 2010 po načelu nastanka poslovnega 
dogodka iz naslova javne sluţbe načrtoval preseţek odhodkov nad prihodki v znesku 
139.742 evrov, ugotovil pa preseţek prihodkov nad odhodki v znesku 625.029 evrov 
(po odbitku davka od dohodka pravnih oseb). Ugotovljen preseţek prihodkov nad 
odhodki javne sluţbe je posledica doseţenih večjih prihodkov od prodaje proizvodov 
in storitev in prihrankov pri vseh vrstah stroškov.  

Prihodki iz naslova gospodarske ali trţne dejavnosti so bili načrtovani v znesku 
790.000 evrov, ugotovljeni pa v znesku 726.221 evrov in so bili za 8 % manjši od 
načrtovanih. Odhodki gospodarske ali trţne dejavnosti so bili ugotovljeni v znesku 
683.733 evrov so bili prav tako manjši od načrtovanih za 8 %. Iz naslova 
gospodarske ali trţne dejavnosti je AJPES načrtoval 43.342 evrov preseţka 
prihodkov nad odhodki, ugotovil pa ga je v znesku 34.980 evrov (po odbitku davka od 
dohodkov pravnih oseb).  

Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu nastanka poslovnega 
dogodka za leto 2010 je predstavljen v naslednji preglednici. 
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PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO 2010 Z OBRAZLOŢITVIJO 
V EUR

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska

sluţba dejavnost sluţba dejavnost sluţba dejavnost

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

I. PRIHODKI   9.158.700        8.368.700             790.000        9.668.344        8.942.123             726.221     106 107 92

A PRIHODKI OD POSLOVANJA   9.085.700        8.295.700             790.000        9.561.293        8.835.887             725.406     105 107 92

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev   9.085.700        8.295.700             790.000        9.561.293        8.835.887             725.406     105 107 92

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1   2.525.800        2.525.800                         -        2.705.881        2.705.881                         -     107 107 -

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu      744.900           744.900                         -           891.394           891.394     120 120 -

Prihodki od opravljanja gosp. In druge dejavnosti      790.000                       -             790.000           725.687               2.038             723.649     92 - 92

Drugi prihodki od prodaje        75.000             75.000                         -           288.331           286.574                 1.757     384 382 -

Prihodki od sredstev javnih f inanc   4.950.000        4.950.000                         -        4.950.000        4.950.000                         -     100 100 -

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

B FINANČNI PRIHODKI        22.000             22.000                         -             21.999             21.855                    144     100 99 -

C DRUGI PRIHODKI         36.000             36.000                         -             63.489             63.322                    167     176 176 -

D PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI        15.000             15.000                         -             21.563             21.059                    504     0 0 0

II. ODHODKI   9.255.100        8.508.442             746.658        8.946.775        8.263.042             683.733     97 97 92

A STROŠKI MATERIALA IN STORITEV   2.163.300        1.923.680             239.620        1.924.460        1.733.708             190.752     89 90 80

1. Stroški materiala        376.900           362.841               14.059           354.403           341.994               12.409     94 94 88

Stroški materiala      191.900           182.299                 9.601           181.064           173.104                 7.960     94 95 83

Stroški energije      185.000           180.541                 4.459           173.339           168.890                 4.449     94 94 100

2. Stroški storitev   1.786.400        1.560.839             225.561        1.570.057        1.391.714             178.343     88 89 79

Komunalne storitve in komunikacije      305.600           292.347               13.253           309.789           301.092                 8.697     101 103 66

Prevozni stroški in storitve        23.000             23.000                         -             33.105             32.117                    988     144 140 0

Storitve vzdrževanja      626.900           593.319               33.581           497.431           475.596               21.835     79 80 65

Najemnine in zakupnine        73.700             70.309                 3.391             68.955             65.764                 3.191     94 94 94

Druge storitve      720.200           545.852             174.348           620.321           479.420             140.901     86 88 81

Zavarovalne premije        13.900             13.769                    131             11.179             11.095                      84     80 81 64

Stroški v zvezi z delom        23.100             22.242                    858             29.277             26.630                 2.647     127 120 309

B STROŠKI DELA   6.701.450        6.239.825             461.625        6.613.004        6.159.026             453.978     99 99 98

Plače in drugi izdatki zaposlenim   4.876.000        4.540.317             335.683        4.814.988        4.490.250             324.738     99 99 97

Regres za letni dopust      174.000           163.108               10.892           172.463           159.744               12.719     99 98 117

Povračila in nadomestila      450.000           422.980               27.020           437.373           410.194               27.179     97 97 101

Delovna uspešnost      174.000           155.765               18.235           162.306           145.739               16.567     93 94 91

Nadurno delo        30.000             26.451                 3.549             47.716             43.780                 3.936     159 166 111

Drugi izdatki zaposlenim        69.250             67.341                 1.910             65.218             58.324                 6.894     94 87 361

Prispevki za socialno varnost      928.200           863.863               64.337           912.940           850.995               61.945     98 99 96

C AMORTIZACIJA        30.000                       -               30.000             33.446                       -               33.446     111 - 111

Č DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB                 -                       -                         -                       -                       -                         -     - - -

D DRUGI STROŠKI          66.950             52.486               14.464             53.368             50.308                 3.060     80 96 21

E FINANČNI ODHODKI                 -                       -                         -                  256                  200                      56     - - -

F DRUGI ODHODKI          1.500               1.450                      50                  345                  333                      12     - - -

G PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI      291.900           291.000                    900           321.896           319.467                 2.429     110 110 270

III. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)                 -                       -               43.342           721.569           679.081               42.488                    -                       -                         -     

IV. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.–I.)        96.400           139.742                         -                       -                       -                         -                    -                       -                         -     

V. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB                 -                       -                         -             61.559             54.052                 7.507                    -                       -                         -     

VI. PRESEŢEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD 

DOHODKA PRAVNIH OSEB (III.–V.)
                -                       -                         -           660.010           625.029               34.981                    -                       -                         -     

Vir: Finančni načrt AJPES za leto 2010 in knjigovodske evidence AJPES.

FINANČNI NAČRT URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA INDEKS
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2.2 Uresničitev finančnega načrta po načelu denarnega toka 

2.2.1 Uresničitev načrtovanih prejemkov in izdatkov ter 
poslovnega izida 

AJPES je po načelu denarnega toka za leto 2010 načrtoval 9.038.500 evrov 
prejemkov, ugotovil pa 9.273.812 evrov prejemkov, 3 % več od načrtovanih. 

Doseţeni skupni prejemki iz naslova javne sluţbe so bili prav tako za 4 % večji 
od načrtovanih (ob tem so bili prejemki od prodaje proizvodov in storitev za 6 % večji, 
od tega prejemki po tarifah od storitev javne objave letnih poročil za 7 %, prejemki po 
tarifah od storitev ponovne uporabe javnih podatkov poslovnega registra in letnih 
poročil ter prejemki po drugih tarifah za 18 % večji, prejeta sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije so bila enaka kot so bila določena z Rebalansom proračuna RS 
za leto 2010 (Rb2010). 

Finančni prejemki javne sluţbe, to je prejemki od obresti na kratkoročno vezana 
sredstva, so znašali 20.124 evrov in so bili za 4 % manjši od načrtovanih. Drugi 
nedavčni prejemki javne sluţbe so znašali 49.309 evrov. To so predvsem prejemki 
od povračil stroškov sodnih izterjav v znesku 44.844. evrov in so bili za 3 % manjši 
od načrtovanih. 

V letu 2010 je AJPES po načelu denarnega toka ugotovil 9.163.242 evrov 
izdatkov, to je 94 % načrtovanih.  

Izdatki javne sluţbe so bili za 5 % manjši od načrtovanih. Manjši so bili 
investicijski izdatki, predvsem investicijski izdatki za nakup licenčne in druge 
programske opreme, poleg tega pa so bili manjši tudi izdatki za plače in druga plačila 
zaposlenim ter za nakup blaga in storitev. AJPES je načrtoval za 786.314 evrov 
investicijskih izdatkov, porabil je 502.383 evrov, to je 36 % manj, zlasti ker ni izvedel 
vseh načrtovanih vlaganj v rezervni center na oddaljeni lokaciji in ni razvil 
informacijskih rešitev za načrtovano novo ureditev registracije društev. Za plače in 
druge izdatke zaposlenih je načrtoval 5.376.295 evrov, porabil pa je 5.303.809 evrov, 
1 % manj od načrtovanega. 

AJPES je v Finančnem načrtu za leto 2010 po načelu denarnega toka iz 
naslova javne sluţbe načrtoval preseţek izdatkov nad prejemki v znesku 726.707 
evrov, ugotovil pa preseţek prejemkov nad izdatki v znesku 61.809 evrov. 

Prejemki iz naslova gospodarske ali trţne  dejavnosti so znašali 725.369 evrov 
in so bili za 8 % večji od načrtovanih. Izdatki so bili ugotovljeni v znesku 676.608 
evrov. Bili so za 8 % manjši od načrtovanih. Iz naslova gospodarske dejavnosti je bil 
načrtovan  preseţek prejemkov nad izdatki v znesku 50.611 evrov, ugotovljen pa v 
znesku 48.761 evrov. Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu 
denarnega toka za leto 2010 je predstavljen v naslednji preglednici.  
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PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2010 Z OBRAZLOŢITVIJO 

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska Skupaj Javna Gospodarska

sluţba dejavnost sluţba dejavnost sluţba dejavnost

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

I. PREJEMKI   9.038.500        8.248.500             790.000        9.273.812        8.548.443             725.369     103 104 92

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev   3.916.500        3.126.500             790.000        4.153.872        3.429.010             724.862     106 110 92

Prejemki od storitev po 58. členu ZGD-1   2.382.000        2.382.000                         -        2.546.271        2.546.271                         -     107 107 -

Prejemki od storitev po javnem pooblastilu      744.500           744.500                         -           880.813           880.813                         -     118 118 -

Prejemki od opravljanja gosp.in druge dejavnosti      790.000                       -             790.000           726.788               1.926             724.862     92 - 92

Drugi prejemki od prodaje                 -                       -                         -                       -                       -                         -     0 0 0

Prejemki od prodaje materiala in odpadkov                 -                       -                         -                       -                       -                         -     0 0 0

2. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna   5.050.000        5.050.000                         -        5.050.000        5.050.000                         -     100 100 0

Prejeta sredstva za tekoče obveznosti   4.950.000        4.950.000                         -        4.950.000        4.950.000                         -     0 0 0

Prejeta sredstva za investicije      100.000           100.000                         -           100.000           100.000                         -     0 0 0

3. Prejemki od obresti        21.000             21.000                         -             20.268             20.124                    144     97 96 0

4. Drugi nedavčni prejemki        51.000             51.000                         -             49.672             49.309                    363     97 97 0

II. IZDATKI   9.714.600        8.975.207             739.389        9.163.242        8.486.634             676.608     94 95 92

1. Izdatki za blago in storitve   2.206.250        1.950.678             255.572        2.034.689        1.830.891             203.798     92 94 80

Pisarniški in splošni material in storitve      693.000           513.638             179.362           595.653           451.089             144.564     86 88 81

Posebni material in storitve          1.700               1.631                      69               2.991               2.786                    205     176 171 297

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      480.600           462.903               17.697           461.092           448.289               12.803     96 97 72

Prevozni stroški in storitve        43.000             43.000                         -             55.154             54.168                    986     128 126 0

Izdatki za službena potovanja        25.100             24.242                    858             28.674             26.127                 2.547     114 108 297

Tekoče vzdrževanje      586.400           554.166               32.234           455.423           434.554               20.869     78 78 65

Najemnine in zakupnine      107.200             98.835                 8.365           106.777           102.491                 4.286     100 104 51

Drugi operativni izdatki      269.250           252.263               16.987           328.925           311.387               17.538     122 123 103

2. Plače in drugi izdatki zaposlenim   5.773.250        5.376.295             396.955        5.695.655        5.303.809             391.845     99 99 99

Plače in dodatki   4.876.000        4.540.650             335.350        4.811.019        4.486.530             324.489     99 99 97

Regres za letni dopust      174.000           163.108               10.892           172.463           159.735               12.727     99 98 117

Povračila in nadomestila      450.000           422.980               27.020           434.772           407.738               27.034     97 96 100

Sredstva za delovno uspešnost      174.000           155.765               18.235           163.670           146.959               16.711     94 94 92

Sredstva za nadurno delo        30.000             26.451                 3.549             48.054             44.090                 3.964     160 167 112

Drugi izdatki zaposlenim        69.250             67.342                 1.908             65.677             58.757                 6.920     95 87 363

3. Prispevki delodajalca za socialno varnost      926.200           861.920               64.280           912.319           849.551               62.768     99 99 98

4. Investicijski izdatki      808.900           786.314               22.582           520.580           502.383               18.197     64 64 81

Nakup opreme      343.900           334.133                 9.767           366.198           354.187               12.011     106 106 123

Investicijsko vzdrževanje        65.000             63.661                 1.335             20.382             19.970                    412     31 31 31

Nakup nematerialnega premoženja      400.000           388.520               11.480           134.000           128.226                 5.774     34 33 50

III. PRESEŢEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)                 -                       -               50.611           110.570             61.809               48.761                    -                       -                         -     

IV. PRESEŢEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (II.–I.)      676.100           726.707                         -                       -                       -                         -                    -                       -                         -     

Vir: Finančni načrt AJPES za leto 2010 in knjigovodske evidence AJPES.

V EUR 

FINANČNI NAČRT URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA INDEKS
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2.2.2 Uresničitev načrtovanih investicijskih izdatkov 

Uresničitev načrta posameznih vrst investicijskih izdatkov prikazuje naslednja 
preglednica. 
 
URESNIČITEV NAČRTOVANIH INVESTICIJSKIH IZDATKOV 
 v EUR  

  URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2010  

INVESTICIJSKI IZDATKI NAČRT  
ZA LETO 2010 

AJPES JAVNA SLUŢBA GOSPODARSKA 
DEJAVNOST 

 INDEKS 

  1 2 3 4 5=(2:1) 

1. Nakup računalniške strojne 
opreme 340.000 332.241 321.344 10.897 97,7 

2. Nakup računalniške 
programske opreme  400.000 134.000 128.226 5.774 33,5 

3. Nakup druge opreme in 
drobnega inventarja  3.900 33.957 32.843 1.114 870,7 

4. Investicijsko vzdrţevanje 65.000 20.382 19.970 412 31,4 

       

SKUPAJ (1+2+3+4) 808.900 520.580 502.383 18.197 64,4 

Vir: Knjigovodske evidence AJPES      

AJPES je za nakup računalniške strojne in programske opreme v letu 2010 
porabil 466.241 evrov, kar pomeni 63 % načrtovanih sredstev. Nakup računalniške 
strojne opreme je skoraj v celoti realiziral in porabil 332.241 evrov, za nakup 
programske opreme ni porabil vseh načrtovanih sredstev, porabil je samo 34 % 
oziroma 134.000 evrov. 

Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, oprema za hlajenje itd.), drobnega 
inventarja je bilo porabljenih 33.957 evrov.  

Za investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov (predvsem obnove 
klimatskega sistema na izpostavi Ljubljana AJPES) je AJPES porabil 20.382 evrov, 
31 % načrtovanih sredstev. 

Porabljena sredstva za investicijsko vzdrţevanje so bila manjša od načrtovanih 
predvsem zato, ker ni bila izvedena načrtovana obnova klimatskega sistema v 
poslovni stavbi centrale; namesto tega je bil izveden le nakup opreme (nov agregat).   

AJPES je večino investicijskih izdatkov, kar 76 % financiral iz preseţka 
prihodkov nad odhodki javne sluţbe iz leta 2009 in sicer 382.413 evrov.  

Pregled virov sredstev namenjenih za investicije je prikazan v naslednji 
preglednici.  
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PREGLED VIROV SREDSTEV NAMENJENIH ZA INVESTICIJE 

Vir sredstev za investicije v letu 2010 znesek v EUR 

Sredstva iz proračuna Republike Slovenije 100.000 

Lastna sredstva iz preseţka prihodkov nad odhodki  
iz leta 2009

25
 382.413 

Sredstva amortizacije gospodarske ali trţne dejavnosti 17.785 

SKUPAJ 500.198 

 
 
Struktura deležev finančnih sredstev za investicije v letu 2010 

 
 

                                                
 
 
25

 Vlada RS je dala soglasje (št. 47601-16/2010/5 z dne 9.9.2010) k sklepu Sveta AJPES glede 
uporabe preseţka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 in sicer, da se ga zadrţi za kritje investicijskih 
odhodkov oziroma novo investicijsko vlaganje v izgradnjo informacijske tehnologije rezervnega centra 
AJPES na oddaljeni lokaciji. 



Letno poročilo AJPES za leto 2010 – Računovodsko poročilo 

 

Stran 151 od 164 

 

3. RAČUNOVODSKI IZKAZI AJPES ZA LETO 2010 S 
PRILOGAMI 

3.1 Bilanca stanja - Priloga 1 
(v eurih, brez centov)

NAZIV SKUPINE KONTOV

2010 2009

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 6.491.480 6.440.132

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.818.875 1.510.940

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.199.919 1.015.597

NEPREMIČNINE 7.618.019 7.618.019

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 2.417.912 2.245.611

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 6.420.023 6.344.881

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 5.771.633 5.817.140

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 0 0

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 21.779 34.781

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 2.248 9.859

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0

KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.567.195 3.455.277

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 756 711

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 104.312 70.565

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 1.131.331 1.050.438

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 402 4.123

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 2.082.007 2.116.210

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE 11.751 17.671

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 207.139 152.089

NEPLAČANI ODHODKI 0 0

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 29.497 43.470

ZALOGE 0 0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0

ZALOGE MATERIALA 0 0

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŢE 0 0

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0

PROIZVODI 0 0

OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0

ZALOGE BLAGA 0 0

DRUGE ZALOGE 0 0

AKTIVA SKUPAJ 10.058.675 9.895.409

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 63.190

ZNESEK
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(v eurih, brez centov)

NAZIV SKUPINE KONTOV

2010 2009

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.848.540 1.857.052

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 3.919 1.648

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 462.678 463.063

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 179.773 173.158

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 111.897 173.810

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 1.090.273 1.045.373

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0

NEPLAČANI PRIHODKI 0 0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.210.135 8.038.357

SPLOŠNI SKLAD 0 0

REZERVNI SKLAD 0 0

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0

SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
0 0

SKLAD  PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE
0 0

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
6.785.279 6.697.658

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 33.530 52.452

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.391.326 1.288.247

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

PASIVA SKUPAJ 10.058.675 9.895.409

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 63.190

ZNESEK
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3.1.1 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Priloga 1A 
(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.)

 

Prevrednoten

je zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v upravljanju
15.473.841 9.078.348 690.806 21.696 422.527 520.021 694.644 6.467.453 7.136 97.494

A. Dolgoročno odloţeni stroški 53.334 0 0 0 0 0 0 53.334 0 0

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 1.457.607 1.015.597 308.519 0 585 585 184.907 565.622 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 1.543.307 0 0 0 0 0 0 1.543.307 0 0

E. Zgradbe 6.074.712 2.245.611 0 7.136 0 97.494 262.659 3.656.800 7.136 97.494

F. Oprema 6.322.421 5.817.140 382.287 14.560 421.942 421.942 247.078 625.930 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 22.460 0 0 0 0 0 0 22.460 0 0

Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v finančnem najemu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Z N E S E K

NAZIV
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3.1.2 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil - Priloga 1B 
(v eurih, brez centov)

Znesek 

naloţb in 

danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naloţb in danih 

posojil (1.1.)

Znesek 

povečanja 

naloţb in danih 

posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naloţb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

naloţb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naloţb in danih 

posojil

Znesek naloţb 

in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 

popravkov naloţb 

in danih posojil 

(31.12.)

Knjigovodska 

vrednost 

naloţb in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 

odpisanih 

naloţb in danih 

posojil

Dolgoročne finančne naloţbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naloţbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naloţbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naloţbe v delnice v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naloţbe v delnice v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naloţbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naloţbe v deleţe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naloţbe v deleţe v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naloţbe v deleţe v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naloţbe v deleţe v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki imajo obliko d.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki imajo obliko d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naloţbe v deleţe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naloţbe v plemenite kovine, drage kamne, 

umetniška dela in podobno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druge dolgoročne kapitalske naloţbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2. Premoţenje, preneseno v last drugim pravnim osebam 

javnega prava, ki imajo premoţenje v svoji lasti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dolgoročno dana posojila in depoziti 52.452 0 1.021 0 19.943 0 33.530 0 33.530 0

Dolgoročno dana posojila 52.452 0 1.021 0 19.943 0 33.530 0 33.530 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 52.452 0 1.021 0 19.943 0 33.530 0 33.530 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem drţave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila drţavnemu proračunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 

papirjev
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druga dolgoročno dana posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 52.452 0 1.021 0 19.943 0 33.530 0 33.530 0

 Z N E S E K

VRSTA NALOŢB OZIROMA POSOJIL

 



 

 

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov - 
Priloga 2 

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

2010 2009

2 4 5

PRIHODKI OD POSLOVANJA 9.561.293 9.359.573

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 9.561.293 9.359.573

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0

FINANČNI PRIHODKI 21.999 36.727

DRUGI PRIHODKI 63.489 90.422

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 21.563 30.943

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 21.563 30.943

CELOTNI PRIHODKI 9.668.344 9.517.665

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.924.460 1.989.603

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

STROŠKI MATERIALA 354.403 375.533

STROŠKI STORITEV 1.570.057 1.614.070

STROŠKI DELA 6.613.004 6.505.547

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 5.025.010 4.956.453

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 809.365 798.134

DRUGI STROŠKI DELA 778.629 750.960

AMORTIZACIJA 33.446 30.284

REZERVACIJE 0 0

DRUGI STROŠKI 53.368 48.744

FINANČNI ODHODKI 256 114

DRUGI ODHODKI 345 1.440

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 321.896 318.499

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 321.896 318.499

CELOTNI ODHODKI 8.946.775 8.894.231

PRESEŢEK PRIHODKOV 721.569 623.434

PRESEŢEK ODHODKOV 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 61.559 70.394

Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka
660.010 553.040

Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka
0 0

Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
213 243

Število mesecev poslovanja 12 12

ZNESEK
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3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti - Priloga 
2A 

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

sluţbe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

PRIHODKI OD POSLOVANJA

8.835.887 725.406

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 8.835.887 725.406

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0

FINANČNI PRIHODKI 21.855 144

DRUGI PRIHODKI 63.322 167

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 21.059 504

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 21.059 504

CELOTNI PRIHODKI 8.942.123 726.221

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.733.708 190.752

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

STROŠKI MATERIALA 341.994 12.409

STROŠKI STORITEV 1.391.714 178.343

STROŠKI DELA 6.159.026 453.978

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 4.679.769 345.241

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 753.682 55.683

DRUGI STROŠKI DELA 725.575 53.054

 AMORTIZACIJA 0 33.446

REZERVACIJE 0 0

DRUGI STROŠKI 50.308 3.060

FINANČNI ODHODKI 200 56

DRUGI ODHODKI 333 12

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 319.467 2.429

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 319.467 2.429

CELOTNI ODHODKI 8.263.042 683.733

PRESEŢEK PRIHODKOV 679.081 42.488

PRESEŢEK ODHODKOV 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 54.052 7.507

Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 625.029 34.981

Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 0 0

Preseţek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 0 0

ZNESEK
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3.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka - Priloga 3 

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

2010 2009

SKUPAJ PRIHODKI 9.273.812 9.419.097

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 8.548.443 8.654.420

Prihodki iz sredstev javnih financ 5.050.000 5.442.915

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 5.050.000 5.442.915

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo 4.950.000 5.214.595

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije 100.000 228.320

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0 0

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0

Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 0

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 3.498.443 3.211.505

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe 3.429.010 3.088.494

Prejete obresti 20.124 37.858

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad odhodki 0 0

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne sluţbe 49.309 85.153

Kapitalski prihodki 0 0

Prejete donacije iz domačih virov 0 0

Prejete donacije iz tujine 0 0

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 725.369 764.677

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 724.862 763.403

Prejete obresti 144 195

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoţenja 0 0

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad odhodki 0 0

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne sluţbe 363 1.079

ZNESEK
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NAZIV KONTA

2010 2009

SKUPAJ ODHODKI 9.163.242 8.888.433

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 8.504.831 8.247.971

Plače in drugi izdatki zaposlenim 5.303.809 5.213.304

Plače in dodatki 4.486.530 4.408.620

Regres za letni dopust 159.735 157.736

Povračila in nadomestila 407.738 403.613

Sredstva za delovno uspešnost 146.959 178.085

Sredstva za nadurno delo 44.090 20.722

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0

Drugi izdatki zaposlenim 58.757 44.528

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 849.551 837.581

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 415.080 408.398

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 332.548 327.177

Prispevek za zaposlovanje 2.814 2.769

Prispevek za starševsko varstvo 4.691 4.614

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 94.418 94.623

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe 1.830.891 1.909.940

Pisarniški in splošni material in storitve 451.089 533.534

Posebni material in storitve 2.786 2.610

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 448.289 480.454

Prevozni stroški in storitve 54.168 34.178

Izdatki za sluţbena potovanja 26.127 22.248

Tekoče vzdrţevanje 434.554 511.954

Poslovne najemnine in zakupnine 102.491 97.346

Kazni in odškodnine 0 0

Davek na izplačane plače 0 0

Drugi operativni odhodki 311.387 227.616

Plačila domačih obresti 0 0

Plačila tujih obresti 0 0

Subvencije 0 0

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0

Drugi tekoči domači transferji 0 0

Investicijski odhodki 520.580 287.146

Nakup zgradb in prostorov 0 0

Nakup prevoznih sredstev 0 0

Nakup opreme 366.198 137.185

Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0

Investicijsko vzdrţevanje in obnove 20.382 34.679

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0

Nakup nematerialnega premoţenja 134.000 61.948

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inţeniring 0 53.334

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 658.411 640.462

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 391.845 385.110

Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 62.768 62.467

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 203.798 192.885

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 110.570 530.664

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

ZNESEK
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3.3.1 Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb - Priloga 3A 
(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

2010 2009

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0 0

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in druţb, ki so v lasti drţave ali občin 0 0

Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 0 0

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0

Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 0 0

Prejeta vračila danih posojil-drţavnemu proračunu 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0

Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0

Prodaja kapitalskih deleţev 0 0

DANA POSOJILA
0 0

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0

Dana posojila javnim skladom 0 0

Dana posojila javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave ali občin 0 0

Dana posojila f inančnim institucijam 0 0

Dana posojila privatnim podjetjem 0 0

Dana posojila občinam 0 0

Dana posojila v tujino 0 0

Dana posojila drţavnemu proračunu 0 0

Dana posojila javnim agencijam 0 0

Plačila zapadlih poroštev 0 0

Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 0 0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
0 0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA
0 0

ZNESEK
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3.3.2 Izkaz računa financiranja - Priloga 3B 
(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

2010 2009

ZADOLŢEVANJE
0 0

Domače zadolţevanje
0 0

Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0

Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0

Najeti krediti pri drţavnem proračunu 0 0

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 0 0

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0

Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0

Zadolţevanje v tujini 0 0

ODPLAČILA DOLGA
0 0

Odplačila domačega dolga
0 0

Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0

Odplačila kreditov drţavnemu proračunu 0 0

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 0 0

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 0 0

Odplačila kreditov drugim javnim skladom 0 0

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0

Odplačila dolga v tujino 0 0

NETO ZADOLŢEVANJE
0 0

NETO ODPLAČILO DOLGA
0 0

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
110.570 530.664

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
0 0

ZNESEK
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Priloga 1: POROČILO O OBJEKTIVNI UPRAVIČENOSTI SODIL 
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Priloga 2: SOGLASJE MINISTRSTVA ZA FINANCE K USTREZNOSTI 
SODIL 
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4. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 

 


