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I. UVOD 
 

V programu dela za leto 2011 so predstavljeni letni cilji in naloge1, ki jih AJPES 

načrtuje v tem letu skladno s svojimi predpisanimi pristojnostmi in odgovornostmi ter 

strateškimi cilji pri opravljanju javne službe kot svoje pretežne dejavnosti ter pri 

opravljanju gospodarske dejavnosti kot svoje stranske dejavnosti. 

 

AJPES izvaja javne storitve na treh področjih: 

 

1. Registracija poslovnih subjektov, vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih 

registrov ter objave podatkov. 

2. Zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil. 

3. Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov. 

 

Na prvem področju svojih javnih storitev bo AJPES v letu 2011 nadaljeval z 

razvojnimi aktivnostmi za uresničevanje poslanstva osrednje registrske organizacije, 

v katero se razvija v okviru medinstitucionalnega e-VEM sistema. S kakovostnim 

izvajanjem storitev bo med vstopnimi točkami VEM z enakimi pooblastili ohranil 

položaj najpomembnejše vstopne točke VEM. Z upravljanjem informacijskega 

sistema sodnega registra kot dela Poslovnega registra Slovenije bo zagotavljal 

pogoje za nemoteno in učinkovito registracijo gospodarskih družb in drugih subjektov 

vpisa v sodni register. AJPES bo sodeloval tudi pri ostalih razvojnih nalogah e-VEM 

sistema, ki jih v letu 2011 načrtuje Ministrstvo za javno upravo. AJPES bo tudi 

nadaljeval s svojimi strokovnimi prizadevanji za predstavljanje dosedanjih dosežkov 

registracije poslovnih subjektov prek e-VEM sistema  

 
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 oziroma njegove konkurenčnosti tudi v mednarodnem merilu. 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«

2
, 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 
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

3
 – UNPSA 2009) v letu 

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

 

                                            
1
 AJPES kot javna agencija sestavlja svoj program dela skladno s 36. členom Zakona o javnih agencijah. 

2
 http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/SVN.pdf 

3
 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


Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 5 od 68 

in na tej podlagi za nadaljnji razvoj e-VEM sistema, da bi bila prek njega postopoma 

urejena tudi registracija vseh ostalih poslovnih subjektov, ki se izvaja po upravnem 

postopku. Ta razvoj je januarja 2011 zaustavilo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je 

opustilo že pripravljeno novo ureditev registracije društev prek e-VEM sistema. 

 

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 (slika na 

strani 27) ter prenos ali vpis registracije še v poslovni register v AJPES povzroča 

vrsto nepotrebnih dodatnih aktivnosti pri usklajevanju registrov, manjšo točnost 

podatkov in nepotrebno administrativno breme za dajalce in uporabnike podatkov. 

Posledično se javne storitve registracije poslovnih subjektov, ki se vpisujejo v dva 

registra, izvajajo manj učinkovito in manj uspešno s širšega družbenega vidika. 

 

Tako bo prav zaradi ohranjanja dvojnih registrov v letu 2011 morala biti pomembna 

naloga AJPES usklajevanje podatkov o poslovnih subjektih, vpisanih v različne 

primarne registre in evidence pri različnih organih in institucijah ter hkrati v poslovni 

register pri AJPES, ter ureditev pravil za redno sistemsko usklajevanje podatkov med 

posameznimi primarnimi registri oziroma evidencami in poslovnim registrom. AJPES 

bo v letu 2011 nadaljeval z v letu 2010 začetimi aktivnostmi za pripravo delovnega 

besedila za predlog novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije, saj vodenje 

poslovnega registra, po štirih letih veljavnosti sedanjega zakona, zaradi razvoja nalog 

AJPES in drugih organov na tem področju terja tudi spremembe in dopolnitve 

zakona. V letu 2011 se bo AJPES vključeval tudi v druge medresorske aktivnosti 

ministrstev, ki so povezane s področjem registracije poslovnih subjektov. 

 

V letu 2011 bo AJPES kot član mreže Evropskega poslovnega registra (EBR) 

sodeloval skupaj z drugimi državami članicami pri izgradnji novih informacijskih 

rešitev za posredovanje podatkov iz mreže EBR. Cilj projekta EBR je izboljšati 

uporabniške izkušnje in razpoložljivost podatkov iz podatkovnih baz članic mreže 

EBR, pohitriti in poenotiti iskanje poslovnih subjektov z uvajanjem centralnega 

imenskega indeksa podjetij, pospešiti pridobivanje podatkov in dokumentov ter 

nadgraditi sistem mreže EBR z enotnim identifikacijskim znakom za podjetja in z 

imenikom registrskih organov. AJPES bo sodeloval s pristojnimi organi in institucijami 

tudi pri oblikovanju pravil oziroma enotne pravne podlage za povezovanje poslovnih 

registrov držav članic EU, ki jo pripravlja Evropska komisija. 

 

Ker so podatki registrov za različne vrste uporabnikov vse bolj zanimivi, bo AJPES v 

letu 2011 še nadalje izpopolnjeval informacijske rešitve za uporabo registrov in nudil 

podatke na načine, ki bodo še bolj povečali učinkovitost tako poslovanja AJPES kot 

uporabnikov podatkov. 

 

Z namenom izboljšanja informiranja vseh vrst uporabnikov bo AJPES v letu 2011 

pripravil celovite informacije o postopkih registracije v tujih jezikih in različnim 

življenjskim situacijam prilagojene vodiče po postopkih registracije samostojnih 

podjetnikov. Prav tako bo pripravil vsebine, ki bodo poslovnim subjektom iz tujine 
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omogočile dostop do podatkov za povečanje varnosti v pravnem prometu s 

slovenskimi poslovnimi subjekti. 

 

Na drugem področju svojih javnih storitev – zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih 

poročil – je AJPES v letu 2010 že dosegel, da vsi poslovni subjekti predlagajo letna 

poročila na elektronski način, v letu 2011 pa bo nadaljeval s pospeševanjem 

elektronskega podpisovanja letnih poročil in ga spodbujal z nižjo tarifo nadomestil za 

javno objavo letnih poročil. V letu 2011 bo AJPES pripravil nove informacijske rešitve 

za zajem poročil o prostovoljstvu, ki jih bodo prostovoljske organizacije prvič 

predložile hkrati s podatki letnega poročila za leto 2011. Obveznost predložitve bo 

določil nov Zakon o prostovoljstvu. AJPES bo v letu 2011 prvič javno objavil tudi 

letna poročila društev, če bodo sprejete v tem delu predlagane spremembe Zakona o 

društvih, in nadaljeval z javno objavo letnih poročil družb, zadrug, samostojnih 

podjetnikov in oseb javnega prava. 

 

Na tretjem področju svojih javnih storitev – statistična raziskovanja in zbiranja 

podatkov – bo AJPES tudi v letu 2011 uresničeval strateški cilj – sodelovati pri 

izvajanju tistih državnih statističnih raziskovanj, kjer je potrebno zajeti večje število 

poslovnih subjektov kot poročevalcev in/ali večje število podatkov, ki izhajajo iz 

računovodskih evidenc, ter omogočiti gospodaren in učinkovit elektronski način 

posredovanja podatkov. Naloge statističnih raziskovanj bo AJPES v letu 2011 

usklajeval tako kot doslej s Statističnim uradom Republike Slovenije (odslej: SURS) 

in Banko Slovenije. Na novo bo v sodelovanju s SURS in Banko Slovenije izvajal 

novo četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov. Poslovni subjekti, 

izbrani v statistični vzorec, bodo sporočali četrtletne podatke iz bilance stanja, izkaza 

poslovnega izida ter podatke o investicijah v osnovna sredstva in druge podatke o 

poslovanju. Zbiranje tovrstnih statističnih podatkov bo nadomestilo dosedanje 

četrtletno zbiranje podatkov za obračun dodane vrednosti in bruto investicij, ki ga 

izvaja SURS. Podatki novega raziskovanja bodo namenjeni tudi pripravljanju 

periodičnih nefinančnih institucionalnih sektorskih računov in usklajenemu 

izkazovanju finančnih in nefinančnih institucionalnih sektorskih računov ter 

izračunavanju drugih kazalnikov za celovito spremljanje tekočih gospodarskih gibanj 

v državi. Na področju zbiranja podatkov bo AJPES – v okviru informacijskega 

sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP) – v 

sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo zagotavljal potrebne podatke za 

spremljanje uresničevanja plačnega sistema v celotnem javnem sektorju. 

 

Na področju svoje gospodarske dejavnosti ali tržnih storitev bo AJPES v letu 2011 

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 o bonitetnih agencijah, ki 

prvič doslej ureja delovanje bonitetnih agencij v državah, članicah Evropske unije. 

 

Tržno storitev izvajanja večstranskega pobota bo AJPES nudil tudi za izvajanje 

obveznega večstranskega ali verižnega pobota medsebojnih obveznosti domačih 
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poslovnih subjektov, ki je načrtovan kot ukrep za zmanjševanje finančne nediscipline 

v državi. 

 

Opravljanje vseh stalnih in novih nalog na navedenih področjih storitev AJPES bo v 

letu 2011 podprto z naprednim elektronskim poslovanjem. Z nadaljnjim razvojem 

napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije bo AJPES zagotavljal potrebno 

stopnjo neposredne dostopnosti podatkov in dokumentov ter interoperabilnost 

skladno s Strategijo razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz 

uradnih evidenc (SREP) in z drugimi strateškimi dokumenti na tem področju. 

 

Za še večjo prepoznavnost storitev bo AJPES sodeloval na sejmih ter izvajal druge 

promocijske aktivnosti za še večjo elektronsko uporabo njegovih storitev. Le-ta je 

vsako leto večja, v letu 2010 je bila obiskanost spletnega portala AJPES v primerjavi 

z letom 2009 večja za 21 %; tako je v letu 2010 – po podatkih Google Analytics – 

povprečno dnevno obiskalo spletni portal AJPES nad 17.000 obiskovalcev, ki so 

povprečno pregledali 11,8 strani in se pri posameznem obisku povprečno zadržali 

6,75 minut. 

 

Vse načrtovane obstoječe in nove naloge javne službe si bo AJPES v letu 2011 

prizadeval uresničiti z 239 javnimi uslužbenci, kot je določeno s kadrovskim načrtom 

Vlade RS in sklepom ministra, pristojnega za finance, za leto 2011. 

 

Pri uresničevanju programa dela za leto 2011 bo AJPES upošteval mnenja, 

pripombe in priporočila gospodarskih interesnih združenj, poslovnih subjektov in 

ostalih uporabnikov storitev, ki jih ti posredujejo v vsakoletni anketi in na druge 

načine. 

 

Za gospodarnejše, učinkovitejše in uspešnejše izvajanje svojih in z njimi povezanih 

javnih storitev bo AJPES tudi v letu 2011 aktivno spremljal predlaganje in 

spreminjanje ter dopolnjevanje predpisov in k njim dajal svoje strokovne pobude in 

predloge, skladno z usmeritvami Resolucije o normativni dejavnosti. 
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II. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE AJPES 
 

Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje javnih 

in drugih podatkov o poslovnih subjektih v državi, 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 družbeno 

učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe. 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 državnimi organi v pripravi programov in 

predpisov, s katerimi se urejajo javne storitve z njegovega področja delovanja, z 

gospodarskimi interesnimi združenji, 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 državi, ki zagotavljajo in povečujejo varnost v 
pravnem prometu poslovnih subjektov in na drug način prispevajo k 
preglednemu poslovnemu okolju, 

 zbirati javne podatke o finančno-premoženjskem stanju in poslovnem izidu 
poslovnih subjektov v državi, 

 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 tržnih 
storitev, 

 sodelovati na področjih opravljanja javnih in tržnih storitev z Evropsko unijo. 

 

Pri uresničevanju svojih ciljev in nalog AJPES skrbi za spoštovanje vrednot kot so 

zakonitost, preglednost, učinkovitost in uspešnost opravljanja storitev ter spoštovanje 

kodeksa javnih uslužbencev in s tem za nenehno izboljševanje zadovoljstva 

uporabnikov svojih storitev.  
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III. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA DELOVANJE AJPES 
 

AJPES je bil ustanovljen v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES na podlagi 

Zakona o plačilnem prometu. Sklep o ustanovitvi opredeljuje statusno-pravni položaj 

AJPES: ime in sedež, organiziranost in naloge, organe, razmerja do ustanovitelja in 

do drugih subjektov, financiranje, odgovornost za obveznosti in druga pomembna 

vprašanja. 

 

AJPES je do konca leta 2002 posloval v okviru Agencije Republike Slovenije za 

plačilni promet, dne 1. 1. 2003 pa je začel poslovati samostojno. 

 

Za delovanje AJPES je pomemben Zakon o plačilnem prometu, ki določa njegove 

temeljne naloge. Posamezne temeljne naloge AJPES pa opredeljujejo še drugi 

zakoni in podzakonski predpisi, predvsem: 

 

 Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve, 

 Zakon o javnih agencijah, 

 Zakon o Poslovnem registru Slovenije, 
o Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko 

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

registre v statistične namene, 

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

 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 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 Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, 
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, 

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

 Zakon o gospodarskih družbah, 
o Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi 

družbe, 
o Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave, 

 Zakon o državni 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 2011, 
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 varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, 

 Zakon o upravnih taksah, 

 Zakon o sodnih 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, 

 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 predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, 
zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, 

 Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 

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

 Navodilo o predložitvi letnih poročil društev, 

 Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih 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 
družbah, 

 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, 

 Uredba (ES) št. 1060/2009 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. 
septembra 2009 o bonitetnih agencijah, 

 Zakon o storitvah na notranjem trgu, 

 Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij, 

 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 uslužbencih, 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

 Zakon o interventnih ukrepih 

 Zakon o delovnih razmerjih, 

 Zakon o delavcih v državnih organih, 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
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 Kolektivna pogodba za javni sektor, 

 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 premoženju države, pokrajin in občin, 

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih 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 2011 in 2012, 

 Zakon o javnem naročanju, 

 Zakon o izvršbi in zavarovanju, 

 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, 

 Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki jih je pripravila Služba za nadzor 
proračuna pri Ministrstvu za finance decembra 2003, 

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

1. Izvajanje nalog vstopnih točk VEM 

1.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES na področju izvajanja nalog  točk VEM z enakimi pooblastili je 

biti po obsegu storitev najpomembnejša točka VEM za registracijo poslovnih 

subjektov. 

 

Ta cilj je AJPES v letu 2010 glede na pretekla leta uspešno zasledoval, saj znaša 

delež storitev točk AJPES pri vseh storitvah, ki jih opravljajo točke VEM, za 

gospodarske družbe 75 %, pri samostojnih podjetnikih pa 40 %.  

 

Cilji za leto 2011 

 

Z izvajanjem storitev točk VEM bo AJPES v letu 2011 zagotavljal takšno kakovost 

storitev, da bo med točkami z enakimi pooblastili ohranil položaj najpomembnejše 

točke VEM. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti nudenja storitev uporabnikom 

storitev točk VEM AJPES. 

1.2 Naloge vstopnih točk VEM 

 

Točke VEM so organizirane v okviru različnih institucij (AJPES, Gospodarske 

zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Davčne uprave Republike 

Slovenije, upravnih enot, Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, Zbornice 

za pospeševanje podjetništva, Slovensko-nemške gospodarske zbornice), ki imajo 

dovoljenje Ministrstva za javno upravo za opravljanje teh nalog. Število vstopnih točk 

VEM na dan 1. 1. 2011 po različnih organizacijah prikazuje naslednja preglednica. 

 
Organizacije s  
točkami VEM 

Število točk VEM za vpise v sodni register ter vpise 
samostojnih podjetnikov 

AJPES 12 

Upravne enote 36 

OZS 62 

GZS 5 

DURS 8 

JAPTI 29 

Druge VEM točke 2 

SKUPAJ 154 
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Pooblastila točk VEM, notarjev in sodišč 

 

Točka VEM 

Gospodarske druţbe in drugi subjekti vpisa v 
sodni register  

Samostojni podjetniki 

Ustanovitev 
Vpis 

sprememb 
Izbris 

Ustano- 
vitev 

Vpis 
sprememb 

Izbris 

Točke z 
enakimi 
pooblastili 
(AJPES, 
DURS, OZS, 
GZS, JAPTI, 
upravne 
enote ter 
druge 
zbornice) 

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

1
   

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

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

1
  

DA – za 
podružnice 
d.o.o. 
 

DA – za 
podružnice 
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 vložiti v 
pisni obliki

3
   

DA – če je 
vlogo 
dovoljeno 
vložiti v pisni 
obliki

3
 

DA – če je 
vlogo 
dovoljeno 
vložiti v pisni 
obliki

3
 NE NE NE 

DA - za vse 
spremembe po 
uradni 
dolžnosti 

DA - za vse 
izbrise po 
uradni 
dolžnosti 

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 družbo z omejeno odgovornostjo, če gre za ustanovitev na podlagi družbene 
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 družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na 
predpisanem obrazcu in se spreminja sedež 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 
podružnice 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 vloženi: 

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

- predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe,  
- vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske družbe ali podružnico tujega podjetja.  

 Drugi predlogi za vpis v sodni register pa so lahko po izbiri predlagatelja vloženi v elektronski ali pisni obliki.  
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Vse točke VEM, razen notarjev, imajo enaka pooblastila, in sicer za izvajanje nalog v 

zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov in za izvajanje določenih nalog v 

postopkih registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register. 

Notarji nimajo pooblastil za izvajanje nalog v postopkih registracije samostojnih 

podjetnikov, imajo pa pooblastila za izvajanje vseh postopkov registracije 

gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register. Podrobnejša delitev 

pooblastil med točkami VEM je prikazana v preglednici na prejšnji strani. 

 

Število postopkov registracije se iz leta v leto povečuje, saj prilagajanje 

spremenjenim gospodarskim razmeram in razvoju poslovnega okolja zahteva od 

poslovnih subjektov tudi spremembe na področju registracije. Število postopkov 

vpisov v poslovni/sodni register registracijskih in drugih postopkov VEM, ki so bili 

opravljeni preko e-VEM sistema v letu 2008, 2009 in 2010, ter trend povečevanja 

prikazujeta naslednji sliki.  

 

Število postopkov registracije in drugih postopkov za subjekte vpisa v sodni 

register v letih 2008, 2009 in 2010

229

48.830

64.241

3.883

7.840
10.981

2.965 3.303 3.676

18.112 18.205 18.652

9.529 8.638

13.246

2008 2009 2010

Od doma VEM točke AJPES druge VEM točke notarji sodišča

 
 

Število postopkov registracije in drugih postopkov za samostojne podjetnike v 

letih 2008, 2009 in 2010

2.196
3.338

4.656

14.212

16.148

18.245

25.995

27.671
26.863

2008 2009 2010

od doma VEM točke AJPES druge VEM točke
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AJPES tudi v letu 2011 pričakuje nadaljevanje trenda povečevanja števila postopkov 

registracije, ki ga bo zaradi stalnega povečevanja svoje učinkovitosti oziroma 

produktivnosti opravil z istim številom javnih uslužbencev kot v letu 2009 in 2010. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Izvajanje nalog točk VEM za podjetnike in gospodarske 
družbe  

januar – december 2011 

Izvajanje vsebinske podpore za postopke vpisov 
samostojnih podjetnikov v poslovni register za točke 
VEM ter podjetnike 

januar – december 2011 

Razvojne naloge  

Dodatno usposabljanje uslužbencev AJPES, ki izvajajo 
naloge točk VEM na področju korporacijskega prava ter 
izvedba usposabljanj s pristojnimi ustanovami, 
vključenimi v sistem e-VEM 

marec – junij 2011 

Sodelovanje pri nadgradnji sistema e-VEM glede na 
spremembe ZFPPIPP in druge predloge AJPES  

marec – december 2011 

2. Upravljanje informacijskega sistema sodnega registra 

2.1  Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

AJPES skladno z Zakonom o sodnem registru upravlja sodni register kot 

centralizirano informatizirano bazo subjektov vpisa v sodni register, ki je sestavni del 

poslovnega registra. Strateški cilj AJPES je zagotavljati kakovostno delovanje 

informacijskega sistema sodnega registra in v tem okviru kakovostno opravljati 

funkcijo integratorja oziroma preveritelja tehnične pravilnosti in celovitosti predlogov 

za vpis v sodni register, oddanih prek vseh točk VEM vseh organizacij in prek 

oddaljenega dostopa, ter pri tem informacijske rešitve v sodelovanju z Vrhovnim 

sodiščem Republike Slovenije prilagajati sodobnim standardom in spremembam 

predpisov. 

 

V letu 2010 je AJPES ta cilj uspešno uresničeval in zagotavljal nemoteno delovanje 

in uporabo informacijskega sistema sodnega registra. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 bo AJPES skrbel za nemoteno delovanje informacijskega sistema 

sodnega registra in programske rešitve prilagajal spremembam e-VEM sistema ter 

izvajal funkcijo preveritelja prejetih elektronskih vlog od točk VEM ter notarjev. 
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2.2 Naloge upravljanja informacijskega sistema sodnega registra 

 

Informacijski sistem sodnega registra, ki ga upravlja AJPES, uporabljajo pa ga 

registrska sodišča in referenti AJPES, je neposredno povezan s sistemom e-VEM in 

omogoča izmenjavo podatkov in dokumentov med sistemom e-VEM in AJPES, 

vodenje postopkov registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni 

register in odločanja v teh postopkih, vpisovanje podatkov v bazo poslovnega 

registra, izdelavo izhodnih dokumentov, elektronsko vročanje sklepov sodišč prek 

varnih elektronskih predalov, objavo podatkov in dokumentov na spletnem portalu 

AJPES ter prenos dokumentov v zbirko listin in v sistem elektronske hrambe 

dokumentov. 

 

V letu 2011 bo AJPES prilagodil programske rešitve varnega elektronskega vročanja 

skladno z Akcijskim načrtom Elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 

2015, in sicer bo zagotovil možnost vključitve v sistem vročanja novega ponudnika 

elektronskega vročanja. 

 

Prav tako bo AJPES v začetku leta 2011 zaključil s prenosom dokumentarnega 

gradiva s področja registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni 

register, ki je nastalo od 1. 2. 2008 dalje, v sistem elektronske hrambe ter vzpostavil 

redni avtomatski prenos dokumentarnega gradiva v sistem elektronske hrambe. 

 

Vzpostavil bo tudi ažuriranje podatkov fizičnih oseb, ki so vpisane v sodni register kot 

ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organov nadzora poslovnih subjektov, z 

davčnim registrom. 

 

Ob navedenih novih nalogah bo opravljal tudi naslednje redne naloge: 

 Opravljal bo funkcijo integratorja in preveritelja predlogov za vpis v sodni 

register. To pomeni, da bo v informacijskem sistemu sodnega registra zbiral 

predloge za vpis v sodni register, oddane na točkah VEM, pri notarjih in preko 

oddaljenega dostopa (od doma) ter preverjal tehnično pravilnost in celovitost 

teh predlogov. Popolne predloge bo posredoval v reševanje registrskim 

sodiščem, nepopolne predloge pa točkam VEM in notarjem v dopolnitev.  

 V postopku registracije bo določal podatke o poslovnih subjektih, vpisanih v 

sodni register, iz svoje pristojnosti: podatki o glavni dejavnosti, sektorski 

pripadnosti, poreklu kapitala, vrsti lastnine, velikosti, vrsti spremembe.  

 Dnevno bo ažuriral podatke o fizičnih osebah, ki so vpisane v sodni register 

kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organov nadzora poslovnih 

subjektov, s Centralnim registrom prebivalstva (CRP) in po vzpostavitvi 

izmenjave podatkov tudi z davčnim registrom.  

 Zagotavljal bo pravilno in nemoteno delovanje informacijskega sistema 

sodnega registra in tako omogočal izvajanje registracijskih postopkov v 

AJPES in na registrskih sodiščih ter programske rešitve prilagajal 

spremembam e-VEM sistema. 

 Zagotavljal izpiske iz sodnega registra na papirju ter elektronsko podpisane 

izpiske iz sodnega registra, ki so brezplačno dostopni na spletni strani AJPES. 
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Naloga Čas uresničevanja 

Razvojne naloge  

Prilagoditev programskih rešitev varnega elektronskega 
vročanja 

april-avgust 2011 

Vzpostavitev ažuriranja podatkov o fizičnih osebah z 
davčnim registrom 

januar – februar 2011 

Redne naloge  

Izvajanje prenosa dokumentarnega gradiva v sistem 
elektronske hrambe dokumentarnega gradiva 

januar – december 2011 

Opravljanje funkcije integratorja in preveritelja tehnične 
pravilnosti in celovitosti predlogov za vpis v sodni 
register 

januar – december 2011 

Določanje podatkov iz svoje pristojnosti januar – december 2011 

Ažuriranje podatkov o ustanoviteljih, družbenikih in 
članih organov nadzora poslovnih subjektov 

januar – december 2011 

Zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja 
informacijskega sistema sodnega registra  

januar – december 2011 

Zagotavljanje izpiskov iz sodnega registra januar – december 2011 

3. Objave sodnih zadev na spletnem portalu AJPES 

3.1  Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

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 AJPES v skladu s predpisi objavljal dokumente in pisanja, za katere je 

pooblaščen ter nudil podporo uporabnikom. 

 

Cilji za leto 2011 

 

Cilj AJPES za leto 2011 je zagotavljati tekoče in kakovostne objave podatkov in 

dokumentov ter izboljšati informiranje tujih uporabnikov portala AJPES o možnostih 

pridobitve informacij o postopkih vpisa v sodni register in o postopkih zaradi 

insolventnosti.  

3.2 Naloge na področju objave sodnih zadev na spletnem portalu AJPES 

 

AJPES bo na svojem spletnem portalu zagotavljal objave v postopku registracije 

predloženih in izdelanih listin (ustanovitveni akti, sklepi sodišča…) ter vpogled v 

zbirko listin sodnega registra. Prav tako bo zagotavljal objave podatkov in 

dokumentov v zvezi s postopki zaradi insolventnosti ter informacije v tujih jezikih ter v 
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sodelovanju s sodiščem pripravil izboljšave iskalnika po eObjavah in jih v letu 2011 

tudi objavil. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Zagotavljanje objave listin sodnega registra januar – december 2011 

Zagotavljanje objave podatkov in dokumentov v zvezi s 
postopki zaradi insolventnosti 

januar – december 2011 

Razvojne naloge  

Priprava spletnih strani v tujih jezikih april- september 2011 

Izboljšave iskalnika e-objav  oktober 2011 

4. Registracija poslovnih subjektov po upravnem postopku 

4.1  Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES na tem področju je postati registrski organ za večino poslovnih 

subjektov, ki se v Republiki Sloveniji registrirajo po upravnem postopku. 

 

V letu 2005 je AJPES od Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) prevzel 

vodenje upravnih postopkov registracije za samostojne podjetnike, v letu 2008 pa od 

upravnih enot še za sobodajalce, kar predstavlja 42 % vseh poslovnih subjektov v 

državi. V okviru projektne skupine za novo ureditev registracije društev prek e-VEM 

sistema in prenos upravnih nalog registracije društev na AJPES, ki je bila imenovana 

s strani ministrice za notranje zadeve, ministrice za javno upravo in direktorice 

AJPES v letu 2010, je AJPES sodeloval z vrsto aktivnosti, prav tako je sodeloval pri 

pripravi delovnega besedila za predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o društvih, ki je bil dan v medresorsko obravnavo v novembru 2010. Pripravil je tudi 

okvirne specifikacije za programske rešitve registracije društev na portalu e-VEM, ki 

so potrebne za začetek aktivnosti na področju izdelave potrebnih računalniških 

rešitev na spletnem portalu e-VEM ter sodeloval pri usklajevanju potrebnih pogojev 

za prevzem papirne in elektronske zbirke listin registra društev oziroma pretvorbe teh 

listin iz papirne v elektronsko obliko v sistem poslovnega registra. 

 

Cilji za leto 2011 

 

Skladno z aktivnostmi, opravljenimi v letu 2010 za novo ureditev registracije društev 

prek e-VEM sistema in za prenos pristojnosti odločanja v postopkih registracije 

društev iz upravnih enot na AJPES, je AJPES prvotno v letu 2011 načrtoval 

zagotoviti vse potrebno, da bi v začetku leta 2012 postal registrski organ za društva 

in s tem za dodatnih 13 % poslovnih subjektov (nad 21.500 društev).  
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Registracija društev bi postala primerljiva s sodobno registracijo gospodarskih družb 

in drugih subjektov vpisa v sodni register ter z registracijo samostojnih podjetnikov; 

dosežen bi bil še en pomemben korak pri odpravi administrativnih ovir v državi. 

 

Sredi januarja 2011 je Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo ustaviti izvedbo 

projekta ter ohraniti dosedanjo ureditev registracije društev prek upravnih enot in 

nadaljevanje vodenja primarnega registra društev, podružnic tujih društev in društev 

v javnem interesu pri Ministrstvu za notranje zadeve. 

 

Tako je v letu 2011 ustavljeno tudi uresničevanje strateškega cilja AJPES na tem 

področju. 

4.2 Naloge na področju registracije poslovnih subjektov po upravnem 

postopku 

 

Registracija samostojnih podjetnikov in sobodajalcev 

 

AJPES bo v letu 2011 kot svojo redno nalogo izvajal upravne postopke registracije 

samostojnih podjetnikov in sobodajalcev ter v skladu z zakonsko določenimi 

pristojnostmi tudi spremembe podatkov in izbrise teh subjektov po uradni dolžnosti. 

Kot prvostopenjski organ bo odločal o pritožbah na izdane sklepe oziroma jih 

odstopal v odločanje Ministrstvu za gospodarstvo kot drugostopnemu organu v 

primerih, ko na podlagi pritožb ne bo izdal nadomestnega sklepa. 

 

Z namenom boljšega informiranja uporabnikov bo AJPES v letu 2011 pripravil e-

vodič za vodenje uporabnikov po postopkih registracije samostojnih podjetnikov v 

sistemu e-VEM glede na različne življenjske situacije potencialnih podjetnikov, ki bo 

vseboval tudi opise ostalih obveznosti glede na njihov status in druge okoliščine. S 

tem želimo zmanjšati število vprašanj, ki jih prejme AJPES preko telefonov in 

elektronske pošte ter povečati informiranost (bodočih) podjetnikov o njihovih 

možnostih in obveznostih.  

 

Za tuje uporabnike portala bo AJPES pripravil vsebine o postopkih registracije za 

samostojne podjetnike, ki bodo prilagojene potrebam tujcev. 

 

V letu 2011 bo AJPES nadaljeval z dodatnim izobraževanjem uslužbencev AJES za 

izvajanje postopkov registracije in opravljanje ostalih postopkov VEM, zlasti s 

področja gospodarskega in upravnega prava. K sodelovanju pri usposabljanju bo 

AJPES povabil pristojne ustanove za posamezna področja dela uslužbencev AJPES, 

še posebej tista, kjer pri vsakodnevnem poslovanju s strankami zaznavamo največ 

težav ali nejasnosti. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Izvajanje prenosa dokumentarnega gradiva v sistem 
elektronske hrambe dokumentarnega gradiva 

januar – december 2011 
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Naloga Čas uresničevanja 

Izvajanje upravnih postopkov registracije samostojnih 
podjetnikov in sobodajalcev 

januar – december 2011 

Izvajanje upravnih postopkov registracije samostojnih 
podjetnikov po uradni dolžnosti 

januar – december 2011 

Odločanje o pritožbah na prvi stopnji in posredovanje 
pritožb v odločanje na drugi stopnji 

januar – december 2011 

Razvojne naloge  

Priprava tujejezičnih vsebin spletnega portala marec- julij 2011 

Priprava e-vodiča za vodenje uporabnikov po postopkih  
registracije samostojnih podjetnikov 

april – september 2011 

5. Vodenje poslovnega registra 

5.1  Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Osnovni strateški cilj AJPES na področju vodenja poslovnega registra je vzpostaviti 

poslovni register kot edini ali primarni register za vse vrste poslovnih subjektov v 

Republiki Sloveniji ter zagotavljati podatke o poslovnih subjektih za javno objavo in 

ponovno uporabo javnih podatkov.  

 

V letu 2005 je AJPES postal primarni register za samostojne podjetnike, v letu 2008 

pa – z vzpostavitvijo novega sodnega registra kot dela poslovnega registra – še za 

gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register ter sobodajalce. Tako je 

poslovni register primarni register za 77 % poslovnih subjektov.  

 

Ker je Ministrstvo za notranje zadeve sredi januarja 2011 ustavilo uresničevanje 

strateškega cilja AJPES pod »4.1«, je posledično ustavljeno tudi uresničevanje tega 

strateškega cilja. 

 

Drugi strateški cilj AJPES pri vodenju poslovnega registra je povezovanje in 

izmenjava podatkov s poslovnimi registri drugih držav, zlasti članic Evropske unije.  

 

Ta cilj je bil v letu 2009 dosežen z vključitvijo v izmenjavo podatkov s poslovnimi 

registri članic mreže Evropskega poslovnega registra (European Business Register – 

EBR) ter z vključitvijo v izmenjavo podatkov z državami, vključenimi v informacijski 

sistem za notranji trg (Internal Market Information System – IMI). V začetku leta 2010 

je bil vzpostavljen tudi informacijski sistem, ki omogoča pridobivanje podatkov in listin 

poslovnih registrov iz mreže EBR prek spletnega portala AJPES. V letu 2010 so prvi 

uporabniki storitev AJPES že začeli uporabljati storitve EBR, sklenjenih pa je bilo le 5 

pogodb s stalnimi naročniki storitev EBR. Zato bo AJPES nadaljeval z aktivnostmi za 

večjo prepoznavnost te storitve. 
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Cilji za leto 2011 

 

Cilj AJPES v letu 2011 bo vzdrževati točne in ažurne podatke o vseh subjektih vpisa 

v poslovni register in z usklajevanjem podatkov s primarnimi registri izboljšati 

kakovost podatkov o poslovnih subjektih, za katere je poslovni register izvedeni 

register, ter z dodatnimi kontrolami podatkov zagotoviti popolnost podatkov 

poslovnega registra. Cilj AJPES v 2011 je tudi omogočiti večjo prepoznavnost in 

uporabnost spletnih storitev in ponovne uporabe podatkov poslovnega registra ter 

pripraviti delovno besedilo za predlog novega Zakona o Poslovnem registru 

Slovenije. 

5.2 Naloge v zvezi z vodenjem poslovnega registra 

 

Vpise v poslovni register AJPES izvaja na različne načine glede na vrsto poslovnega 

subjekta oziroma glede na vrsto postopka, ki velja za registracijo posameznih 

poslovnih subjektov. Od leta 2008 se neposredno vpisuje v poslovni register 77 % 

vseh poslovnih subjektov v državi, ostali subjekti pa se vpisujejo v poslovni register 

na podlagi predhodnega vpisa v druge primarne registre oziroma evidence. 

 

 
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 družbe 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 

Podružnice 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 
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Postopek vpisa gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register in 

postopek vpisa samostojnih podjetnikov poteka prek e-VEM sistema, medtem ko 

postopek vpisa drugih poslovnih subjektov (društva, ustanove, sindikati, fizične 

osebe, lokalne skupnosti…) poteka na tri načine. Poslovni subjekti, ki se registrirajo 

pri registrskih organih, s katerimi se je AJPES že uspel dogovoriti o sodelovanju, se v 

poslovni register vpišejo na podlagi podatkov in dokumentacije, ki jo AJPES prejme 

od registrskega organa. Poslovni subjekti, ki se registrirajo pri registrskih organih, s 

katerimi AJPES še ni uspel dogovoriti načina sodelovanja, morajo po vpisu v primarni 

register AJPES sami predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za vpis v 

poslovni register. Poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega 

predpisa in se ne vpišejo v noben drug register ali evidenco, AJPES prav tako sami 

predložijo ustrezno dokumentacijo za vpis v poslovni register. 

 

Načine vpisa različnih vrst poslovnih subjektov v poslovni register pojasnjuje 

naslednja slika: 

 

 
 

 
Naloge vodenja poslovnega registra 

 

AJPES bo v letu 2011 v zvezi z vpisi v poslovni register kot svoje redne naloge: 

 poslovnim subjektom določal podatke iz svoje pristojnosti (glavna dejavnost 

po standardni klasifikaciji dejavnosti, sektorska pripadnost, velikost, poreklo 

ustanovitvenega kapitala, vrsta lastnine …), 

 redno dnevno prevzemal podatke o davčnih številkah in tedensko podatke o 

zavezanosti za davek na dodano vrednost od Davčne uprave RS, 

 redno usklajeval podatke z registrom neposrednih in posrednih proračunskih 

uporabnikov na podlagi dogovora med Upravo RS za javna plačila (UJP) in 

AJPES, 

 vzdrževal neposredni dostop do podatkov registra društev, registra podružnic 

tujih društev, registra političnih strank in evidence ustanov, ki jih vodi 



Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 24 od 68 

Ministrstvo za notranje zadeve in redno usklajeval podatke v poslovnem 

registru, 

 ažuriral podatke poslovnega registra o velikosti, številu zaposlenih in aktivnosti 

s podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov in s podatki o izkazanem 

prometu na strani prejemkov in izdatkov na računih poslovnih subjektov iz 

statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb ter ažuriral 

podatke o aktivnosti samostojnih podjetnikov, ki so umrli, s Centralnim 

registrom prebivalstva, 

 usklajeval podatke z drugimi primarnimi registri in evidencami, 

 svetoval pri določanju šifre standardne klasifikacije dejavnosti, 

 dnevno prevzemal podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov iz 

registra transakcijskih računov. 

 

Na podlagi novega Zakona o prostovoljcih bo AJPES vodil nov razvid prostovoljcev 

in opravljal vpise, spremembe in izbrise prostovoljcev iz razvida. V ta namen bo 

AJPES v letu 2011 poleg prilagoditve strukture baze poslovnega registra, ki jo bo 

pripravil glede na zaključke medresorske skupine, izvedel tudi usposabljanja 

uslužbencev AJPES za te nove naloge. Časovno izvedbo aktivnosti bo prilagodil 

določbam za izvajanje tega zakona. 

 

V letu 2011 bo AJPES nadaljeval z v letu 2010 začeto pripravo delovnega besedila 

za predlog novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-2), ki od leta 2006 

dalje ni bil spremenjen, saj vodenje poslovnega registra, po štirih letih veljavnosti 

sedanjega zakona, zaradi razvoja nalog AJPES in drugih organov na tem področju 

terja tudi spremembe in dopolnitve zakona. Poslovni register trenutno tudi ohranja 

nekatere podatke o poslovnih subjektih, ki so namenjeni predvsem statistiki, ne 

ločuje pa med podatki poslovnega registra kot javne administrativne zbirke podatkov 

in podatki, ki imajo značaj poslovno-statističnega registra in so namenjeni le izvajanju 

statističnega raziskovanja. Pri pripravi novega zakona bo zato potrebno upoštevati 

tudi evropsko uredbo o poslovnih registrih v statistične namene iz leta 2008. 

 

Za organe in institucije, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov o 

zakonitih zastopnikih za potrebe vodenja postopkov o prekrških, bo AJPES v letu 

2011 zagotovil možnost pridobivanja tovrstnih podatkov prek spletnih storitev, saj je v 

letu 2010 že prejel pobudo za pridobivanje podatkov na ta način.  

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge 

Redne naloge vodenja poslovnega registra januar – december 2011 

Izvajanje kontrole popolnosti podatkov  januar – december 2011 

Razvojne naloge 

Priprava delovnega besedila za predlog novega 
Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-2 ) 

januar – junij 2011 

Spremembe podatkovne strukture baze poslovnega 
registra kot primarnega registra za vodenje 
prostovoljskih organizacij  

marec – julij 2011 



Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 25 od 68 

Naloga Čas uresničevanja 

Prilagoditev funkcionalnosti poslovnega registra 
potrebam vodenja podatkov o prostovoljskih 
organizacijah 

marec – julij 2011 

Izboljšave iskalnika ePRS september – november 2011 

Vzpostavitev enotnega sistema beleženja zahtev za 
ponovno uporabo podatkov poslovnega registra 

februar- maj 2011 

Dopolnitev in razširitev zaščitenega vpogleda in 
dostopa upravičencem do osebnih podatkov 

marec-avgust 2011 

Implementacija elektronskih izpisov za samostojne 
podjetnike 

maj-oktober 2011 

 

Vpis drugih poslovnih subjektov v poslovni register 

 

Poslovni register Slovenije je izvedeni register za 23 registrov oziroma evidenc, ki jih 

danes vodijo pristojni organi in institucije: Ministrstvo za notranje, Ministrstvo za 

kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve, Notarska zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije, 

Zdravniška zbornica Slovenije in Urad vlade RS za verske skupnosti. Podatke teh 

registrov oziroma evidenc je potrebno usklajevati z vpisom njihovih subjektov v 

poslovni register kot sekundarni ali izvedeni register. 

 

V letu 2011 bo pomembna naloga AJPES usklajevanje podatkov o poslovnih 

subjektih, vpisanih v navedene primarne registre in evidence (prikazuje jih slika na 

strani 27) in hkrati v poslovni register, ter ureditev pravil postopkov vpisa teh 

subjektov v primarne registre oziroma evidence in poslovni register, saj pristojnosti in 

odgovornosti med primarnimi organi in AJPES sistemsko niso urejene, ter v tem 

okviru dogovoriti stalno in popolno obveščanje AJPES o spremembah v primarnih 

registrih in evidencah. V ta namen bodo v letu 2011 potekale aktivnosti analize stanja 

ter usklajevanja podatkov in postopkov vpisa subjektov v primarne registre in 

evidence in v poslovni register. Na ta način bodo identificirane tudi težave, ki jih imajo 

poslovni subjekti pri vpisu v primarni register in posledično v poslovni register kot 

izvedeni register, ki ji bo AJPES reševal na skupnih usklajevanjih z registrskimi 

organi in drugimi pristojnimi institucijami. Glede na dosežene dogovore bo AJPES 

pripravil navodila oz. pravila za vpise vseh teh drugih poslovnih subjektov v poslovni 

register. Uspešnost in učinkovitost izvajanja te naloge v AJPES bo odvisna od 

pripravljenosti sodelovanja pristojnih primarnih registrskih organov. 

 

Analiza stanja ter usklajevanje podatkov in postopkov na področju vpisa drugih 

poslovnih subjektov je pomembno za zmanjševanje administrativnih ovir v teh 

postopkih za stranke, pravilnost in ažurnost podatkov poslovnega registra, kakor tudi 

za zasledovanje cilja, da AJPES postane primarni registrski organ za večino 

poslovnih subjektov v državi. S tem se bo izboljšala kakovost izvajanja tovrstnih 

storitev in zagotovil hitrejši, cenejši in učinkovitejši dostop do teh podatkov vsem 

zainteresiranim uporabnikom. Ugotovitve te analize bodo tudi strokovna podlaga za 
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pripravo delovnega besedila za predlog novega Zakona o Poslovnem registru 

Slovenije. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Usklajevanje podatkov in postopkov vpisa v naslednjih evidencah: 

Razvid samozaposlenih v kulturi  
Razvid samostojnih novinarjev 
Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih 
športnikov 
Razvid zasebnih učiteljev oziroma vzgojiteljev 
Register zasebnih raziskovalcev 

februar - april 2011 
 

Register proračunskih uporabnikov 
Evidenca statutov sindikatov 
Register političnih strank 
Evidenca ustanov 
Register društev 
Register podružnic tujih društev 

maj- julij 2011  
 

Evidenca izvršiteljev 
Imenik notarjev 
Evidenca detektivov 
Imenik odvetnikov 
Register zasebnih zdravstvenih delavcev 
Register lekarnarjev 
Register zdravnikov 
Seznam registriranih verskih skupnosti 

avgust – september 2011 
 

Evidenca dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
Evidenca ribičev 
Sobodajalci 
Proizvajalci električne energije 

oktober - december 2011 
 

 

AJPES bo še naprej spremljal teze, osnutke in predloge materialnih predpisov, 

povezanih z registracijo poslovnih subjektov, in se aktivno vključeval v oblikovanje 

besedil s ciljem, da bi bili postopki za poslovne subjekte čim bolj dostopni, hitri in 

enostavni ter družbeno gospodarni, učinkoviti in uspešni. 
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Sestavo poslovnega registra pojasnjuje naslednja slika: 
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Zagotavljanje javnosti podatkov in ponovne uporabe podatkov poslovnega 

registra 

 

Javnost podatkov poslovnega registra bo AJPES tudi v letu 2011 zagotavljal: 

 z javno objavo podatkov poslovnega registra na spletnem portalu AJPES 

(ePRS),  

 z izdelavo izpisov iz poslovnega registra, 

 z izdelavo izpisov iz baze poslovnega registra za ponovno uporabo,  

 s posredovanjem podatkov drugim državam članicam v mreži EBR, 

 z javno objavo zbirnih podatkov poslovnega registra na spletnem portalu 

AJPES, 

 z objavo podatkov o dodeljenih matičnih številkah poslovnim subjektom s 

sedežem v tujini, ki ta podatek potrebujejo za vpis lastninske pravice na 

nepremičninah v Sloveniji v Zemljiško knjigo. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge zagotavljanja javnosti podatkov 
poslovnega registra 

januar – december 2011 

 

Evropski poslovni register (EBR) 

 

V letu 2011 bo AJPES zagotavljal uporabnikom spletnega portala AJPES storitev 

vpogleda v podatke o poslovnih subjektih s sedežem v državah članicah mreže EBR 

z namenom, da omogoči enostavnejše in zanesljivejše širjenje sodelovanja poslovnih 

subjektov v Republiki Sloveniji s partnerji iz držav članic mreže EBR. Hkrati bo mreži 

EBR zagotavljal pridobivanje podatkov o slovenskih gospodarskih družbah, obseg 

podatkov pa po pridobitvi potrebnih pravnih podlag razširil še na podatke o 

samostojnih podjetnikih.  

 

V letu 2011 bo AJPES kot član mreže EBR sodeloval z drugimi članicami mreže pri 

izgradnji novih informacijskih rešitev za distribucijo podatkov iz mreže EBR. Cilj tega 

projekta je izboljšati uporabniške izkušnje in razpoložljivost podatkov iz podatkovnih 

baz članic mreže, pohitriti in poenotiti iskanje poslovnih subjektov z uvajanjem 

centralnega imenskega indeksa podjetij, pospešiti pridobivanje podatkov in 

dokumentov ter nadgraditi sistem z enotnim identifikacijskim znakom podjetja in 

imenikom registrskih organov. AJPES bo z ostalimi članicami mreže sodeloval tudi 

na vsebinskem in zakonodajnem področju ter pri iskanju rešitev za izmenjavo 

registrskih podatkov podjetij med upravljavci poslovnih registrov s ciljem povečanja 

transparentnosti in zmanjševanja administrativnih ovir pri registracijskih aktivnostih. 

 

AJPES bo sodeloval tudi s slovenskimi državnimi organi pri oblikovanju pravil 

oziroma enotne pravne podlage za povezovanje poslovnih registrov držav, članic EU, 

ki jo pripravlja Evropska komisija. 
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Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Vzdrževanje izmenjave podatkov z EBR januar-december 2011 

Razvojne naloge  

Razvoj nove informacijske rešitve (EBR 3.0) januar – april 2011 

Pred in poprodukcijsko testiranje EBR 3.0 marec – junij 2011  

 

Promocija in pospeševanje uporabe storitev poslovnega registra in EBR. 

AJPES bo v letu 2011 nadaljeval in še razširil promocijske aktivnosti z namenom 

večje uporabe e-storitev pri poslovnih subjektih in v javnem sektorju s ciljem večanja 

varnosti poslovanja ter drugih preventivnih elementov učinkovitejšega poslovanja. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Promocija možnosti uporabe in ponovne uporabe 
podatkov in storitev poslovnega registra in EBR (sejmi: 
Kapital, Mednarodni obrtni sejem Celje...) 

januar – december 2011 

6. Vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo 
preglednost poslovnega okolja 

6.1  Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

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. 

 

Prvi tovrstni register je register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

(v nadaljevanju: RZPP), ki je bil vzpostavljen v letu 2004 in v katerega je bilo v letu 

2010 opravljenih največ vpisov zastavnih pravic do sedaj. Drugi register je register 

transakcijskih računov (v nadaljevanju: RTR), ki ga je AJPES v upravljanje prevzel od 

Banke Slovenije v letu 2010. V okviru projekta vzpostavitve registra transakcijskih 

računov je AJPES vzpostavil vse formalne in tehnične pogoje za izmenjavo podatkov 

med ponudniki plačilnih storitev in AJPES ter izmenjavo podatkov med RTR in 

centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in poslovnim registrom. 

Obenem AJPES omogoča brezplačni dostop do javnih podatkov RTR prek portala 

AJPES ter prosilcem, ki so upravičeni do podatkov o transakcijskih računih fizičnih 

oseb, omogoča vlaganje zahtev za pridobitev podatkov elektronsko ali pisno. 
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Cilji za leto 2011 

 

Cilj AJPES v letu 2011 je vzdrževati točne in ažurne podatke v RZPP in RTR ter 

elektronske rešitve obeh registrov prilagajati spremembam predpisov in spodbujati 

uporabnike k čim večji uporabi sodobnih elektronskih načinov pridobivanja oziroma 

izmenjave podatkov. 

 

S ciljem nadaljnjega zagotavljanja podatkov, ki prispevajo k preglednemu 

poslovnemu okolju, bo AJPES v letu 2011 preučil možnost vzpostavitve novega 

registra poslovnih subjektov, ki si izmenjujejo račune in spremljajoče listine v 

elektronski obliki (register e-računov). 

6.2  Naloge na področju vodenja registra neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premičnin 

 

AJPES skladno z Uredbo o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin vodi Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

(RZPP). V tem registru se vodijo podatki o zastavljenih oz. zarubljenih motornih 

vozilih, zalogah, opremi in nekaterih živalih, ki jih je mogoče enolično identificirati.  

 

Vpise v register opravlja AJPES na podlagi zahteve notarja, izvršitelja, davčnega 

izterjevalca ali drugega z zakonom določenega pooblaščenca za vlaganje zahtev za 

vpis. Vpis v register je konstitutivne narave, kar pomeni, da zastavna pravica nastane 

šele z vpisom v register. AJPES ni pooblaščen za odločanje o upravičenosti 

posameznih vpisov v register. Pooblaščenci za vpis v register odgovarjajo za 

morebitno škodo, ki bi bila posledica neutemeljenega vpisa, AJPES pa je odgovoren 

za zagotavljanje tekočega vodenja in javnosti podatkov RZPP. 

 

Informacije iz registra lahko pridobijo vsi, ki jih zanima morebitna obremenjenost 

premičnin, ki so predmet vpisa v register, na vseh izpostavah AJPES ali prek 

spletnega portala AJPES. AJPES izdaja tudi potrdila o vpisih in uradne izpiske iz 

registra. Storitev vodenja RZPP povečuje pravno varnost upnikov v prometu s 

premičninami. 

 

Vodenje in upravljanje RZPP obsega naslednje stalne naloge: 

 zagotavljanje oprav vpisov neposestnih zastavnih pravic, 

 zagotavljanje izpiskov iz RZPP, 

 zagotavljanje podatkov o vpisanih zastavnih pravicah v izpostavah AJPES in 

prek portala AJPES.  

 

V letu 2009 je AJPES pristopil k obravnavanju problemov, ki v zadnjih letih nastajajo 

pri praktičnem uresničevanju Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premičnin, zlasti zaradi neenotnega ravnanja sodišč glede izdajanja 

začasnih sklepov in odredb kot podlag za vpis v register. V letu 2010 je AJPES 

skupaj z Notarsko zbornico Slovenije pripravil predloge za potrebne spremembe in 

dopolnitve Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. 
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Ministrstvo za pravosodje je nekatere predloge že upoštevalo, ostale pa bo pri 

naslednjih načrtovanih spremembah predpisov. V skladu s spremembami, ki bodo 

vključene v spremembo uredbe, bo AJPES izvedel popravke informacijskih rešitev za 

vodenje registra. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Zagotavljanje oprave vpisov neposestnih zastavnih 
pravic 

januar- december 2011 

Zagotavljanje izpiskov iz RZPP januar- december 2011 

Zagotavljanje podatkov o vpisanih zastavnih pravicah v 
izpostavah AJPES in prek spletnega portala. 

januar- december 2011 

Razvojne naloge  

Dopolnitev programskih rešitev zaradi sprememb 
Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin 

marec- julij 2011 

6.3 Naloge na področju vodenja registra transakcijskih računov 

 

Na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSS) je 

AJPES 1. 7. 2010 vzpostavil in začel voditi nov register – register transakcijskih 

računov (v nadaljevanju: RTR), ki ga je do tedaj vodila Banka Slovenije. 

 

Nove vsebinske in informacijske rešitve registra transakcijskih računov omogočajo 

najsodobnejši (elektronski) način posredovanja zahtev in prejemanja podatkov o 

transakcijskih računih; ob tem je ohranjeno posredovanje podatkov o transakcijskih 

računih na podlagi pisnih zahtev.  

 

Vodenje in upravljanje RTR obsega naslednje stalne naloge: 

 zagotavljanje izmenjave podatkov s ponudniki plačilnih storitev in uradnimi 

evidencami DURS in MNZ, 

 odločanje o zahtevah za posredovanje podatkov o transakcijskih računih 

fizičnih oseb, 

 zagotavljanje neposrednega elektronskega dostopa do podatkov fizične osebe 

upravičencem preko neposrednega vpogled ter preko spletnih storitev, 

 zagotavljanje podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov prek 

spletnega portala, 

 zagotavljanje ponovne uporabe podatkov RTR. 

 

Od julija 2010 do konca leta je AJPES prejel 21.890 poizvedb (en zahteva ima lahko 

več poizvedb) za posredovanje podatkov o transakcijskih računih. Od tega jih je 

63 % prejel v elektronski obliki, ostale pa še vedno v papirni obliki. Spodnji graf 

prikazuje število oddanih poizvedb po mesecih po papirni poti in elektronsko. V letu 

2011 bo AJPES izvajal aktivnosti informiranja uporabnikov o cenejšem in hitrejšem 

načinu pridobivanja podatkov, to je na elektronski način, s ciljem doseči 70 % 

oddanih poizvedb v elektronski obliki.  
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Julija 2011 bo preteklo eno leto od prevzema vodenja RTR, zato bo AJPES izvedel 

merjenje zadovoljstva uporabnikov in skladno z rezultati pripravil morebitne potrebne 

izboljšave. 

 

Za zagotovitev vseh ustreznih pravnih podlag v zvezi z objavljanjem podatkov RTR je 

AJPES v letu 2010 predlagal spremembe ZPlaSS, ki jih bo v 2011 po sprejemu 

novele zakona tudi izvedel s spremembo informacijskih rešitev. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Redne naloge  

Zagotavljanje izmenjave podatkov s ponudniki plačilnih 
storitev in uradnimi evidencami o transakcijskih računih 
in njihovih imetnikih 

januar-december 2011 

Zagotavljanje potrdil o podatkih iz RTR oz. izdaja 
odločb 

januar-december 2011 

Zagotavljanje neposrednega elektronskega dostopa do 
podatkov fizičnih oseb upravičencem in vključevanje 
institucij v spletno storitev 

januar-december 2011 

Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov RTR januar-december 2011 

Zagotavljanje podatkov o transakcijskih računih 
poslovnih subjektov prek spletnega portala 

januar-december 2011 

Razvojne naloge  

Dopolnitev uporabniških rešitev za izmenjavo podatkov 
o transakcijskih računih z bankami in podatkov o 
podračunih proračunskih uporabnikov z Upravo RS za 
javna plačila na podlagi sprememb in dopolnitev 
ZPlaSS 

april-avgust 2011 

Priprava tujejezičnih vsebin RTR na spletnem portalu februar-maj 2011 

Merjenje zadovoljstva uporabnikov eRTR julij-september 2011 
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6.4 Vzpostavitev registra poslovnih subjektov – izmenjava e-računov 

 

AJPES bo v letu 2011 pripravil študijo izvedljivosti vzpostavitve novega registra 

poslovnih subjektov, ki si izmenjujejo račune in spremljajoče listine v elektronski 

obliki (v nadaljevanju: register e-računov). 

 

V register e-računov pri AJPES bi se vpisovali vsi poslovni subjekti, ki so v svoje 

poslovanje uvedli e-poslovanje oziroma elektronsko izmenjavo računov in 

spremljajočih listin s svojimi poslovnimi partnerji. Register bi vsakomur omogočil 

preveriti, ali je njegov sedanji oziroma bodoči poslovni partner že vključen v 

elektronsko izmenjavo računov in spremljajočih listin. 

 

Vsebino in uporabo registra e-računov bo potrebno določiti v sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi interesnimi gospodarskimi združenji, z 

Upravo RS za javna plačila in drugimi pristojnimi oziroma zainteresiranimi organi in 

institucijami za sprejemanje standardov uporabe e-računov med subjekti v državi. Za 

osebe javnega sektorja oziroma proračunske uporabnike je pravna podlaga za e-

račune zagotovljena z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike, v katerem je določeno, da naloge enotne vstopne in izstopne točke, prek 

katere proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune ter spremljajo dokumente 

v elektronski obliki, izvaja Uprava RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila bo 

posledično razpolagala s seznamom oziroma s podatki uporabnikov e-računov v 

javnem sektorju. Register e-računov, ki ga načrtuje vzpostaviti AJPES, bi zato 

predvsem evidentiral poslovne subjekte s področja gospodarstva, ki že uporabljajo e-

račune oziroma jih bodo v svoje poslovanje vpeljali v prihodnje. 

 

V ta namen bo AJPES v letu 2011 izvedel študijo izvedljivosti vzpostavitve registra e-

računov vseh poslovnih subjektov in na njenih ugotovitev v sodelovanju s prej 

navedenimi institucijami odločil o razvoju registra e-računov. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Študija izvedljivosti vzpostavitve registra e-računov oktober – december 2011 
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V. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH 
POROČIL 

1. Strateški cilji in cilji za leto 2011 
 

Strateški cilji 

 

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 

državno statistiko in javno objavo, 

 zagotavljati celovito zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil 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, 

 spodbuja elektronsko podpisovanje letnih poročil, predloženih prek spletnega 

portala AJPES za zagotovitev javnosti in državno statistiko. 

 

AJPES uspešno uresničuje navedene strateške cilje. Število letnih poročil, ki bi 

morala biti predložena, in število dejansko predloženih letnih poročil prikazuje 

preglednica: 

 

Leto 

Število 
letnih 

poročil, ki bi 
morala biti 
predloţena 

Stopnja rasti 
števila letnih 
poročil, ki bi 
morala biti 
predloţena 

Število 
predloţenih 

letnih 
poročil 

Stopnja rasti 
števila 

predloţenih 
letnih 

poročil 

Deleţ v % 

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

2010 161.469 4,1 152.774 3,4 94,6 

2009 155.145 5,9 147.681 6,0 95,2 

2008 146.517 5,0 139.369 5,6 95,1 

2007 139.604 3,6 131.945 3,8 94,5 

2006 134.802 2,8 127.167 4,9 94,3 

2005 131.116 2,5 121.279 5,7 92,5 

2004 127.893 1,1 114.776 4,2 89,7 

2003 126.564 - 110.104 - 87,0 
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Število zavezancev za predložitev letnih poročil se povečuje skladno s povečevanjem 

števila registriranih poslovnih subjektov v državi. Hkrati s povečanjem števila 

zavezancev za predložitev letnih poročil AJPES izvaja vrsto aktivnosti, da bi v čim 

večji meri dosegel strateški cilj – čim bolj popolno zajetje letnih poročil. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 si bo AJPES prizadeval povečati delež predloženih letnih poročil vseh 

zavezancev z različnimi oblikami pozivanja zavezancev k popolni in pravočasni 

predložitvi letnih poročil in z nudenjem pomoči pri elektronskem podpisovanju 

podatkov. V letu 2010 je bil delež predloženih letnih poročil 94,6 %, kar je manj od 

tovrstnega deleža v letu 2009 (95,2 %). Poslovni subjekti so v letu 2010 elektronsko 

podpisali 44,9 % letnih poročil, v letu 2009 pa le slabo tretjino. AJPES za leto 2011 

načrtuje, da bo delež predloženih letnih poročil znašal 95,5 %, delež elektronsko 

podpisanih pa 60,0 %. 

 

AJPES načrtuje, da bo dosegel 60 % delež elektronsko podpisanih letnih poročil v 

letu 2011 tako, da bo uporabnikom poleg navodil zagotavljal tehnično pomoč in jim 

na ta način čim bolj olajšal uporabo elektronskega podpisa. Pri gospodarskih 

družbah, zadrugah in samostojnih podjetnikih spodbuja njegovo uporabo tudi nižja 

tarifa nadomestil za javno objavo elektronsko podpisanih letnih poročil od nadomestil 

za podpisovanje letnih poročil z obvestili, poslanimi po pošti. Elektronsko 

podpisovanje znižuje stroške poslovanja tako poslovnim subjektom kot AJPES.  

 

V letu 2011 bo AJPES zagotavljal dostop do letnih poročil vseh vrst poslovnih 

subjektov, za katere izvaja elektronsko hrambo. Zagotovil bo javno objavo letnih 

poročil družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in oseb javnega prava za zadnji 2 leti. 

AJPES bo v letu 2011 javno objavil tudi letna poročila društev, če bo tako določeno s 

spremembami Zakona o društvih. 

2. Naloge zbiranja, obdelovanja, objavljanja letnih poročil v letu 
2011 

 

Med naloge AJPES s področja letnih poročil sodijo zbiranje, obdelovanje, objavljanje 

letnih poročil poslovnih subjektov ter posredovanje podatkov letnih poročil za 

ponovno uporabo. Uresničevanje teh nalog obsega izdelavo oz. vzdrževanje 

računalniških programov, spletnih aplikacij, izdelavo navodil za predložitev letnih 

poročil za poslovne subjekte in izdelavo navodil za delo uslužbencev AJPES. Vrsto in 

čas uresničevanja teh skupin nalog prikazuje naslednja preglednica: 
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Naloga Čas uresničevanja 

Izdelava novih aktov, priprava zahtevkov za informacijske rešitve in obveščanje 
poslovnih subjektov o predloţitvi letnih poročil 

Izdelava Priročnika za delo na področju prejema, 
kontrole, obdelave in posredovanja podatkov letnih 
poročil za vse vrste poslovnih subjektov 

januar - februar 2011 

Obveščanje poslovnih subjektov o predložitvi letnih 
poročil 

januar - februar 2011 

Izdelava zahtevka za pripravo spletne aplikacije za 
javno objavo letnih poročil poslovnih subjektov za leto 
2010 

januar 2011 

Analiza obdelave letnih poročil za leto 2010 za vse 
vrste poslovnih subjektov in izdelava poročila s predlogi 
ukrepov za izboljšave 

junij 2011 

Izdelava zahtevkov za pripravo informacijskih rešitev za 
predložitev, vnos, kontrolo in obdelavo letnih poročil 
poslovnih subjektov za leto 2011 

september - oktober 2011 

Izdelava sprememb in dopolnitev navodil o predložitvi 
letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov in 
njihova objava v Uradnem listu RS 

november - december 2011 

2.1 Letna poročila za zagotavljanje javnosti in podatki letnih poročil za 

drţavno statistiko 

2.1.1 Zbiranje in obdelovanje podatkov letnih poročil 

 

Po zakonu morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki predložiti AJPES letna 

poročila za zagotavljanje javnosti oz. za javno objavo in podatke letnih poročil za 

državno statistiko. Letnih poročil ne predlagajo samostojni podjetniki, ki so obdavčeni 

na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov; teh 

samostojnih podjetnikov je 1.598 po stanju konec leta 2010. Ne predlagajo jih tudi 

poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa 

samostojnega podjetnika (zasebniki). To so notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni 

delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, pa tudi nekateri drugi poslovni 

subjekti in civilna združenja, ki jih je skupaj 12.753 po stanju konec leta 2010. 

 

Letna poročila, ki jih poslovni subjekti predložijo AJPES, se hkrati štejejo kot priloga k 

davčnim obračunom, ki jih poslovni subjekti sicer predlagajo DURS. 

 

Izvajanje nalog AJPES v zvezi z letnimi poročili za zagotavljanje javnosti oz. za javno 

objavo in za državno statistiko je med seboj povezano; AJPES lahko zagotavlja 

javnost samo tistih podatkov letnih poročil, ki jih kot javne opredeljujejo Zakon o 

gospodarskih družbah, Zakon o računovodstvu in Zakon o društvih, s podatki letnih 

poročil za državno statistiko pa mora ravnati v skladu z Zakonom o državni statistiki. 
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V letu 2010 je AJPES predložilo podatke letnih poročil za leto 2009 152.774 

poslovnih subjektov, in sicer 53.897 gospodarskih družb, 297 zadrug, 69.995 

samostojnih podjetnikov, 3.025 pravnih oseb javnega prava, 5.140 nepridobitnih 

organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 20.420 društev. 

 

V letu 2011 bo AJPES zavezance za predložitev letnih poročil obveščal predvsem 

prek spletnega portala, sredstev javnega obveščanja in po elektronski pošti, pisno 

obveščanje pa izvedel le izjemoma (za novoustanovljene poslovne subjekte).   

 

Za državno statistiko morajo poslovni subjekti predložiti podatke letnih poročil do 

konca februarja oz. do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto, tem 

rokom pa AJPES prilagodi tudi izvajanje zbiranja in obdelovanja podatkov iz letnih 

poročil za državno statistiko za posamezno vrsto poslovnega subjekta, kot je 

razvidno iz preglednice: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Zbiranje in obdelovanje podatkov letnih poročil za drţavno statistiko 

Zbiranje podatkov letnih poročil pravnih oseb javnega 
prava  

od 21.1. do 1.3.2011 

Zbiranje podatkov letnih poročil nepridobitnih 
organizacij - pravnih oseb zasebnega prava 

od 21.1. do 1.3.2011 

Zbiranje podatkov letnih poročil gospodarskih družb ter 
srednjih in velikih samostojnih podjetnikov, vključno z 
obrazcema Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja 
in Dodatni podatki k podatkom iz izkazov poslovnega 
izida 

od 21.1. do 31.3.2011 

Zbiranje podatkov letnih poročil zadrug od 21.1. do 31.3.2011 

Zbiranje podatkov letnih poročil majhnih samostojnih 
podjetnikov 

od 21.1. do 31.3.2011 

Zbiranje podatkov letnih poročil društev od 21.1. do 31.3.2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil pravnih oseb 
javnega prava  

marec 2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil nepridobitnih 
organizacij - pravnih oseb zasebnega prava 

marec 2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil gospodarskih 
družb ter srednjih in velikih podjetnikov, vključno z 
obrazcema Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja 
in Dodatni podatki k podatkom iz izkazov poslovnega 
izida 

april 2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil zadrug april 2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil majhnih 
samostojnih podjetnikov  

april 2011 

Obdelovanje podatkov letnih poročil društev april 2011 

 

Podatke iz letnih poročil AJPES v času zbiranja podatkov sproti logično in računsko 

preverja, sodeluje s poslovnimi subjekti pri odpravljanju nepravilnosti in poslovnim 

subjektom s tem v zvezi nudi vsebinsko in tehnično pomoč. 
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2.1.2 Objavljanje in posredovanje podatkov letnih poročil 

 

Podatke letnih poročil za državno statistiko AJPES brezplačno posreduje državnim 

organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje in 

uporabo teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne 

namene. Na podlagi teh podatkov pripravlja tudi številne pisne informacije o 

premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih 

subjektov na ravni države in na ravni posameznih regij, občin in dejavnosti. Za širšo 

poslovno javnost najbolj zanimive podatke in informacije predstavi na novinarskih 

konferencah in na spletnem portalu AJPES. Naloge, povezane z objavljanjem in 

posredovanjem obdelanih podatkov za državno statistiko, so navedene v preglednici: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Posredovanje in objavljanje podatkov letnih poročil za drţavno statistiko 

Posredovanje podatkov letnih poročil, predloženih za 
državno statistiko, v obliki podatkovnih zbirk v skladu s 
predpisi za naročnike s pravico uporabe, določeno v 
predpisih (SURS, DURS, UMAR, BS, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Računsko 
sodišče, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
gospodarstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve in druge institucije) 

marec, april, maj 2011 

Posredovanje podatkov iz podatkovnih zbirk za različne 
zbirne ravni  

tekoče, na podlagi prejetih 
zahtev 

Izdelava informacije o poslovanju gospodarskih družb v 
letu 2010 (v Republiki Sloveniji in v posameznih 
statističnih regijah) 

maj, junij 2011 

Izdelava informacije o poslovanju samostojnih 
podjetnikov v letu 2010 (v Republiki Sloveniji in v 
posameznih statističnih regijah) 

maj, junij 2011 

Izdelava informacije o poslovanju nepridobitnih 
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava v letu 
2010 (v Republiki Sloveniji) 

september 2011 

Izdelava informacije o poslovanju društev v letu 2010 (v 
Republiki Sloveniji) 

september 2011 

 

Večina poslovnih subjektov uporabi zakonsko možnost poenostavitve predložitve 

letnih poročil; letna poročila oz. podatke letnih poročil predloži samo enkrat, in sicer 

hkrati za državno statistiko in za zagotovitev javnosti oz. za javno objavo. Ti poslovni 

subjekti predložijo računovodske izkaze in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se 

podatki, predloženi za državno statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti oz. 

za javno objavo. Predložitev podatkov za oba namena lahko uveljavljajo pravne 

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

društva, majhni samostojni podjetniki ter majhne gospodarske družbe in zadruge, ki 

niso zavezani k reviziji letnih poročil in imajo poslovno leto enako koledarskemu. 

Gospodarske družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, ter tiste 

gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poenostavitev pri 
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predlaganju letnih poročil, predložijo letna poročila za zagotavljanje javnosti v 3 

mesecih po koncu poslovnega leta. Gospodarske družbe in društva, ki so zavezani k 

reviziji letnih poročil, ter zadruge, morajo letna poročila predložiti v 8 mesecih po 

koncu poslovnega leta. 

 

AJPES zagotavlja javnost in ponovno uporabo letnih poročil poslovnih subjektov 

tako, da jih posreduje vsakomur, ki jih zahteva. Najsodobnejši način zagotavljanja 

javnosti letnih poročil je javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, 

samostojnih podjetnikov in pravnih oseb javnega prava (in sicer določenih in drugih 

uporabnikov enotnega kontnega načrta) na spletnem portalu. Dostop do teh letnih 

poročil je brezplačen. AJPES omogoča delovanje spletne aplikacije za javno objavo 

letnih poročil tudi v angleškem jeziku. Izvajanje nalog v zvezi s posredovanjem letnih 

poročil za zagotovitev javnosti je navedeno v preglednici: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Posredovanje letnih poročil za zagotovitev javnosti  

Javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug 
in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu  

prvič v sredini februarja 
2011, nato najmanj enkrat 
na mesec 

Javna objava letnih poročil pravnih oseb javnega prava 
prvič v sredini aprila 2011, 
nato najmanj enkrat na 
mesec 

Posredovanje podatkov letnih poročil poslovnih 
subjektov zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam 
na njihovo zahtevo 

tekoče, na podlagi prejetih 
zahtev 

Posredovanje podatkov letnih poročil, predloženih za 
zagotovitev javnosti podatkov, v obliki podatkovnih 
zbirk za naročnike s pravico do lastne uporabe 
podatkov in s pravico do nadaljnje uporabe podatkov 

maj 2011, nato tekoče, na 
podlagi prejetih zahtev 

 

V letu 2011 bo AJPES pri izvajanju nalog letnih poročil zagotovil nove rešitve zaradi 

naslednjih predpisov: 

 

 S spremembo Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A) je točno opredeljeno, da 

se za finančno in materialno poslovanje smiselno upoštevajo določbe Zakona 

o društvih. Zato bodo morali mladinski sveti predložiti letna poročila za leto 

2010 na obrazcih, predpisanih za društva (doslej lahko tudi kot pravne osebe 

zasebnega prava). Temu ustrezno bodo dopolnjene programske rešitve. 

 S spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava so za druge in določene uporabnike 

enotnega kontnega načrta spremenjeni obrazci (izkaz prihodkov in odhodkov 

– drugih uporabnikov, izkaz računa financiranja in izkaz računa finančnih 

terjatev in naložb, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in izkaz 

prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti). Za letna poročila za leto 2010 

bodo zato dopolnjene ustrezne programske rešitve.  

 S spremembo Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in 

občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_NAVO507.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_NAVO507.html
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in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je dopolnjena 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Temu ustrezno bodo 

dopolnjene programske rešitve. 

 Spremenjena navodila za predložitev letnih poročil za leto 2010 za 

posamezne vrste poslovnih subjektov ne vsebujejo papirnatega obrazca 

»OBVESTILO o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih 

poročil«, ker bodo poslovni subjekti zahtevane podatke iz navedenega 

obvestila vnašali v novo spletno rešitev »e-pooblastila«.  

 V letu 2011 bo AJPES pripravil programske rešitve za zajem poročil o 

prostovoljstvu, ki jih bodo prostovoljske organizacije prvič predložile hkrati s 

podatki letnega poročila za leto 2010. Obveznost predložitve bo določil Zakon 

o prostovoljstvu, ki ga pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Po predlogu tega 

zakona bodo prva poročila o prostovoljstvu morale predložiti v koledarskem 

letu, ki sledi letu uveljavitve tega zakona, za prvo obdobje poročanja pa se 

šteje obdobje od dneva uveljavitve zakona do izteka koledarskega leta, v 

katerem je zakon stopil v veljavo. 

 

AJPES je že v letu 2010 dosegel, da vsi poslovni subjekti predlagajo letna poročila 

na elektronski način, v letu 2011 pa bo skladno s svojimi strateškimi cilji nadaljeval s 

pospeševanjem elektronskega podpisovanja letnih poročil. 

2.2 Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja in Dodatni podatki k 

podatkom iz izkaza poslovnega izida 

 

Hkrati s podatki letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih samostojnih 

podjetnikov AJPES za državno statistiko zbira še Dodatne podatke k podatkom iz 

bilanc stanja in Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida. 

 

Dodatne podatke k podatkom iz bilanc stanja in Dodatne podatke k podatkom iz 

izkaza poslovnega izida predlagajo gospodarske družbe ter srednji in veliki 

samostojni podjetniki, ki imajo poslovne odnose do tujine (do nerezidentov). Zbrane 

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

izdelavi in kontroli plačilne bilance države. Za leto 2009 je Dodatne podatke k 

podatkom iz bilanc stanja predložilo 19.079 gospodarskih družb ter srednjih in velikih 

samostojnih podjetnikov, Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida pa 

12.757 tovrstnih poslovnih subjektov.  

2.3 Vzpostavitev registrov, seznamov in evidenc ter poročanja po Zakonu 

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, zadolžen 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 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_NAVO507.html
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sredstvih in Evidenca transakcij javnih sredstev izvajalcem s pravicami ali 

pooblastili), ki bi omogočili vsem zavezancem v državi 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 predložitev 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. 
 
Računsko sodišče RS je v letu 2009/10 opravilo revizijo smotrnosti implementacije 
zahtev Direktive o preglednosti finančnih odnosov med državami 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 
predložiti 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 premoženje države 
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. Na tej podlagi AJPES ocenjuje, da v letu 2011 ne bo izvajal 
nalog, določenih v ZPFOLERD. 
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VI. STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 

1. Strateški cilji in cilji za leto 2011 
 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES na področju statističnih raziskovanj je izvajati ali sodelovati pri 

izvajanju tistih državnih statističnih raziskovanj ter zbiranjih podatkov, kjer je potrebno 

zajeti večje število poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov, ki 

izhajajo iz računovodskih evidenc. 

 

Ta cilj AJPES postopoma uresničuje tako, da v sodelovanju z nosilci statističnih 

raziskovanj (SURS, Ministrstvo za javno upravo, Banka Slovenije) in drugimi 

državnimi institucijami oz. v medresorski skupini za odpravo administrativnih ovir daje 

predloge za zbiranje podatkov na enem mestu za različne namene in na elektronski 

način oz. prek spletnega portala AJPES. Na ta način AJPES zagotavlja kakovostne 

podatke in ažurnost njihovega zbiranja ter poročevalcem in državi znižuje stroške 

statističnih raziskovanj in zbiranj podatkov na najnižjo raven. 

 

AJPES je v letu 2010 uspešno uresničeval strateške cilje, saj se je število poslovnih 

subjektov pri večini raziskovanj povečevalo, prav tako je izvedel dve novi statistični 

raziskovanji, in sicer raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov in 

raziskovanje o poslovnih storitvah. 

 

Cilji za leto 2011 

 

AJPES bo statistična raziskovanja v letu 2011 uresničeval skladno z Letnim 

programom statističnih raziskovanj za 2011, ki ga je objavil SURS, druga zbiranja 

podatkov pa bo opravljal skladno s predpisi, ki urejajo zbiranja podatkov oz. te 

naloge določa AJPES. V letu 2011 bo AJPES izvajal novo statistično raziskovanje, in 

sicer četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov, in raziskovanje o 

strukturi plače, ki se izvaja vsake štiri leta.  

2.  Naloge statističnih raziskovanj in zbiranj podatkov v letu 
2011 

 

Naloge AJPES s področja statističnih in drugih raziskovanj so zbiranje, preverjanje, 

obdelovanje in posredovanje podatkov posameznih statističnih in drugih raziskovanj. 

 

Statistična raziskovanja, ki jih AJPES izvaja so: statistično raziskovanje o izplačanih 

bruto plačah in o izplačanem regresu za letni dopust pri pravnih osebah, raziskovanje 

o poslovnih subjektih z dospelimi neporavnanimi obveznostmi in raziskovanje o 

prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov. Med druga statistična raziskovanja 
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AJPES pa sodijo: raziskovanje o izplačanih dividendah, zbiranje podatkov o 

izplačanih plačah v javnem sektorju, raziskovanje o štipendiranju dijakov in 

študentov, raziskovanje o poslovnih storitvah ter izvedbe drugih vzorčnih raziskovanj. 

 

Pravne podlage za izvajanje statističnih raziskovanj v AJPES so določene v Zakonu 

o plačilnih storitvah in sistemih, Navodilu o vsebini, načinu in rokih zbiranja in 

posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter 

o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, ter v programih statističnih 

raziskovanj. 

 

Podlaga za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o izplačanih plačah v 

javnem sektorju je v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v navodilu za 

prikazovanje podatkov o plačah. Za spremljanje podatkov o plačah, izplačanih v 

skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, je bil sprejet Pravilnik o 

metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju. 

 

Za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o izplačanih plačah v zasebnem 

sektorju sta pravni podlagi Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o 

izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega 

raziskovanja in letni program statističnih raziskovanj. 

 

V letu 2011 bo AJPES izvajal naslednja statistična raziskovanja in zbiranje podatkov: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in o 
izplačanem regresu za letni dopust pri pravnih osebah 

januar – december 2011 

Zbiranje podatkov o izplačanih plačah v javnem 
sektorju 

januar – december 2011 

Statistično raziskovanje o statistiki finančnih računov 
februar, maj, avgust in 
november 2011 

Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih z 
dospelimi neporavnanimi obveznostmi 

januar – december 2011 

Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih 
poslovnih subjektov  

januar – december 2011 

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah april 2011 

Statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in 
študentov 

marec 2011 

Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah september 2011 

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih 
subjektov 

april, julij, oktober 2011 

Statistično raziskovanje o strukturi plače za leto 2010 april 2011 
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2.1 Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in o izplačanem 

regresu za letni dopust pri pravnih osebah 

 

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in o izplačanem regresu za letni 

dopust pri pravnih osebah temelji na podatkih, ki jih pravne osebe javnega in 

zasebnega sektorja ob izplačilu plač predlagajo AJPES na posebnih obrazcih. 

Podatki se po posebnem dogovoru med SURS in AJPES od januarja 2005 zbirajo 

hkrati za namene državne statistike, za katere podatke zagotavlja SURS, in za druge 

namene, za katere podatke zagotavlja AJPES. Pravne osebe zasebnega sektorja 

podatke predlagajo večinoma v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES, 

delež elektronsko predloženih podatkov bo v letu 2011 presegel 95 %. Pravne osebe 

javnega sektorja pa predlagajo podatke le prek spletnega portala AJPES. 

 

Za izvajanje statističnega raziskovanja o izplačanih bruto plačah in o izplačanem 

regresu za letni dopust pri pravnih osebah AJPES vodi Register zavezancev za 

predložitev podatkov o izplačanih plačah in o izplačanem regresu za letni dopust pri 

pravnih osebah, ki ga izdela vsak mesec, pred začetkom predlaganja podatkov o 

izplačanih plačah za pretekli mesec. Za izdelavo tega registra AJPES pridobi 

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 AJPES mesečno zagotavlja SURS). 

 

AJPES podatke, zbrane za statistične namene na ravni posameznih enot v sestavi 

pravnih oseb, posreduje SURS, podatke, zbrane na ravni posameznih pravnih oseb 

javnega sektorja pa Ministrstvu za javno upravo. 

 

AJPES podatke o izplačanih bruto plačah in o izplačanem regresu za letni dopust pri 

pravnih osebah 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 

številu zaposlenih na podlagi opravljenih ur, ki so prejeli plačo, o skupnem znesku 

izplačanih bruto plač, o povprečni bruto plači in o najvišji izplačani bruto plači pri 

posamezni pravni osebi javnega sektorja. Za zasebni sektor pa objavlja število 

zaposlenih na podlagi opravljenih ur, ki so prejeli plačo, skupni znesek izplačanih 

bruto plač po posameznih mesecih in povprečno izplačane bruto plače po področjih 

dejavnosti. 

 

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. 
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AJPES je ugotovil, da je število podatkov o izplačanih plačah posameznemu 

javnemu uslužbencu, ki jih zbere prek ISPAP, večje in podrobnejše od podatkov, ki 

jih za te plače proračunski uporabniki sporočajo na obrazcu 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 ocen finančnih učinkov sprememb plačne 

politike. 

 

Do dne priprave tega programa dela AJPES odgovora Ministrstva za javno upravo, 

kot pristojnega ministrstva za določitev posredovanja in analize podatkov o plačah v 

javnem sektorju, še ni prejel. 

2.2 Zbiranje podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju 

 

V letu 2011 bo AJPES zbiral podatke o izplačanih plačah v javnem sektorju za vse 

skupine javnih uslužbencev s pomočjo Informacijskega sistema za posredovanje in 

analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (odslej: ISPAP), ki omogoča Ministrstvu 

za javno upravo tekoče spremljanje izplačila plač v celotnem javnem sektorju in 

njihovo analizo.  

 

AJPES ISPAP vsako leto (od leta 2004 dalje) izpopolnjuje, skladno s spremembami 

predpisov ga bo nadgrajeval v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo tudi v letu 

2011. 

2.3 Statistično raziskovanje o statistiki finančnih računov 

 

Banka Slovenije je za določen krog rezidentov Republike Slovenije predpisala 

četrtletno zbiranje podatkov o stanjih finančnih sredstev in obveznostih na finančnih 

računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in 

obveznostih, ki jih rezidenti izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot 

oziroma sektorjev v domačem gospodarstvu oziroma do enot iz tujine. Četrtletna 

poročila obvezniki, zbrani v vzorec, posredujejo prek spletnega portala AJPES. 

Zbrane podatke Banka Slovenije uporablja za prikazovanje statistike finančnih 

računov in za poročanje Evropski centralni banki. 

 

Banka Slovenije je decembra 2010 sprejela nov Sklep o poročanju podatkov za 

namene finančnih računov, po katerem obvezniki poročanja niso nefinančne družbe, 

katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta manjša od 2 

milijonov evrov (doslej je bil prag 1 milijon evrov). Omenjene družbe niso več 

obvezniki za poročanje podatkov za prvo četrtletje 2011 (rok poročanja maj 2011), za 

zadnje četrtletje 2010 (rok poročanja februar 2011) pa še velja obveznost poročanja 

tudi za te družbe. AJPES ocenjuje, da bo število obveznikov poročanja za prvo 

četrtletje 2011 manjše za tretjino (3.000 oz. 36 % obveznikov). 
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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 (banke) zbira in obdeluje podatke o dospelih 

neporavnanih obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. Ti podatki 

so pomembni kontrolni podatki za DURS pri izvajanju sprotnega davčnega 

nadziranja oziroma izterjevanja davčnih obveznosti tako pri gospodarskih družbah in 

drugih pravnih osebah kot tudi pri samostojnih podjetnikih. Pooblastilo za zbiranje 

tovrstnih podatkov za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo 

registrirano dejavnost, je AJPES prvič pridobil na podlagi ZPlaSS v letu 2010. 

Uskupinjeni podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov in 

njihovi trendi so pomemben pokazatelj plačilne (ne)discipline oziroma plačilne 

sposobnosti poslovnih subjektov in jih AJPES tudi javno objavlja na svojih spletnih 

straneh. Nalogo zbiranja tovrstnih statističnih podatkov bo AJPES v letu 2011 izvajal 

na enak način in v enakem obsegu kot v letu 2010. 

2.4.1 Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih z dospelimi 

neporavnanimi obveznostmi 

 

Ponudniki plačilnih storitev bodo v letu 2011 vsak dan posredovali AJPES podatke o 

znesku in o vrsti dospelih neporavnanih obveznosti poslovnih subjektov. V 

raziskovanje so vključeni poslovni subjekti, ki imajo v posameznem mesecu več 

kakor 5 dni neprekinjeno dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov 

o izvršbi in iz naslova davčnega dolga, ne pa tudi ostalih dospelih neporavnanih 

obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.  

 

AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošilja DURS za 

potrebe davčnega nadziranja, enkrat na mesec pa zbirne podatke, ki služijo 

ocenjevanju gibanja plačilne (ne)sposobnosti, objavi na svojem spletnem portalu, 

tako za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki 

opravljajo registrirano dejavnost. 

2.4.2 Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov  

 

Podatke za izvajanje tega raziskovanja bodo pošiljali 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 držav članic ali na območju tretjih držav.  

 

Obdelane podatke o prejemkih in o 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 registrirano 

dejavnost.  
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2.5 Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah 

 

AJPES je začel na podlagi posebnega dogovora med SURS in AJPES v letu 2007 

zbirati podatke za izvajanje statističnega raziskovanje o izplačanih dividendah. 

Raziskovanje temelji na uredbi Evropske unije in je določeno v letnem programu 

statističnih raziskovanj. Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah predložijo 

vse delniške družbe v Republiki Sloveniji prek spletnega portala AJPES, in sicer v 

aprilu tekočega leta za dividende, izplačane v predhodnem letu. 

2.6 Statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov 

 

AJPES bo v marcu 2011 zbiral podatke o izplačanih kadrovskih štipendijah tako, da 

mu bodo pravne osebe, ki izplačujejo kadrovske štipendije, posredovale podatke o 

izplačanih kadrovskih štipendijah za mesec december predhodnega leta. To 

raziskovanje se izvaja enkrat letno, skladno z letnim programom statističnih 

raziskovanj. 

2.7 Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah 

 

AJPES v sodelovanju s SURS letno izvaja raziskovanje o poslovnih storitvah z 

namenom zagotavljanja mednarodno primerljivih podatkov v skladu z evropskimi 

standardi o strukturni statistiki podjetij in analiziranja delovanja gospodarstva v 

sektorju poslovnih storitev ter delovanja domačega in skupnega evropskega trga na 

področju poslovnih storitev. Poslovni subjekti poročajo podatke o prihodkih od 

prodaje, razčlenjenih po proizvodih oziroma storitvah in po sedežu strank za izbrane 

storitvene dejavnosti. Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom 

statističnih raziskovanj. 

2.8 Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov  

 

V letu 2011 bo AJPES v sodelovanju s SURS in Banko Slovenije pričel izvajati novo 

četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov. Poslovni subjekti, izbrani v 

statistični vzorec, bodo sporočali četrtletne podatke iz bilance stanja, izkaza 

poslovnega izida ter podatke o investicijah v osnovna sredstva in druge podatke o 

poslovanju. Zbiranje tovrstnih statističnih podatkov bo nadomestilo dosedanje 

četrtletno zbiranje podatkov za obračun dodane vrednosti in bruto investicij, ki ga 

izvaja SURS na klasičen, papirni način (na statističnem vprašalniku »Četrtletni 

vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij za 

trimesečje...«, NR-PODJ/ČL). Podatki novega raziskovanja bodo namenjeni tudi 

pripravljanju periodičnih nefinančnih institucionalnih sektorskih računov in 

usklajenemu izkazovanju finančnih in nefinančnih institucionalnih sektorskih računov 

ter izračunavanju drugih kazalnikov za celovito spremljanje tekočih gospodarskih 

gibanj v državi. 
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Zavezanci bodo v elektronski vprašalnik vnašali podatke, ki so jih že do sedaj vnašali 

v vprašalnik NR-PODJ/ČL, in dodatne podatke iz računovodskih evidenc ali bruto 

bilanc oziroma periodičnih računovodskih obračunov, ki jih večina zavezancev 

pripravlja za lastne notranje potrebe. Najpomembnejši del podatkov predstavlja 

krajšo različico podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki so za 

statistično poročanje na letni ravni določeni z Navodilom o predložitvi letnih poročil in 

drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 

posameznikov. Roki poročanja za zavezance bodo prilagojeni rokom SURS za 

zagotavljanje oziroma izračunavanje podatkov za četrtletni bruto domači proizvod. 

AJPES bo dolžan vsako četrtletje zbrane, računsko-logično preverjene in obdelane 

podatke posredovati upravičencem do statističnih podatkov v 15. dneh po roku 

poročanja. 

2.9 Statistično raziskovanje o strukturi plače 

 

AJPES v sodelovanju s SURS izvaja vsake štiri leta raziskovanje o lastnostih podjetij 

in njihovih zaposlenih. Statistično raziskovanje daje vpogled v strukturo plač po 

različnih zaposlitvenih in demografskih značilnostih zaposlenih oseb (starost, spol, 

poklic, šolska izobrazba) in značilnostih delodajalcev (dejavnost, velikostni razred). 

Podatke za raziskovanje o strukturi plače morajo predložiti pravne osebe in njihove 

enote v sestavi, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 

določene v vzorec. Podatki se zbirajo z anketo na vzorcu poslovnih subjektov in 

vzorcu zaposlenih. 

2.10 Statistično raziskovanje o dejavnostih in delih poslovnih subjektov 

 

AJPES bi moral po 13. členu Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra 

Slovenije vsako leto s posebnim vprašalnikom preverjati podatke o dejanski glavni 

dejavnosti vseh poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni register, in njihovih delov, 

ter o drugih pomembnih dejavnostih, ki jih poslovni subjekti dejansko opravljajo 

(178.000 poslovnih subjektov in 35.000 njihovih delov). Ker AJPES s svojimi 

kadrovskimi in finančnimi viri takšnega raziskovanja ne more zagotavljati in bi 

tovrstno poročanje predstavljalo tudi veliko administrativno breme za poslovne 

subjekte, AJPES od leta 2007 – do sprememb pravnih podlag oziroma do 

ustreznejše ureditve tega statističnega raziskovanja – v dogovoru s SURS izvaja 

preverjanje podatkov na vzorcih, kar je določeno tudi v razvojnih nalogah Letnega 

programa statističnih raziskovanj za leto 2011 (Strukturni vprašalnik Poslovnega 

registra Slovenije). 

 

V letu 2011 bo AJPES izvedel preverjanje dejavnosti na vzorcu, ki ga bosta določila 

AJPES in SURS. Poslovne subjekte, ki bodo vključeni v vzorčno preverjanje in v 

poslovnem registru ne bodo imeli vpisanih ustreznih dejavnosti, bo AJPES – v okviru 

izvajanja nalog vodenja poslovnega registra – pozval k spremembi v poslovni register 

vpisanih dejavnosti. Za celovito doseganje ciljev 13. člena Uredbe o vodenju in 

vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije pa bo AJPES predlagal novo ureditev v 

novem Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (glej poglavje IV., točka 5.2). 



Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 49 od 68 

VII. BONITETNA IN DRUGE TRŢNE STORITVE 

1. Strateški cilji in cilji za leto 2011 
 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES na področju opravljanja tržne dejavnosti je izvajati tiste storitve, 

katerih glavni vir so javni podatki in podatki za ponovno uporabo, ki jih sicer AJPES 

zagotavlja vsem subjektom, in lahko prispevajo k varnosti in preglednosti poslovnega 

okolja ter boljši plačilni disciplini. V okviru tega cilja je AJPES prilagodil bonitetno 

dejavnost pogojem, ki jih določa Uredba o bonitetnih agencijah (v nadaljevanju: 

uredba), s katero se prvič doslej v Evropski uniji ureja delovanje teh agencij v 

državah članicah. V skladu s tem namerava postati registrirana bonitetna agencija v 

skladu z uredbo. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 je cilj AJPES povečati obseg prodaje bonitetnih in drugih tržnih storitev. 

S ciljem povečanja tržnega deleža prodaje bonitetnih informacij in doseganja 

mednarodno primerljive kakovosti bonitetnih ocen, bo AJPES v letu 2011 še dopolnil 

metodologijo za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb za napovedovanje 

verjetnosti neplačila, ki jo je izdelal v letu 2009, s čimer se bosta kakovost in 

zanesljivost bonitetnih ocen še povečali. Z namenom povečanja prepoznavnosti 

svojih storitev bo AJPES v letu 2011 v sodelovanju s Časnikom Finance oblikoval 

skupno spletno storitev, ki bo uporabnikom na voljo prek spletne strani Časnika 

Finance. 

2. Naloge bonitetne in drugih trţnih storitev v letu 2011 
 

Naloge AJPES s področja bonitetne in drugih tržnih storitev so izdelovanje bonitetnih 

informacij različnih poslovnih subjektov, vzdrževanje spletne zbirke podatkov in 

kazalnikov FI-PO AJPES, opravljanje večstranskega pobota medsebojnih obveznosti 

med poslovnimi subjekti ter trženje teh storitev. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Izdelava bonitetnih informacij  januar – december 2011 

Vzdrževanje spletne zbirke podatkov in kazalnikov  
FI-PO AJPES 

januar – december 2011 

Vzdrževanje spletne zbirke podatkov mini FI-PO na 
spletni strani Časnika Finance 

januar – december 2011 

Opravljanje večstranskega pobota medsebojnih 
obveznosti 

januar – december 2011 
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2.1 Bonitetna dejavnost 

2.1.1  Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON 

 

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, kupcev, 

dobaviteljev, ponudnikov v postopkih javnih naročil ter komitentov bank.  

 

Določitev bonitetnih ocen  po novem modelu, ki ga je AJPES razvil v letu 2009, 

temelji 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, zadolženost, aktivnost, velikost, 

produktivnost in rast poslovanja) in njihov prispevek k skupni verjetnosti nastopa 

dogodka neplačila. Z AJPES S.BON modelom je za vsako podjetje 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. Vzorčno nepogojene oziroma kalibrirane 

verjetnosti neplačila so podlaga za določitev bonitetnih ocen z AJPES S.BON 

modelom. 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. 

 

AJPES bo v letu 2011 še nadgradil metodologijo za določanje bonitetnih ocen 

podjetij. 
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2.1.2  Druge bonitetne informacije 

Za podjetja in za druge poslovne subjekte - samostojne podjetnike, zadruge, zavode 
ter druge proračunske uporabnike s sedežem 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 2011 AJPES načrtuje oblikovno 
prenovo bonitetnih informacij ter vpeljavo nove bonitetne informacije za samostojne 
podjetnike.  

2.1.3  FI-PO Ajpes 

FI-PO AJPES je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in kazalnikov o 
poslovanju posameznih gospodarskih družb, 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 družbe in zadruge so v FI-PO AJPES vključeni podatki in 
kazalniki poslovanja od leta 1994 dalje, za samostojne podjetnike pa od leta 2001 
dalje. Vključuje tudi podatke in kazalnike za posamezne dejavnosti, občine, regije in 
celotno gospodarstvo.  

 

Da bi lahko AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poročil 

gospodarskih družb 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 družb pridobil ustrezna soglasja. 

Po javni objavi revidiranih letnih poročil za posamezno leto AJPES podatke v zbirki 

FI-PO AJPES dopolni z revidiranimi podatki in jih vključi v informacije o boniteti 

poslovanja.  

 

Poleg podatkov iz letnih poročil nudi zbirka tudi podatke za presojo kratkoročne 

plačilne discipline posameznega poslovnega subjekta. 

 
V letu 2011 AJPES načrtuje prenovo spletne aplikacije FI-PO AJPES, ki bo  nudila 
strankam večjo uporabnost in interaktivnost, kot tudi prenovljen izgled. Aplikacija bo 
uporabnikom omogočala več nivojev uporabe, glede na njihove potrebe, z različnimi 
cenovnimi rangi. AJPES načrtuje v letu 2011 obdržati vse dosedanje naročnike 
zbirke FI-PO AJPES ter zaradi prenove pridobiti tudi nove uporabnike.  

2.1.4 Mini FI-PO 

 

Za namen povečanja prepoznavnosti storitev AJPES in povečanja števila naročnikov 

bonitetnih storitev bo AJPES v letu 2011 v sodelovanju s Časnikom Finance, ki 

tematsko najbolj pokriva uporabnike storitev AJPES, na spletni strani Financ 

zagotavljal skupno spletno storitev mini.FI-PO. Nova skupna storitev bo naročnikom 

časnika Finance omogočala pregled osnovnih podatkov, borznih podatkov, člankov 
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ter najpomembnejših podatkov o poslovanju podjetij z aktivnimi povezavami na 

spletni portal AJPES.  

2.2 Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti med poslovnimi 

subjekti 

 

Večstransko pobotanje opravlja AJPES kot konkurenčno storitev na podlagi pogodbe 

s posameznimi poslovnimi subjekti v skladu s Splošnimi pogoji večstranskega 

pobotanja medsebojnih obveznosti pri AJPES in v skladu s Pogoji elektronskega 

poslovanja med naročniki in AJPES. Pobotanje izvaja AJPES po časovnem načrtu, ki 

ga vsako leto v decembru za naslednje leto objavi na svojem spletnem portalu. 

 

Naloge AJPES na področju večstranskega pobotanja so: priprava navodil za 

izvajanje večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti med poslovnimi subjekti 

oziroma naročniki, ki so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki, izdelava in 

objava letnih časovnih načrtov večstranskih pobotanj, pridobivanje novih 

udeležencev in sklepanje pogodb o izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih 

obveznosti, tekoče sprejemanje prijav v pobotanje, opravljanje pobotanj in 

obveščanje udeležencev o rezultatih pobotanj. AJPES objavlja različna obvestila in 

poročila o rezultatih pobotanja na spletnem portalu. 

 

Prijave obveznosti v pobotanje lahko poslovni subjekti predložijo na papirju, disketi, 

po elektronski pošti in prek spletnega portala AJPES. Prijave v pobotanje lahko 

začnejo predlagati 7 dni pred pobotanjem. Vse postopke izpeljave posameznega 

pobotanja, vključno s posredovanjem rezultatov pobotanja poslovnim subjektom, 

AJPES opravi v enem dnevu – na dan pobotanja. Poslovnim subjektom, katerih 

prijavljene obveznosti niso bile pobotane, AJPES storitve pobotanja ne zaračuna. 

 

V razmerah velike finančne nediscipline, ki je prizadela v času finančne in 

gospodarske krize zlasti likvidnost in konkurenčnost mikro, majhnih in srednjih 

podjetij, krog plačilne nediscipline pa se zaradi slabih plačnikov širi tudi na prvotno 

dobre plačnike skozi verigo kupcev in dobaviteljev, bo AJPES, če bo tako določeno v 

novem zakonu za urejanje preprečevanja zamud pri plačilih, prilagodil izvajanje 

večstranskega pobota načelom in pravilom, določenim v tem zakonu. 
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VIII. VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH 

1. Strateški cilji in cilji za leto 2011 
 

Strateški cilji 

 

Na podlagi veljavnih pooblastil v Zakonu o plačilnem prometu izvaja AJPES naloge 

vodenja in odločanja v postopkih o prekrških v skladu z Zakonom o prekrških ter 

materialnimi predpisi, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. Temeljni strateški cilj 

AJPES na področju vodenja in odločanja v postopkih o prekrških je s preventivnimi 

aktivnostmi informiranja in svetovanja poslovnim subjektom prispevati k 

zmanjševanju obsega kršitev predpisov s področja izvajanja storitev AJPES. Pri 

vodenju in odločanju v postopkih o prekrških so prizadevanja AJPES usmerjena 

predvsem v učinkovito in strokovno izvajanje postopkov o prekrških. 

 

Cilji za leto 2011 

 

Tako kot v preteklih letih bo AJPES tudi v letu 2011 še pred roki za oddajo letnih 

poročil vse vrste poslovnih subjektov obveščal o obveznosti predložitve letnih poročil 

za namen zagotavljanja javnosti podatkov in za državno statistiko. Tako pri izvajanju 

obveščanja o rokih za predložitev letnih poročil kakor tudi pri strokovnem opravljanju 

nalog vodenja in odločanja v postopkih o prekrških bo treba v letu 2011 posebno 

pozornost nameniti gospodarskim družbam, saj je to edina vrsta poslovnih subjektov, 

kjer število kršiteljev raste. 

2. Naloge s področja vodenja in odločanja v postopkih o 
prekrških v letu 2011 

 

AJPES bo v letu 2011 vodil postopke o prekrških in v njih odločal v primerih opustitve 

predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za javno 

objavo in za državno statistiko, opustitve predložitve letnih poročil zadrug za javno 

objavo in za državno statistiko, opustitve predložitve letnih poročil društev za namen 

zagotavljanja javnosti, opustitve predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava 

ter nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za namen 

zagotavljanja javnosti in v primerih, če samostojni podjetniki ne bodo prijavili pravilnih 

podatkov za vpis v poslovni register ali sprememb teh podatkov v 15 dneh po 

njihovem nastanku ali če ne bodo prijavili prenehanja poslovanja vsaj 15 dni pred 

prenehanjem. 

 

K nalogam vodenja in odločanja v postopkih o prekrških sodi tudi izdajanje plačilnih 

nalogov za plačilo sodne takse, obravnavanje vloženih zahtev za sodno varstvo 

zoper odločbe o prekršku, odločanje o ugovoru zoper izdane plačilne naloge za 

plačilo sodne takse ter izvajanje aktivnosti v zvezi z izvrševanjem odločb oziroma 
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plačilnih nalogov za plačilo sodne takse (vlaganje predlogov sodišču za določitev 

uklonilnega zapora, vlaganje predlogov za prisilno izterjavo). V letu 2011 se bo 

prisilna izterjava neplačanih glob in sodnih taks še izvajala prek DURS, od 1.1.2012 

dalje pa prek Carinske uprave Republike Slovenije (CURS). Zato bo moral AJPES že 

v letu 2011 zagotoviti ustrezne računalniške rešitve za elektronsko izmenjavo 

podatkov za prisilno izterjavo s CURS. 

 

V postopkih o prekrških AJPES zagotavlja vodenje vseh potrebnih evidenc, tako za 

potrebe spremljanja postopkov in izdelave poročil, kakor tudi za namene izdajanja 

potrdil iz evidence o pravnomočnih odločbah.  

 

V letu 2011 bo sprejeta že sedma novela Zakona o prekrških (ZP-1G). Glede na to, 

da je ZP-1G po obsegu druga najobsežnejša novela doslej, bo AJPES zaradi 

zagotovitve strokovnega izvajanja nalog na prekrškovnem področju po sprejetju 

novele izvedel delavnico za vse pooblaščene uradne osebe, s spremembami in 

novostmi v procesnih predpisih bo dopolnil obstoječi priročnik za delo ter v 

sodelovanju z zunanjim izvajalcem prilagodil delovanje programske opreme. 

 

Postopek pred prekrškovnim organom bodo vodili uslužbenci AJPES, ki imajo 

pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških. Naloge pooblaščenih 

uradnih oseb za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških v letu 2011 bodo: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Sklepanje vpisnikov za preteklo leto januar 2011 

Ugotavljanje kršiteljev zaradi nepredložitve letnih 
poročil za leto 2010 (na podlagi registra zavezancev za 
predložitev letnih poročil) 

junij 2011 

Zbiranje dejstev in dokazil o odgovornih osebah in 
okoliščinah prekrška zaradi nepredložitve letnih poročil 
za leto 2010 

junij – september 2011 

Vodenje in odločanje v postopkih o prekrških zaradi 
nepredložitve letnih poročil za leto 2010 

junij – december 2011 

Vodenje in odločanje v postopkih o prekrških zaradi 
kršitev 74. in 75. člena ZGD-1 na predlog državnih 
organov in drugih pristojnih predlagateljev 

tekoče po prejemu predloga 

Vodenje in odločanje v postopkih o prekrških zaradi 
kršitev 74. in 75. člena ZGD-1 na podlagi indica oz. po 
uradni dolžnosti 

tekoče po ugotovitvi kršitve 

Vodenje in odločanje v postopkih o prekrških, ki niso 
bili končani do konca leta 2010 

tekoče v odvisnosti od faze 
postopka 

Vodenje ustreznih evidenc in opravljanje drugih 
zakonsko predpisanih nalog v zvezi s prekrškovnimi 
postopki 

stalna naloga 

 



Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 55 od 68 

IX. PODPORNE IN OSTALE NALOGE 

1. Informacijska in komunikacijska tehnologija 

1.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

AJPES svoje poslanstvo, strateške in letne cilje uresničuje s pomočjo naprednih 

rešitev na področju informacijske komunikacijske tehnologije (IKT). Pri tem sledi 

državni Strategiji razvoja informacijske tehnologije in informacijskih storitev ter 

izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP), Akcijskemu načrtu elektronskega 

poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP), Strategiji razvoja 

informacijske družbe v Sloveniji (si2010) in Strategiji razvoja Slovenije (SRSI). 

 

Strateški cilji AJPES po glavnih področjih delovanja službe za informacijsko 

tehnologijo so: 

 

Razvoj in vzdrževanje namenske programske opreme 

 razvijati napredne, kakovostne in stalno razpoložljive programske 

rešitve z lastnimi kadri in zunanjimi izvajalci, 

 izvajati potrebno stopnjo nadzora nad operativnim vzdrževanjem 

namenske programske opreme in ohranjati primerno stopnjo 

neodvisnosti od zunanjih izvajalcev za zmanjševanje tveganj, 

 zagotavljati kakovostne programske rešitve z vsemi funkcionalnostmi, 

potrebnimi za zbiranje, obdelovanje in hrambo podatkov, 

 zagotavljati potreben in zadosten obseg vključenosti notranjih in 

zunanjih uporabnikov v razvoj izdelkov, 

 zagotavljati visoko stopnjo neposredne dostopnosti podatkov in 

dokumentov ter interoperabilnosti z informacijskimi sistemi javnega 

sektorja, 

 vzpostavljati in vzdrževati e-storitve za druge javne institucije, kjer to 

pripomore h gospodarnejšemu poslovanju javnega sektorja kot celote. 

 

Razvoj in vzdrževanje informacijske in komunikacijske infrastrukture 

 zagotavljati ustrezno zmogljivo, zanesljivo, kvalitetno in stalno 

razpoložljivo IKT infrastrukturo, 

 zagotavljati hitro in natančno odzivanje pri reševanju motenj v 

delovanju IKT infrastrukture.  

 

Zagotavljanje uporabniške podpore 

 zagotavljanje pravočasne in kvalitetne uporabniške podpore za zunanje 

in interne uporabnike računalniških storitev. 
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Izvajanje operativnih nalog in analiz podatkov 

 kakovostno zagotavljanje periodičnih in ad-hoc operativnih nalog, 

 kakovostno izvajanje zahtevnejših analiz podatkov in učinkovita 

priprava podatkov in informacij iz različnih elektronskih virov. 

 

Za zagotavljanje kakovostnih storitev in zadovoljevanje potreb poslovnih subjektov, 

državnih organov in ostalih uporabnikov storitev AJPES na področjih, povezanih z 

IKT, sledi naslednjim strateškim ciljem: 

 stalno izboljševati kakovost spletnih in drugih storitev, 

 pospeševati elektronsko poslovanje pri poslovnih subjektih in drugih 

uporabnikih storitev, 

 spremljati in uveljavljati mednarodne standarde za izmenjavo podatkov, 

 zagotavljati podporo uporabnikom elektronskih storitev, 

 zagotavljati stalno optimizacijo in učinkovitost poslovnih procesov. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 bo AJPES razvil, nadgradil in vzdrževal informacijske rešitve za 

uresničevanje strateških ciljev IKT ter s tem zagotavljal ustrezno podporo za 

doseganje letnih ciljev javne službe in tržne dejavnosti AJPES. 

 

Načrtovanje, posodabljanje in vzdrževanje ustrezno zmogljive, zanesljive, kvalitetne 

in varne informacijske komunikacijske infrastrukture je osnovni cilj AJPES tudi v letu 

2011, saj je le-ta nujno potrebna za nemoteno delovanje e-storitev in ostalih 

računalniških rešitev. 

 

V letu 2011 bo AJPES dokončal mrežo optičnih vodov do vseh izpostav AJPES, prek 

katerih bodo potekala glavne povezave. Rezervne povezave bodo izvedene prek 

širokopasovnih xDSL povezav, kar bo odpravilo ozka grla na mreži v primerih  

odpovedi glavnih povezav. Po ločenih optičnih vodih bo podvojen tudi dostop do 

interneta. Vse navedene posodobitve bodo prispevale k pomembno večji 

zanesljivosti in razpoložljivosti prostranega računalniškega omrežja AJPES ter 

hitrejšemu dostopu do interneta. Zaradi racionalnosti in poenostavitve vzdrževanja 

komunikacijske opreme ter krajšega odzivnega časa za reševanje izpadov 

posameznih povezav in interneta načrtuje AJPES v letu 2011 sklenitev celovite 

najemne in vzdrževalne pogodbe za upravljano omrežje z zunanjim ponudnikom. 

AJPES bo obdržal upravljanje ključev za šifriranje povezav, s čimer bo obdržal 

nadzor nad vsebino komunikacij. 

 

V letu 2011 bo AJPES nadaljeval z vzpostavitvijo informacijske infrastrukture 

rezervnega računalniškega centra AJPES (RCA) na oddaljeni lokaciji. AJPES bo 

konec leta 2010 zagotovljeno opremo, ki bo omogočala nadomestno izvajanje 

storitev, namestil v osnovnem in rezervnem centru ter vzpostavil delovanje 

najpomembnejših storitev na rezervni lokaciji. 

 

AJPES že nekaj časa uporablja rešitve za virtualizacijo strežnikov s tehnologijo 

VMware in sicer v okviru funkcionalnosti brezplačnih licenc. Zaradi potrebe po visoki 
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razpoložljivosti, ki je brezplačne licence ne omogočajo, je potrebno preiti na plačljive 

licence, zato je AJPES v letu 2010 poskusno pričel tudi z uvajanjem virtualizacije s 

tehnologijo Microsoft Hyper-V, ki je stroškovno ugodna. Testiranje je bilo uspešno, 

ugotovljeno je bilo, da je navedena tehnologija že primerna za produkcijsko uporabo, 

zato jo bo AJPES v letu 2011 pričel uporabljati za visoko razpoložljive strežniške 

rešitve v glavnem in rezervnem računalniškem centru. Upravljanje z virtualnimi 

strežniki bo centralno prek nadzornega orodja. 

 

AJPES bo v letu 2011 nadaljeval s sodelovanjem v projektu izgradnje nove 

računalniške rešitve za distribucijo podatkov iz mreže Evropskega poslovnega 

registra (EBR 3.0). Cilj tega projekta je, da se izboljša uporabniška izkušnja, 

razpoložljivost podatkov iz podatkovnih baz članic mreže, pohitri in poenoti iskanje 

podjetij z uvajanjem centralnega imenskega indeksa podjetij, pospeši pridobivanje 

podatkov in dokumentov ter nadgradi sistem z enotnim identifikacijskim znakom 

podjetja (REID) in imenikom registrskih organov (DOR). Konec leta 2010 je AJPES 

že omogočil distribucijo podatkov iz Poslovnega registra Slovenije prek spletnih 

servisov po specifikacijah novega sistema. V prvi polovici 2011 bo AJPES dokončal 

razvoj spletne aplikacije za iskanje podjetij, prevzem podatkov prek mreže registra in 

prevzem dokumentov prek novega vmesnika. Novi sistem bo predvidoma na voljo v 

drugem četrtletju 2011.  

 

AJPES bo v letu 2011 nadalje razvijal svoj spletni in intranetni portal, pospeševal 

uporabo e-storitev ter skrbel za uvajanje standardov, priporočil in dobrih praks. 

 

Na področju pisarniškega poslovanja v AJPES bodo v letu 2011 poenotene rešitve z 

uvedbo programskega paketa Microsoft Office 2010, na področju intranetnega 

portala pa z uvedbo posodobljene platforme Microsoft SharePoint Server 2010. V 

letu 2011 bo AJPES nadgradil tudi obstoječi sporočilni strežnik (Microsoft Exchange 

2003 Server) na verzijo 2010. Podpora obstoječi verziji strežnika se izteka, zato je 

posodobitev nujna. Poenotenje platform bo pomembno izboljšalo interoperabilnost 

med navedenimi sistemi, kar bo tudi uporabnikom pomembno poenostavilo uporabo. 

 

Zaradi potrebe po izboljšanju storitev na področju telefonije bo AJPES izvedel prehod 

s sedanje klasične telefonije na IP telefonijo. S tem bo omogočil neomejeno 

prevezovanje klicev na vse lokacije AJPES, oblikovanje skupin številk z možnostjo 

razporejanja klicev, uvajanje glasovnih odzivnikov z usmerjanjem klicev, 

evidentiranje obremenjenosti, optimizacijo klicev na mobilne številke. Z uporabo 

programskih telefonov (aplikacij) se bo izboljšala tudi podpora Centru za podporo 

uporabnikom.  
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1.2 Naloge s področja informacijske in komunikacijske tehnologije v letu 

2011 

1.2.1 Naloge na področju razvoja programske opreme  

 

Razvoj programske opreme bo AJPES v letu 2011 izvajal deloma z lastnimi kadri in 

deloma z vključevanjem zunanjih izvajalcev.  

 

Na področju razvoja programske opreme bo izvajal predvsem naslednje naloge: 

 razvijal nove informacijske rešitve za podporo izvajanju javnih in tržnih storitev 

AJPES. Glavne nove rešitve bodo na področjih: 

o konsolidacija programske opreme za registracijo drugih poslovnih 

subjektov (razen gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov) na 

spletno tehnologijo Poslovnega registra Slovenije, 

o integracijo sistema elektronskega pooblaščanja v obstoječe spletne 

aplikacije ob spremembah in dopolnitvah le-teh, 

o izvedba elektronskega vročanja na novega ponudnika storitve, 

o vzpostavitev razvida poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s 

prostovoljstvom, 

o pretvorbe podatkov letnih poročil za pretekla leta v PDF dokumente in 

njihovo shranjevanje v dokumentacijski sistem, 

o razvoja programske opreme za distribucijo podatkov iz novega sistema 

Evropskega poslovnega registra (EBR 3.0), 

 nadgrajeval in prilagajal obstoječo programsko opremo (npr. spletne aplikacije 

za vnos in zajem podatkov in dokumentov, aplikacije za izvedbo obdelav 

podatkov, spletne aplikacije za objavo podatkov) zaradi spremenjenih zahtev, 

posodobitev, izboljšanja učinkovitosti informacijskih rešitev..., 

 nadgrajeval in prilagajal obstoječo programsko opremo Registra transakcijskih 

računov, 

 izpopolnil in poenotil postopke razvoja programske opreme, 

 izpopolnil in poenotil vsebino tehnične dokumentacije programske opreme. 

1.2.2 Naloge na področju obdelav podatkov, priprave poročil in podatkov za 

nadaljnjo uporabo 

 

Na področju obdelave podatkov, priprave poročil in podatkov za nadaljnjo uporabo (v 

nadaljevanju: obdelava) bodo naloge IKT usklajene z zahtevami in potrebami javnih 

in tržnih storitev AJPES. Najpomembnejše naloge s tega področja so: 

 obdelava in javna objava podatkov iz letnih poročil, 

 obdelava in priprava podatkov iz četrtletnih poročil, 

 obdelava podatkov statističnih raziskovanj, 

 obdelave podatkov za potrebe bonitetne in drugih tržnih storitev, 

 obdelave podatkov poslovnega in drugih registrov, 

 druge obdelave podatkov. 
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1.2.3 Naloge na področju podpore uporabnikom 

 

Na področju podpore uporabnikov naloge IKT zajemajo podporo zunanjim in internim 

uporabnikom sistemov. Podpora zunanjim uporabnikom se na prvem nivoju izvaja 

kot telefonska in e-poštna pomoč Centra za podporo uporabnikov AJPES (CPU), na 

drugem nivoju pa podporo izvajajo razvijalci programske opreme, sistemski skrbniki 

in drugi strokovni uslužbenci SIT samostojno ali po potrebi v sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci.  

 

V okviru posodobitve IP telefonije namerava AJPES v letu 2011 izboljšati podporo 

CPU z uporabo glasovnih odzivnikov za usmerjanje klicev, vključevanjem 

uslužbencev iz izpostav v podporo, beleženjem števila in trajanja klicev ter z drugimi 

ukrepi s ciljem, da uporabniki dobijo boljšo storitev tudi v času večje obremenjenosti 

CPU. 

 

Podpora internim uporabnikom se izvaja kot pomoč na daljavo (telefonska pomoč in 

pomoč po e-pošti) in kot pomoč na lokaciji uporabnika. Zajema vse vrste pomoči pri 

uporabi informacijskih sredstev in pripravi, urejanju ali oblikovanju podatkov, 

dokumentov in informacij.  

1.2.4 Naloge na področju informacijske in komunikacijske infrastrukture 

 

AJPES bo v letu 2011 na področju informacijske komunikacijske infrastrukture izvajal 

naslednje stalne naloge: 

 

 nadzor in upravljanje varnostnih sistemov mreže širokega dosega, 

 vzdrževanje operativnosti in nadzor nad delovanjem sporočilnih sistemov, 

 vzdrževanje operativnosti in posodabljanje mrežnih strežnikov in izvedba 

sprememb v konfiguracijah strežnikov, 

 vzdrževanje infrastrukture spletnih strežnikov in spletnih storitev,  

 nadzor in upravljanje MS-SQL in Oracle baz podatkov,  

 reorganizacijo podatkovnih zbirk,  

 nadzor in upravljanje HP-Unix sistemov,  

 nadzor in upravljanje sistemov za shranjevanje podatkov,  

 izdelava varnostnih in arhivskih kopij podatkov z datotečnih in podatkovnih 

strežnikov ter druge aktivne računalniške in komunikacijske opreme,  

 vzdrževanje in nadzor delovanja protivirusne in varnostne programske 

opreme,  

 nadzor nad delovanjem sistemov v rezervnem računalniškem centru, 

 kontrolo prepisa podatkov na rezervno lokacijo in kontrolo polnjenja 

podatkovnih zbirk,  

 izvajanje postopkov za nabavo računalniške in komunikacijske strojne 

opreme, sistemske in namenske programske opreme, razvojnih orodij, 

vzdrževanja IKT opreme, 
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 izvedba javnih naročil za zagotovitev vzdrževanja strojne in programske 

računalniške in komunikacijske opreme ter osveževanja licenc za programsko 

opremo in javnih naročil za izvedbo računalniških storitev,  

 zagotavljanje podpore zunanjim in notranjim uporabnikom ter administratorjem 

sistemov, 

 vzpostavitev rezervnega računalniškega centra.  

 

Rezervni računalniški center AJPES 

 

V letu 2011 bo AJPES nadaljeval z vzpostavitvijo informacijske infrastrukture 

rezervnega računalniškega centra AJPES (RCA) na oddaljeni lokaciji. Zaradi 

odpovedi možnosti gostovanja v rezervnem računalniškem centru Ministrstva za 

javno upravo, načrtovanega v letu 2010, bo AJPES vzpostavil v letu 2011 RCA v 

Izpostavi Murska Sobota. Ta izpostava ima najboljše pogoje za vzpostavitev RCA še 

iz časa delovanja Agencije RS za plačilni promet na tej lokaciji (ima že agregat, 

dvojni pod, osnovno klimatizacijo in komunikacijske povezave). Potrebno bo nabaviti 

še zmogljivejšo napravo za neprekinjeno napajanje in nekaj pomožne opreme. Večji 

del strojne in programske opreme ter licenc za RCA je AJPES nabavil v letu 2010. 

Del nove opreme bo nameščen v RCA, del pa v glavnem računalniškem centru iz 

katerega se bo del manj zmogljive opreme preselil v RCA, da bo vzpostavljena v 

danih razmerah najbolj optimalna in učinkovita infrastruktura. Po namestitvi opreme 

se bo v RCA postopno pričelo z vzpostavljanjem najpomembnejših storitev (najprej 

rezervnega portala AJPES, storitve ePRS in eObjave, v nadaljevanju pa tudi aplikacij 

za vodenje poslovnega/sodnega registra, vnosnih aplikacij portala, aplikacij tržnih 

storitev in ostalih pomembnejših aplikacij v skladu s poslovnimi zahtevami). V RCA 

bo večina storitev vzpostavljena v tehnologiji virtualizacije strežnikov, prenos 

podatkov v RCA pa se bo večinoma izvajal prek tehnologij za zrcaljenje podatkovnih 

baz (Oracle Data Guard, idr.). 

 

Druge pomembnejše naloge AJPES na tem področju v letu 2011 bodo naslednje: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Zamenjava iztrošenih osebnih računalnikov z novimi januar – april 2011 

Posodobitev celotne računalniške mreže širokega 
dosega in dostopa v internet 

januar-marec 2011 

Dokončanje nadgradenj Oracle 8 in 9 baz podatkov in 
okolja na Oracle 10g in 11g 

marec – junij 2011 

Postavitev novega aplikacijskega strežnika Oracle  
WebLogic na testno okolje 

marec – junij 2011 

Migracija stacionarne telefonije na IP telefonijo april-september 2011 

Migracija vseh sporočilnih strežnikov na Microsoft 
Exchange 2010 Server 

junij-september 2011 

Vzpostavitev rezervnih sporočilnih strežnikov Microsoft 
Exchange 2010 Server v RCA 

junij-september 2011 

Testna postavitev rezervnega spletnega portala 
AJPES s pripadajočo podatkovno bazo in podporo 
ePRS in eObjavami na oddaljeni lokaciji  

junij – julij 2011 
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Naloga Čas uresničevanja 

Vzpostavitev rezervne požarne pregrade Checkpoint v 
RCA 

december 2011 

Vzpostavitev rezervne povezave v internet v RCA december 2011 

Dopolnjevanje kataloga informacijskih storitev s 
povezavo na bazo podatkov o opremi in konfiguracijah 
in postopkom za upravljanje s spremembami 

stalna naloga 

Reševanje problemov, incidentov in okvar ter nudenje 
pomoči uporabnikom pri uporabi informacijske 
infrastrukture  

stalna naloga 

1.2.5 Naloge na drugih področjih informacijske tehnologije 

 

AJPES bo v letu 2011 na področjih, povezanih z informacijsko tehnologijo, izvajal 

naloge, potrebne za nadaljnji razvoj spletnega in intranetnega portala AJPES ter 

pospeševanje uporabe e-storitev pri uporabnikih. 

 

Spletni portal AJPES in intranetni portal AJDA. AJPES bo v letu 2011 nadaljeval 

z razvojem svojega spletnega portala, ki je osrednje mesto, na katerem AJPES nudi 

uporabnikom e-storitve, posreduje informacije in na druge načine komunicira z 

uporabniki. Portal AJPES pri svojem delu uporablja veliko število registriranih in 

neregistriranih uporabnikov, zato je osveževanje vsebin portala in skrb za 

zagotavljanje in izboljšave preglednosti, strukturiranosti ter vzdrževanje enotne oblike 

in dobre uporabniške izkušnje stalna naloga AJPES. Na intranetnem portalu AJDA 

bo AJPES še naprej spodbujal skupinsko delo in uporabo skupnih spletnih evidenc 

za različne potrebe poslovnih procesov. Zaradi poenotenja platforme in boljše 

povezljivosti in skladnosti z Microsoft Office 2010 bo AJPES vzpostavil intranetni 

portal – AJDA na novi tehnologiji Microsoft SharePoint Server 2010. 

 

Pospeševanje uporabe e-storitev. AJPES bo v letu 2011 nadalje pospeševal 

uporabo e-storitev pri poslovnih subjektih in v javnem sektorju s ciljem popolne 

interoperabilnosti elektronsko izmenjanih podatkov in dokumentov. Pri e-storitvah, 

kjer je potrebna identifikacija uporabnika, se AJPES zavzema za elektronsko 

identifikacijo oseb z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil registriranih izdajateljev v 

Sloveniji in EU. Pri izmenjavi podatkov in dokumentov predstavlja interoperabilnost v 

javnem sektorju še vedno velik izziv, ki ga je potrebno reševati na ravni 

medinstitucionalnih projektov.  

 

Pomembnejše naloge AJPES na tem področju v letu 2011 bodo naslednje: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Promocija e-podpisovanja in pomoč uporabnikom pri 
uporabi e-storitev in e-podpisovanja na portalu AJPES 

stalna naloga 

Promoviranje uporabe evidence digitalnih potrdil 
(EDP), ki jo vodi AJPES 

stalna naloga 

Promoviranje spletnih servisov in drugih e-storitev na 
portalu AJPES 

stalna naloga 
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Uvajanje standardov, priporočil in dobrih praks. Za kakovostnejše izvajanje 

poslovnih procesov in njihovo optimizacijo bo AJPES v letu 2011 nadaljeval z 

uvajanjem standardov kakovosti na celotnem področju delovanja in v tem tudi na 

področju IKT. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Uvajanje in uvedba standarda ISO 9001 v poslovne 
procese 

januar – maj 2011 

Uvajanje dobrih praks in priporočil ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) na področju 
sistemske podpore 

stalna naloga 

2. Varnost in kakovost informacijskega sistema 

2.1 Zagotavljanje varnosti informacijskega sistema 

2.1.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Poslovanje AJPES temelji na sodobnih informacijskih rešitvah, sodobni informacijski 

tehnologiji ter izmenjavi informacij. Tveganja povezana z uporabo informacijskega 

sistema je potrebno ustrezno obvladovati, zato je strateški cilj AJPES ureditev 

področja varnosti informacijskega sistema skladno z zahtevami standarda ISO 27001 

- Informacijska tehnologija – Varnostne tehnike – Sistemi za upravljanje varovanja 

informacij - Zahteve, ki področje upravljanja informacijske varnosti obravnava najbolj 

celovito. AJPES je vzpostavil ključne elemente sistema upravljanja z informacijsko 

varnostjo, kot so krovna politika informacijske varnosti, nekatere politike na nižjih 

ravneh ter izdelal analizo tveganja, postopoma pa bo v svoje poslovanje vgradil 

ostale zahteve standarda ter na ta način vzpostavil učinkovit in uspešen sistem 

upravljanja informacijske varnosti. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 bo AJPES uskladil področje varnostnih politik s Priporočili informacijske 

varnostne politike javne uprave, katero je Ministrstvo za javno upravo objavilo ob 

koncu leta 2010. S prenovo procesa upravljanja dokumentarnega gradiva, skladno z 

Enotnimi tehnološkimi zahtevami, bo potrebno preveriti usklajenost vrste kontrol z 

zahtevami standarda ISO 27001 ter neskladnosti odpraviti. Varnost spletnega portala 

AJPES bo upravljana na podlagi odkritih ranljivosti ter potencialnih novih vrstah 

groženj. Vzpostavljen bo celovit zunanji nadzor ogroženosti spletnega portala s strani 

ponudnika teh storitev. Na podlagi ugotovitev bodo pripravljeni predlogi ukrepov za 

odpravo morebitnih neskladij ter predlogi za vpeljavo izboljšav.   
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2.1.2 Naloge na področju varnosti informacijskega sistema 

 

Poleg stalnih nalog, povezanih z nadzorom varnosti informacijskega sistema, 

pravilno rabo informacijskih sredstev ter spremljanja trendov na področju varnostne 

ogroženosti, bodo naloge v letu 2011 naslednje: 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Sklenitev dogovora o zunanjem nadzoru in spremljanju 
ogroženosti spletnega portala AJPES 

januar-februar 2011 

Uskladitev varnostnih politik AJPES s priporočili 
varnostne politike v javni upravi 

marec 2011 

Zagotovitev skladnosti z zahtevami standarda na 
področju upravljanja s kadri 

stalna naloga 

Izvedba nalog v okviru projekta prenove procesa 
upravljanja z dokumentarnim gradivom  

stalna naloga 

Nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1) 

maj, oktober 2011 

Izvedba e-usposabljanj s področja informacijske 
varnosti za uslužbence AJPES 

oktober- november 2011 

2.2 Vodenje kakovosti 

2.2.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES je doseganje poslovne odličnosti na vseh področjih poslovanja. 

AJPES namerava to doseči z uvedbo sistema za vodenje kakovosti, ki temelji na 

zahtevah standardov skupine ISO 9000. Cilj uvedbe takega sistema vodenja 

kakovosti je preiti iz tradicionalno funkcionalne organizacijske sheme na procesni 

model organizacije, ki omogoča merjenje uspešnosti izvajanja poslovnih procesov in 

njihovo upravljanje na podlagi dejstev. Z vzpostavitvijo procesnega modela 

poslovanja ter določitvijo posameznih poslovnih procesov bodo omogočeni tudi 

mehanizmi za njihovo nenehno izboljševanje ter priložnosti za njihovo prenovo, ki 

mora biti osredotočena na uporabnike storitev. 

 

Cilji za leto 2011 

 

V prvem četrtletju 2011 bo projekt vzpostavitve sistema vodenja kakovosti zaključen. 

Predhodno bo potrebno sprejeti dokumente o pravilih za vodenje kakovosti ter 

preveriti, ali so elementi sistema ustrezno izvedeni in se v praksi uspešno izvajajo. Z 

zunanjim certifikacijskim organom je sklenjen dogovor o izvedbi certifikacijske 

presoje, ki bo potekala v marcu in aprilu 2011. Na podlagi ugotovitev bo sledila 

odprava morebitnih neskladnosti in pomanjkljivosti. Ob koncu leta bo sledila redna 

notranja presoja sistema vodenja ter vodstveni pregled. S tem bo vzpostavljen krog 

nenehnih izboljšav v sistemu vodenja kakovosti. 



Program dela AJPES za leto 2011 

 

Stran 64 od 68 

2.2.2 Naloge na področju uvajanja sistema vodenja kakovosti 

 

Do certifikacijske presoje bodo naloge izvajane v okviru projektne skupine, po 

zaključku projekta pa bodo glavnino nalog prevzeli skrbniki in lastniki procesov ter 

predstavnik vodstva za kakovost. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Oblikovanje in sprejetje zahtevanih dokumentov v 
sistemu vodenja kakovosti ter preveritev delovanja 
sistema 

januar – februar  2011 

Priprava na certifikacijsko presojo februar 2011 

Izvedba certifikacijske presoje marec – april 2011 

Izvedba korektivnih in preventivnih ukrepov za odpravo 
morebitnih neskladij in pomanjkljivosti 

maj – oktober 2011 

Izvedba notranje presoje oktober 2011 

Vodstveni pregled november 2011 

2.3 Upravljanje in hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva 

2.3.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Strateški cilj AJPES je vzpostavitev celovitega sistema upravljanja ter hrambe 

dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z Zakonom o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA), Uredbo o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ).  

 

Cilji za leto 2011 

 

AJPES bo v letu 2011 prenovil proces upravljanja z dokumentarnim gradivom na 

način, da bo skladen z zakonodajo in predpisi s tega področja. V ta namen bo 

ustanovljena projektna skupina, ki bo v sodelovanju s ponudnikom programske 

opreme oblikovala ustrezne rešitve ter jih vpeljala v poslovanje AJPES. Z uvedbo 

sistema za upravljanje ter hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter s 

pripravo notranjih pravil, ki bodo podrobneje opisala postopke v zvezi z 

zagotavljanjem avtentičnosti in celovitosti dokumentarnega gradiva v elektronski 

obliki, bodo izpolnjeni pogoji za prehod na brezpapirno poslovanje.  

2.3.2 Naloge na področju upravljanja in hrambe dokumentarnega in 

arhivskega gradiva 

 

Podlaga za izvajanje nalog na področju upravljanja in hrambe dokumentarnega in 

arhivskega gradiva je vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema za 

upravljanje z dokumentarnim gradivom (ISUD). 
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Naloga Čas uresničevanja 

Vzpostavitev projektne skupine januar 2011 

Analiza obstoječega stanja in priprava VDP februar 2011 

Izvajanje projektnih nalog marec - december 2011 

3. Organizacija in kadri 

3.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Strateški cilji AJPES na področju organizacije in kadrov so: 

 prilagajati notranjo organizacijo in sistemizacijo potrebam delovnega procesa 

in razvojnim nalogam; 

 voditi politiko zaposlovanja skladno s potrebami delovnega procesa, 

kadrovskim načrtom in drugimi pravili javnega sektorja,   

 zagotavljati strokovno izobraževanje zaposlenih skladno s potrebami, 

zahtevami in standardi delovnega procesa ter potrebami sodobnih tehnoloških 

in informacijskih rešitev, 

 zagotavljati varnost in zdravje zaposlenih.  

 

Cilji za leto 2011 
 
Okvir za določanje ciljev kadrovanja AJPES za leto 2011 določa kadrovski načrt 
Vlade RS, ki ga je za sprejela za osebe javnega prava (22. člen Zakona o javnih 
uslužbencih), ter na njegovi podlagi sprejet sklep resorno pristojnega ministra za 
finance. Navedena akta omejujeta število zaposlenih v AJPES za zaposlitve za 
izvajanje storitev po javnem pooblastilu, ki se financirajo iz sredstev proračuna in 
nadomestil, določenih s tarifami za opravljanje storitev po javnem pooblastilu. Ta 
omejitev ne velja za zaposlitve, ki se financirajo iz prihodkov, doseženih na trgu 
zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti. Kadrovski načrt Vlade RS tudi v letu 
2011, tako kot v predhodnih letih, zahteva nadaljnje linearno zmanjševanje števila 
zaposlenih za 1% letno na področju upravljanja storitev po javnem pooblastilu. 
 
V AJPES je bilo konec leta 2010 zaposlenih 239 javnih uslužbencev, to je 2 javna 
uslužbenca manj, kot dovoljuje kadrovski načrt Vlade RS in sklep ministra za finance 
za leto 2010 (241 javnih uslužbencev), saj se je konec leta 2010 upokojilo 9 javnih 
uslužbencev. 
 
AJPES načrtuje, da bo imel tudi konec leta 2011 zaposlenih 239 javnih uslužbencev 
za opravljanje storitev po javnem pooblastilu, kot dovoljujeta kadrovski načrt Vlade 
RS in sklep ministra za finance za leto 2011. 
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Kadrovski načrt za leto 2011 in njegovo uresničevanje v letih 2009-2010 je prikazano 
v preglednici, s katero Vlada RS spremlja uresničevanje kadrovskega načrta. 
 

Organ 
državne 
uprave ali 
oseba 
javnega 
prava 

Dovoljeno 
število 
zaposlenih 
po 
kadrovskem 
načrtu za 
leto…. 

Število 
JU, vsi v 
delovnem 
razmerju 
na dan… 

Število 
JU, ki se 
financirajo 
iz 
proračuna   

Preračun. 
število 
JU, ki se 
financirajo 
iz 
proračuna    

Preračunano 
število JU, ki   
nadomeščajo 
JU: na 
porodniški, 
bolniški nad 
30 dni in 
starše na 
starševskem 
dopustu 

Število 
zaposlenih  -  
realizacija 
kadrovskega 
načrta 

Razlika 
med 
kadrovskim 
načrtom in 
realizacijo 
KN  

Število JU, 
ki se 
financirajo 
iz drugih 
virov 
(gospodar. 
dejavnost) 

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

AJPES               

31.12.2011 239 246 239 239 0 239 0 7 

31.12.2010 241 245 239 239 7 232 -9 6 

31.12.2009 243 243 236 236 3 233 -10 7 

 
Stolpec 1 Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za določeno leto  

Stolpec 2 Število javnih uslužbencev (JU), ki so v delovnem razmerju na  določen datum,  

Stolpec 3 Število JU, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,  

Stolpec 4 Število JU, ki se financirajo iz proračuna, preračunano na polni delovni čas v skladu s  6. in 7. točko 
drugega odstavka 15. člena pravilnika 

Stolpec 5 Število JU, ki nadomeščajo začasno odsotne JU na porodniški, bolniški, daljši od 30 delovnih dni in starše  
za del delovnega časa na starševskem dopustu, preračunano na polni delovni čas  - druga točka tretjega 
odstavka 15. člena pravilnika 

Stolpec 6 Število zaposlenih - realizacija kadrovskega načrta, ki se izračuna tako, da se od števila JU, ki se 
financirajo iz proračuna (stolpec 4), odšteje število JU, ki nadomeščajo JU na porodniški, bolniški, daljši 
od 30 delovnih dni in starše na starševskem dopustu (stolpec 5). 

Stolpec 7 Razlika med številom zaposlenih - realizacijo kadrovskega načrta (stolpec 7) in številom zaposlenih, ki ga 
kadrovski načrt dovoljuje (stolpec 1).                   

Stolpec 8 Število JU, ki se financirajo iz drugih virov, kot so evropska sredstva, javna dela ali sredstev, pridobljenih 
s prodajo blaga in storitev - drugi odstavek 1. člena pravilnika 

 

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2011 

3.2 Naloge na področju organizacije in kadrov 

 
Naloge bo AJPES v letu 2011 uresničeval skladno s prej navedenimi strateškimi in 
letnimi cilji, konec leta 2010 sprejetimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o 
notranji organizaciji AJPES in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES ter 

skladno s predpisi, ki urejajo delovno-pravno zakonodajo, sistem plač v javnem 
sektorju, varstvo osebnih podatkov, upravno poslovanje, vodenje postopkov javnih 
naročil, varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. 
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Naloga Čas uresničevanja 

Priprava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
notranji organizaciji AJPES ter predloga sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 
AJPES 

oktober-december 2011 

Priprava in izvedba letnega programa izobraževanja 
zaposlenih 

stalna naloga 

Priprava, organizacija, napotitev in spremljanje 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja 
zaposlenih (ZUP, prekrški, upravno poslovanje – 
usposobljenost za upravljanje z dokumentarnim 
gradivom, varnost in zdravje pri delu ipd.) 

stalna naloga 
 

Zagotavljanje pogojev za varno in zdravo delo 
zaposlenih 

stalna naloga 

4. Financiranje, računovodenje in notranje revidiranje 

4.1 Strateški cilji in cilji za leto 2011 

 

Strateški cilji 

 

Pri financiranju, računovodenju in revidiranju storitev javne službe in storitev tržne 

dejavnosti AJPES uresničuje naslednje strateške cilje: 

 zagotavljati stabilno in pregledno financiranje storitev javne službe z javnimi 

sredstvi,  

 zagotavljati financiranje storitev javne službe z nadomestili, določenimi s 

tarifami, zlasti pri tistih javnih storitvah, ki koristijo posameznim vrstam oziroma 

skupinam poslovnih subjektov oziroma uporabnikov,  

 uporabljati proračunska in druga javna sredstva gospodarno, učinkovito in 

uspešno, 

 poročati javnosti o dosežkih porabljenih javnih sredstev, 

 cene tržnih storitev oblikovati tako, da pokrijejo polno lastno ceno, ob 

upoštevanju primerne stopnje donosnosti, ki bo omogočala nadaljnji razvoj te 

dejavnosti.  

 

Za uresničevanje navedenih ciljev mora AJPES ugotavljati stroške svojega 

poslovanja po stroškovnih vrstah, mestih in nosilcih, ločeno za javne storitve in tržne 

storitve.  

 

Cilji za leto 2011 

 

V letu 2011 bo AJPES nadaljeval z razvojem opredeljevanja posameznih vrst javnih 

storitev in spremljanjem oziroma obračunavanjem celotnih stroškov (lastne cene) 

javnih in tržnih storitev. Na tej podlagi si bo prizadeval zagotoviti stabilno financiranje 

storitev javne službe.  
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4.2 Naloge na področju financiranja, računovodenja in notranjega 

revidiranja v letu 2011  

 

Z namenom izpolnitve letnega cilja – spremljati celotne stroške po vrstah javnih 

storitev, bo AJPES v okviru nalog računovodenja nadaljeval z izpopolnitvijo 

stroškovnega računovodstva. V ta namen bo preveril merila za določitev potrebnega 

delovnega časa za opravljanje posameznih aktivnosti in storitev pri izvajanju javnih 

storitev.  

 

Proces nadaljnjega razvijanja stroškovnega računovodstva bo s svetovanjem in 

notranjim revidiranjem spremljal revizor za notranje revidiranje AJPES. 

 

Naloga Čas uresničevanja 

Priprava predloga Finančnega načrta AJPES za leto 
2011 

januar 2011 

Izdelava računovodskih izkazov in računovodskega 
poročila za leto 2010 

februar 2011 

Preveritev obračunavanja celotnih stroškov (lastne 
cene) posameznih storitev 

april - junij 2011 

Merjenje delovnega časa za posamezne 
aktivnosti/storitve pri izvajanju javnih storitev 

maj – junij 2011 

Preverjanje ustreznosti višine nadomestil, določenih v 
tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja 
(prvi odstavek 22. člena Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja) 

julij – oktober 2011 

Revidiranje razporejanja stroškov med javno službo in 
tržno dejavnostjo 

november – december 2011 

Izdelava periodičnih izkazov in informacij AJPES za 
leto 2011 za notranje poročanje 

stalna naloga 

 


