OBVESTILO PRAVNIM OSEBAM ZASEBNEGA PRAVA
Spoštovani!

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015. Nepridobitne organizacije – pravne osebe
zasebnega prava (v nadaljevanju: nepridobitne organizacije) morate po Zakonu o računovodstvu letna
poročila za leto 2015 predložiti AJPES do konca februarja 2016.
Nepridobitne organizacije predložite letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov in za državno
statistiko. Letno poročilo lahko predložite za oba namena hkrati, če AJPES predložite tudi podpisano
IZJAVO o uporabi podatkov, ki je sestavni del obrazcev.
Politične stranke!
Politične stranke morate na podlagi Zakona o političnih strankah predložiti letna poročila do
31. marca 2016, ki jih bo AJPES brezplačno objavil na svojem spletnem portalu. V skladu s
Pravilnikom o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank morajo politične stranke
predložiti 13 poenotenih obrazcev, ki bodo javno objavljeni na portalu AJPES v okviru pojasnil k
izkazom in poslovnega poročila. Politična stranka, ki ima najmanj polovico kapitala, ali prevladujoč
vpliv na odločanje ali vodenje pravnih oseb, predloži letna poročila teh pravnih oseb v okviru pojasnil k
izkazom. Ta pojasnila in poslovno poročilo morate predložiti v ENI PDF datoteki.

Način predložitve
Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil
nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava.
Nepridobitne organizacije predložite letna poročila izključno prek spletnega portala AJPES. Podatke
lahko vnesete neposredno v spletno aplikacijo ali pa jih uvozite kot XML datoteko. XML datoteko
kreirate iz Excel preglednice, objavljene na spletnem portalu.
Predložitev letnega poročila lahko potrdite na dva načina:
 s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
ali
 z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne
aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
POMEMBNO!
Letno poročilo lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v
Evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP in pooblastilo
evidentirano v sistemu Pooblastil AJPES.
V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega
poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastilo v sistemu
Pooblastil. Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu
AJPES v rubriki OSTALE VSEBINE=>Elektronsko podpisovanje pod naslovom Elektronsko
podpisovanje letnih poročil.
Če v letu 2015 niste poslovali in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga
morate AJPES kljub temu predložiti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani Letna poročila >
Nepridobitne organizacije > Predpisi

