Na podlagi 1. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi AJPES (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in
16/07) sprejemam

SPLOŠNE POGOJE PLAČEVANJA STORITEV AJPES
1. člen
Ti splošni pogoji urejajo roke plačila in roke za izstavitev računov za opravljene javne in tržne storitve v
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen
Nadomestila stroškov za storitve, ki jih AJPES opravlja na podlagi javnih pooblastil, so določena v tarifah
nadomestil stroškov za izvajanje posameznih javnih storitev (v nadaljnjem besedilu: tarifa), h katerim skladno
z zakonom, na podlagi katerega se sprejemajo, dajejo soglasja Vlada Republike Slovenije ali resorno pristojna
ministrstva. Tarife se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene storitev tržne dejavnosti AJPES so določene v ceniku tržnih storitev (v nadaljnjem besedilu: cenik), ki ga
sprejme direktor AJPES. Cenik se objavi na spletnem portalu AJPES.
3. člen
Če v tarifi ali ceniku ni določeno drugače, se glede rokov za izstavitev računa in rokov za plačila storitev AJPES
uporabljajo določbe 4. in 5. člena teh splošnih pogojev.
4. člen
Storitve AJPES se plačajo pred opravljeno storitvijo, razen storitve manjše vrednosti in storitve, v zvezi s
katerimi je plačnik z AJPES predhodno sklenil pogodbo, na osnovi katere se storitve obračunavajo in
zaračunavajo v pogodbeno določenih obračunskih obdobjih (v nadaljnjem besedilu: pogodbena plačila).
Za storitve manjše vrednosti se štejejo storitve, katerih vrednost ne presega 50 EUR.
Rok za izstavitev računa za storitve, kjer se ne zahteva plačilo pred opravljeno storitvijo, je 15 dni po opravljeni
storitvi oziroma za pogodbena plačila 15 dni po izteku dogovorjenega obračunskega obdobja.
5. člen
Rok plačila storitev je 15 dni po izstavitvi računa, za plačilo nadomestil za javno objavo letnih poročil pa 30
dni po izstavitvi računa.
6. člen
Skladno z 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za
državljane in gospodarstvo1 je plačilni rok za plačilo vseh obveznosti zasebnim subjektom za neposredne in
posredne proračunske uporabnike 8 dni, za plačila posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom
pa v skladu z določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, največ 30 dni po
prejemu računa.
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7. člen
Za nekatere storitve AJPES omogoča spletno plačevanje storitev, in sicer s plačilnim nalogom, plačilnimi
karticami ali z Moneto. Predplačila je na spletnem portalu AJPES mogoče izvršiti z nakupom vrednostnih točk
AJPES (VTA), pri čemer je 1 VTA = 1,00 EUR.
Seznam storitev, kjer je mogoče spletno plačilo, je objavljen na spletnem portalu AJPES.
8. člen
Ne glede na določbe 3. in 5. člena teh splošnih pogojev so plačilni roki za poslovne subjekte, ki niso
proračunski uporabniki v skladu z 82. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo, 60 dni od izdaje računa. Ta rok za plačilo ostane v veljavi
še eno leto po razglasitvi konca epidemije COVID-19.
9. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem podpisa. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev, prenehajo veljati
Splošni pogoji plačevanja storitev AJPES št. 007-20/2019 z dne 19. 6. 2019.
10. člen
Ti splošni pogoji se objavijo na spletnem portalu AJPES.

Številka:
Datum:

007-24/2020
15. 4. 2020
Staša Urbančič,
namestnica direktorice

2

