
 

 

OBVESTILO NEPOSREDNIM IN POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2018, ki jih je treba po Zakonu o računovodstvu predložiti 
AJPES. 
 
Sestavni deli letnih poročil neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov so podrobneje določeni s 
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
 
Premoženjske bilance 
Neposredni in posredni proračunski uporabniki morate skladno z vsakokratnim Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije predložiti premoženjske bilance prek spletnega portala AJPES v rokih, 
določenih z Zakonom o javnih financah. Podrobnejše informacije o predložitvi so vam na voljo na spletni 
strani Oddajam -> Letna in druga poročila ->Pravne osebe javnega prava->Premoženjske bilance.  
 
Posebno pooblastilo za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz premoženjskih bilanc ni potrebno, ker so 
navedene pravice pridobljene s pooblastilom za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz letnih poročil 
proračunskih uporabnikov. 
 
Aplikacija za vnos podatkov premoženjske bilance bo na voljo v drugi polovici februarja 2019. 
 
 
Roki za predložitev 

Letna poročila 

za državno statistiko in javno objavo do 28.2.2019 

Premoženjske bilance 

neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov, upravljavci sredstev sistemov EZR 
občin in občine 

do 30.3.2019 

neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravljavec sredstev sistema 

EZR države 

do 30.4.2019 

 
 
Način predložitve 
Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter 
drugih podatkov poslovnih subjektov. Podatke računovodskih izkazov predložite z vnosom prek spletne 
aplikacije, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa skupaj v eni PDF datoteki prav tako prek spletne 
aplikacije. Izpolniti morate tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je del spletne aplikacije za 
vnos podatkov računovodskih izkazov. 
 
Podatke lahko v spletno aplikacijo tudi uvozite s pomočjo osnovne strukture XML datoteke, objavljene na 
strani za razvijalce programske opreme. 
 
Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se morate predhodno:  

 brezplačno registrirati in  

 vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev. 
 
Podatke prek spletne aplikacije lahko predložite brez priprave pooblastila, če ste zakoniti zastopnik 
poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter 
digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika.  
 
Predložene podatke lahko potrdite le s kvalificiranim digitalnim potrdilom; več na spletni strani elektronsko 
podpisovanje. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4472
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227
http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Pravne_osebe_javnega_prava/Premozenjske_bilance
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1119
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1119
http://www.ajpes.si/Za_razvijalce_programske_opreme#b58
http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev#b200
http://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_digitalnih_potrdil
http://www.ajpes.si/pooblastila/po_cert.asp
http://www.ajpes.si/Elektronsko_podpisovanje
http://www.ajpes.si/Elektronsko_podpisovanje

