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Iz vsebine
Letno poroËilo AJPES za leto 2003 razËlenjuje opravljene naloge in rezultate
poslovanja AJPES od njene ustanovitve v maju 2002 do konca leta 2003 oziroma do
izdelave tega poroËila. V letu 2002 je AJPES poslovala πe v okviru APP; leto 2003 je
bilo tako prvo leto njenega samostojnega poslovanja.
V tem obdobju je AJPES vzpostavila temeljne pravne in druge podlage ter
ustrezne informacijske reπitve za pravilno, enotno in varno delovanje.
AJPES posluje v 13 organizacijskih enotah (v centrali in 12 izpostavah). Na dan
30.4.2004 je bilo v AJPES zaposlenih 241 usluæbencev, 71 v centrali in 170 v izpostavah.
Zaradi Ëimbolj strokovnega in Ëimbolj uËinkovitega razvoja obstojeËih in novih
nalog je AJPES organizirala delo v okviru veË projektnih skupin. Projektne skupine so
ustanovljene za razvoj podroËja letnih poroËil poslovnih subjektov, za posodobitev
Poslovnega registra Slovenije, za vzpostavitev Registra neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premiËnin itd.
AJPES je v letu 2003 pravoËasno in kvalitetno opravila vse naloge, zaËrtane v programu dela za leto 2003. Naredila je tudi prvi korak k uresniËitvi svojega dolgoroËnega
cilja oziroma vizije: zagotoviti zbiranje in posredovanje podatkov o posameznem
poslovnem subjektu na enem mestu.
Med opravljenimi nalogami je bila najobseænejπa in tudi najbolj zahtevna zbiranje, obdelovanje in posredovanje oziroma objavljanje podatkov letnih poroËil
poslovnih subjektov. AJPES je za leto 2002 sprejela in obdelala 110.104 letnih poroËil
poslovnih subjektov (38.051 gospodarskih druæb, 53.199 samostojnih podjetnikov, 2.888
pravnih oseb javnega prava, 3.279 pravnih oseb zasebnega prava in 12.687 druπtev).
V okvir te naloge sodi tudi javna objava letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih
podjetnikov na spletnem portalu AJPES. To je nov, sodoben naËin posredovanja oziroma
objavljanja podatkov letnih poroËil. S tem je v Sloveniji zagotovljeno izvajanje tako primarnega vidika publicitetne smernice Evropske unije (obveznost druæb, da objavijo letna
poroËila v javnih glasilih) kakor sekundarnega vidika te smernice (obveznost dræave, da
tretjim osebam zagotovi dostop do podatkov iz letnih poroËil).
V letu 2003 je AJPES zaËela zbirati podatke za statistiko ﬁnanËnih raËunov.
Vsebino te naloge je zasnovala Banka Slovenije. Podatki statistike ﬁnanËnih raËunov so
pomembno analitsko orodje za preuËevanje ﬁnanËnih tokov med institucionalnimi sektorji v gospodarstvu ter med temi sektorji in tujino. Zavezanci morajo AJPES poslati
letno poroËilo o stanju ﬁnanËnih sredstev in obveznosti in letno poroËilo o transakcijah
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v ﬁnanËnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo kot terjatev ali obveznost do drugih
institucionalnih enot po posameznih ﬁnanËnih instrumentih. Letna poroËila s podatki o stanju ob koncu let 2001 in 2002 in s podatki o transakcijah za leto 2002 je predloæilo 35.379 obveznikov.
Izvajanje statistiËnih raziskovanj je naloga, ki jo je AJPES prevzela od APP. VeËina statistiËnih raziskovanj temelji na podatkih plaËilnega prometa. Zaradi prenosa
plaËilnega prometa iz APP v banke in druge institucije je morala AJPES ta raziskovanja
prilagoditi novim razmeram. Hkrati jih je tudi posodobila. V letu 2003 je meseËno izvajala raziskovanje o prejemkih in izdatkih pravnih oseb, o plaËilih za investicije, o
izplaËanih plaËah in regresu za letni dopust in o dospelih neporavnanih obveznostih
pravnih oseb. Izvajala je πe nekatera druga statistiËna raziskovanja, na primer obdelavo podatkov v zvezi z javnimi naroËili. Rezultate statistiËnih raziskovanj objavlja AJPES
na svojem spletnem portalu.
AJPES vodi Poslovni register Slovenije, ki je najpomembnejπi register poslovnih
subjektov v dræavi. Ob koncu leta 2003 je bilo v Poslovnem registru Slovenije vpisanih
140.397 poslovnih subjektov. V letu 2003 je AJPES v register na novo vpisala 10.410
poslovnih subjektov in 6.705 njihovih delov, izbrisala pa 9.742 poslovnih subjektov
in 2.818 njihovih delov. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje celovitosti, pravilnosti in aæurnosti Poslovnega registra Slovenije, je AJPES v letu 2003 sklenila dogovore o izmenjavi podatkov z veËino registrskih organov. Zaradi zapletenih
postopkov izmenjava podatkov πe ni vzpostavljena z vsemi registrskimi organi, poteka pa æe z najveËjimi oziroma najpomembnejπimi. Na podlagi usklajevanj s podatki v
primarnih registrih in na podlagi drugih preverjanj je AJPES v letu 2003 opravila
253.541 sprememb oziroma dopolnitev podatkov v Poslovnem registru Slovenije.
Veliko dela je vloæila AJPES v vzpostavljanje Registra neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premiËnin, ki bi ga morala zaËeti voditi 1.1.2004. Tega registra
Slovenija doslej πe ni imela. Za njegovo delovanje je AJPES v letu 2003 zgradila potrebno informacijsko podporo. Ker pa je bila Uredba o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, ki je podlaga za vzpostavitev registra, izdana πele ob
koncu februarja 2004, bo AJPES ta register zaËela voditi v drugi polovici leta 2004.
Poleg naπtetih nalog, ki sodijo v dejavnost javne sluæbe, AJPES opravlja πe nekatere
naloge, ki sodijo v gospodarsko dejavnost. Pomembni sta dve, izdelovanje informacij o
boniteti ﬁnanËnega poslovanja poslovnih subjektov in izvajanje veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti. V letu 2003 je AJPES izdelala
30.622 informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov, zbirko ﬁ-PO
AJPES pa je dopolnila s podatki letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov za leto 2002. Izpeljala je 15 krogov veËstranskih pobotanj obvezno sti in terjatev. V posamezni pobotni krog je bilo vkljuËenih povpreËno 1.917 poslovnih subjektov.
V letu 2003 je bilo pobotanih za 97 milijard tolarjev obveznosti.
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AJPES se v skladu s svojim dolgoroËnim ciljem oziroma vizijo æe od zaËetka delovanja vkljuËuje v nove projekte, ki pomenijo racionalizacijo na podroËju zbiranja in
posredovanja podatkov. VkljuËena je v projekt VEM, katerega cilj je zagotovitev preprostih pogojev za ustanovitev novega podjetja in preprostih administrativnoupravnih postopkov pri urejanju zadev v zvezi s poslovanjem podjetij. Poleg tega
sodeluje z Uradom za sistem plaË v javnem sektorju pri vzpostavitvi sistema za zbiranje, vpogledovanje in analiziranje podatkov o plaËah v javnem sektorju.
Omeniti velja tudi naloge, ki jih je morala AJPES opraviti v letu 2003 v zvezi z
zakljuËkom poslovanja APP. Bile so zelo obseæne, usluæbenci AJPES so jih morali
izpeljati poleg rednih nalog.
©e vpogled v temeljne podatke o poslovnem izidu. AJPES je v letu 2003 ustvarila 1.900 milijonov tolarjev prihodkov in obraËunala 1.554 milijonov tolarjev
odhodkov. Ugotovila je 346 milijonov tolarjev preseæka prihodkov nad odhodki, 337
milijonov tolarjev iz opravljanja javne sluæbe in 9 milijonov tolarjev iz opravljanja
gospodarske dejavnosti. Preseæek je predvsem posledica tega, da zaradi pozno sprejetega ﬁnanËnega naËrta za leto 2003 niso bile izpeljane vse naËrtovane investicije.

Darinka Pozvek,
direktorica AJPES
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Organizacija
Ustanovitev
Pravno podlago za ustanovitev AJPES, njene naloge in pogoje za zaËetek delovanja
je doloËil Zakon o plaËilnem prometu, njen pravni poloæaj pa Zakon o javnih agencijah.
AJPES je bila ustanovljena 5.7.2002 s sklepom o ustanovitvi. V sklepu o
ustanovitvi so doloËeni temeljni statusno-pravni atributi AJPES, to so ime, sedeæ,
naloge, organi, πtevilo in mandatna doba Ëlanov organov AJPES in njihove pristojnosti, razmerje AJPES do ustanovitelja in do drugih subjektov, materialni in ﬁnanËni pogoji za zaËetek dela in za nadaljnje ﬁnanciranje AJPES, odgovornost ustanovitelja za
obveznosti AJPES in druga vpraπanja, pomembna za ustanovitev in delovanje AJPES.
AJPES je do konca leta 2002 poslovala v okviru APP, 1.1.2003 pa je zaËela poslovati samostojno.
AJPES posluje veËinoma v poslovnih prostorih in z opremo nekdanje APP, ki jih
je AJPES dodelila v upravljanje Vlada Republike Slovenije. Pred zaËetkom poslovanja
je morala AJPES poslovne prostore ustrezno urediti, raËunalniπko in drugo opremo pa
prilagoditi zahtevam poslovnega procesa. AJPES posluje v poslovnih prostorih na 18
lokacijah v skupni izmeri 9.166 m2, od tega ima na 5 lokacijah le arhivske prostore za
arhiviranje dokumentarnega gradiva APP. Povrπina arhivskih prostorov je 1.898 m2.
V skladu s programom prevzema nalog je AJPES za opravljanje svojih nalog od
APP prevzela tudi veËino usluæbencev.

Interna pravna ureditev
Takoj po ustanovitvi, æe v letu 2002, je AJPES zaËela pripravljati najnujnejπe
interne akte. Najprej je izdelala oba temeljna interna akta: pravilnik o notranji organizaciji in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. Nato je zaËela vzpostavljati πe druge
podlage, pomembne za pravilno, enotno in varno delovanje AJPES. V ta namen je
pripravila naslednje interne akte:
•
•
•
•

pravilnik o raËunovodstvu in ﬁnanËnem poslovanju,
pravilnik o dnevih poslovanja, uradnih urah in delovnem Ëasu,
pravilnik o πtampiljkah,
izhodiπËa za enotno ureditev in sprejemanje ukrepov s podroËja varovanja objektov in varnosti pri delu v organizacijskih enotah,
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•
•
•
•
•

izjave o varnosti in zdravju pri delu po posameznih organizacijskih enotah,
navodila o hiπnem redu v posameznih organizacijskih enotah,
pravilnik o oddaji javnih naroËil male vrednosti,
navodilo za poslovanje s spisi,
navodilo o uporabi mobilnih telefonov.

S pripravo tovrstnih aktov je nadaljevala v letu 2003. Do izdelave tega poroËila
je pripravila πe:
•
•
•
•
•
•
•
•

navodilo za hrambo in zagotavljanje izpisov podatkov in fotokopij dokumentarnega gradiva APP,
pravilnik o enotnem kontnem naËrtu,
metodologijo za ugotavljanje stroπkov gospodarske dejavnosti,
navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
pravilnik o sluæbenih potovanjih usluæbencev in o povraËilu stroπkov za sluæbena
potovanja,
pravilnik o uporabi sluæbenih avtomobilov,
pravilnik o izobraæevanju usluæbencev,
program izobraæevanja usluæbencev v letu 2003 in program izobraæevanja
usluæbencev v letu 2004.

Kljub obseænemu delu, ki ga je AJPES opravila na tem podroËju, ji vseh internih
aktov πe vedno ni uspelo izdelati. Izdelala jih bo do konca junija 2004.

Mreæa organizacijskih enot
Organizacijske enote, v katerih AJPES opravlja svoje naloge, so doloËene v sklepu
o ustanovitvi. Prvotno je bilo doloËenih 12 organizacijskih enot: centrala in 11 izpostav.
S spremembo sklepa o ustanovitvi v oktobru 2002 pa je bila doloËena πe ena izpostava, in to v Trbovljah. Izpostave so tako ustanovljene v vseh statistiËnih regijah.
Centrala ima sedeæ v Ljubljani, izpostave pa v naslednjih krajih: Ljubljana, Celje,
Koper, Kranj, Krπko, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje.
Po πtevilu pravnih oseb, ki delujejo na obmoËju posamezne izpostave, so izpostave
razËlenjene v tri velikostne razrede. V I. velikostnem razredu je Izpostava Ljubljana, ker
je na njenem obmoËju veË kakor 10.000 delujoËih pravnih oseb. V II. velikostnem razredu so izpostave, na obmoËju katerih je od 3.000 do 10.000 delujoËih pravnih oseb.
Takπnih izpostav je 6: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto. V III.
velikostni razred sodi preostalih 5 izpostav, na obmoËju katerih je manj kakor 3.000 delujoËih pravnih oseb. To so izpostave Krπko, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje.
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Vse organizacijske enote, razen Izpostave Trbovlje, so zaËele poslovati 1.1.2003.
Izpostava Trbovlje je zaradi potrebne obnove in opreme poslovnih prostorov zaËela
poslovati πele v novembru 2003.

Kje nas najdete?

Legenda:
Centrala
Izpostave

Notranja organizacija
Notranjo organizacijo AJPES doloËa pravilnik o notranji organizaciji. Notranja
organizacija je zasnovana tako, da zagotavlja strokovno, uËinkovito, gospodarno in
koordinirano opravljanje temeljnih nalog, kvalitetno in racionalno izvajanje projektnih nalog ter strokovno in uËinkovito sodelovanje s poslovnimi subjekti, s pristojnimi
institucijami in med posameznimi organizacijskimi enotami AJPES.
Za opravljanje nalog so v centrali organizirani dva sektorja (Sektor za statistiko in
informiranje in Sektor za registre in evidence podatkov) in πtiri sluæbe (Sluæba za informacijsko tehnologijo, Sluæba za ﬁnanciranje in raËunovodstvo, Sluæba za pravne,
kadrovske in sploπne naloge in Sluæba za notranjo revizijo). Izpostava I. velikostnega
razreda opravlja naloge v πtirih oddelkih (Oddelek za letna poroËila, Oddelek za statistiËna
raziskovanja, Oddelek za bonitetno dejavnost in Oddelek za registre in evidence
podatkov), izpostave II. velikostnega razreda opravljajo naloge v dveh oddelkih (Oddelek
za letna poroËila in bonitetno dejavnost in Oddelek za statistiËna raziskovanja, registre in
evidence podatkov), v izpostavah III. velikostnega razreda pa ni organizacijskih delov.

Sistemizacija delovnih mest
Sistemizacijo delovnih mest v AJPES doloËa pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest. Pravilnik zagotavlja strokovno in racionalno izvajanje nalog AJPES s tem, da
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doloËa delovna mesta v posameznih organizacijskih enotah, opredeljuje vsebino plaËe,
doloËa merila za ocenjevanje delovne uspeπnosti in druge zadeve s podroËja delovnih
razmerij. Uredil je tudi naËin prehoda delavcev iz APP v AJPES. Temeljni del pravilnika je Katalog del in nalog, ki vsebuje nazive posameznih delovnih mest, vsebino
nalog, vrednost delovnih mest, zahteve glede izobrazbe in druge pogoje za zasedbo
posameznega delovnega mesta ter πtevilo izvajalcev. Pri oblikovanju njegove vsebine
so bile upoπtevane doloËbe Zakona o javnih agencijah in Sklepa o ustanovitvi AJPES,
po katerih se od 1.1.2003 do zaËetka uporabe zakonov, ki urejajo delovna razmerja
javnih usluæbencev in sistem plaË v javnem sektorju, smiselno uporabljajo doloËbe
predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plaËe v dræavni upravi.
Prvotni pravilnik je bil πtirikrat spremenjen. Zaradi racionalnejπega izvajanja nalog
je bilo treba πtevilo izvajalcev na nekaterih delovnih mestih zmanjπati, na nekaterih pa
poveËati; skupno πtevilo izvajalcev se je poveËalo le za enega. Glede na odloËbo
Ustavnega sodiπËa Republike Slovenije o odpravi Uredbe o spremembi Uredbe o
koliËnikih za doloËitev osnovne plaËe in dodatkih zaposlenih v sluæbah Vlade Republike
Slovenije in v upravnih organih pa je morala AJPES uskladiti viπino dodatkov na nekaterih delovnih mestih oziroma v nekaterih tarifnih skupinah.
V AJPES je poleg delovnega mesta direktorja sistemiziranih 243 delovnih mest. S
1.1.2003 se je v AJPES zaposlilo 232 usluæbencev, vsi so bili zaposleni za nedoloËen
Ëas in so v AJPES preπli iz APP. Na dan 31.12.2003 je bilo v AJPES zaposlenih 237
usluæbencev (77 % æensk in 23 % moπkih). Za nedoloËen Ëas je bilo zaposlenih 231
usluæbencev (1 usluæbenka se je upokojila), za doloËen Ëas pa je AJPES zaradi
nadomeπËanja dalj Ëasa odsotnih usluæbencev (porodniπki dopust, bolezen) zaposlila
6 usluæbencev. Na dan 30.4.2004 je bilo v AJPES zaposlenih 241 usluæbencev, 233 za
nedoloËen Ëas in 8 za doloËen Ëas. Za nedoloËen Ëas je AJPES v letu 2004 - do priprave
tega poroËila - zaposlila vodjo Sluæbe za notranjo revizijo, ki ji ga kljub prizadevanjem ni uspelo zaposliti v letu 2003, in projektanta informacijskih sistemov zaradi
nadomestitve usluæbenke, ki se je v letu 2003 upokojila.
Struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna iz naslednje preglednice.
Stopnja
strokovne
izobrazbe

1.1.2003

31.12.2003

30.4.2004

©tevilo
usluæbencev

%

©tevilo
usluæbencev

%

©tevilo
usluæbencev

%

11

4,8

9

3,8

8

3,3

V

100

43,1

95

40,1

96

39,8

VI

45

19,4

40

16,9

39

16,2

VII

75

32,3

92

38,8

97

40,3

VIII

1

0,4

1

0,4

1

0,4

232

100,0

237

100,0

241

100,0

III-IV

Skupaj
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Izobraæevanje
V letu 2003 je AJPES sprejela pravilnik o izobraæevanju usluæbencev AJPES.
Pravilnik doloËa pogoje odobritve izobraæevanja usluæbencem AJPES ter njihove pravice in obveznosti. Na podlagi pravilnika je AJPES izdelala program izobraæevanja za
leto 2003, ki vkljuËuje usposabljanje za delo (pripravniπtvo), izobraæevanje za pridobitev viπje stopnje strokovne izobrazbe in strokovno izpopolnjevanje (predavanja,
seminarji in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja).
V letu 2003 AJPES ni zaposlila pripravnikov, zato tudi niso bila potrebna tovrstna usposabljanja za delo. Za pridobitev viπje stopnje strokovne izobrazbe se je v letu
2003 ob delu izobraæevalo 60 usluæbencev. Pogoji za njihovo izobraæevanje so bili
izpolnjeni. Izobraæevanje teh usluæbencev je bilo namreË v interesu AJPES, kar je ugotovila posebna komisija. V ﬁnanËnem naËrtu za leto 2003 so bila za kritje stroπkov izobraæevanja zagotovljena potrebna denarna sredstva. V letu 2003 sta se 2 usluæbenca
izobraæevala za pridobitev IV., 5 usluæbencev za pridobitev V., 15 usluæbencev za pridobitev VI. in 34 usluæbencev za pridobitev VII. stopnje strokovne izobrazbe, 4
usluæbenci so se izobraæevali za pridobitev naziva magister znanosti. Do konca leta
2003 je πtudij konËalo 5 usluæbencev. Tako se je na podlagi sklenjenih pogodb na dan
31.12.2003 ob delu izobraæevalo 55 usluæbencev AJPES. Da bi lahko πe bolj strokovno
in kvalitetno opravljali naloge, so se usluæbenci AJPES v letu 2003 udeleæili razliËnih
konferenc, seminarjev, delavnic, teËajev, sreËanj in drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. Vendar pa naËrtovana strokovna izpopolnjevanja niso bila v celoti
uresniËena. Razlog je predvsem v tem, da so morali usluæbenci AJPES v tem letu poleg
rednih nalog opraviti πtevilne naloge, povezane z zaËetkom poslovanja AJPES (za
zagotovitev enotnega in uËinkovitega dela izdelati vrsto pravilnikov, navodil in drugih
sploπnih aktov in opraviti nekatere druge naloge), in naloge v zvezi z zakljuËkom
poslovanja APP. AJPES naËrtuje, da bodo strokovna izpopolnjevanja, ki niso bila uresniËena v letu 2003, izpeljana v letu 2004. Prav tako naËrtuje, da bo v letu 2004 na
uËenje tujih jezikov napotila tiste usluæbence AJPES, ki imajo v opisu delovnega mesta
zahtevo po znanju svetovnega jezika. Usluæbenci AJPES se namreË v letu 2003 zaradi
izredno velikega obsega dela niso mogli izpopolnjevati na tem podroËju.
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Upravljanje
V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta doloËena dva organa AJPES: direktor kot
poslovodni organ AJPES in Svet AJPES kot organ upravljanja.

Direktor AJPES
V maju 2002 je za izpeljavo vseh nalog, potrebnih za ustanovitev in delovanje AJPES,
Vlada Republike Slovenije imenovala vrπilko dolænosti direktorja AJPES Darinko Pozvek; v
juniju 2003 je Vlada Republike Slovenije imenovala Darinko Pozvek za direktorico AJPES.
Direktor AJPES poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za
katere ni pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, ﬁnanËnega naËrta,
letnega poroËila in drugih aktov oziroma navodil, ki jih sprejme Svet AJPES, ter
strokovne podlage za delo Sveta AJPES. Oblikuje predloge o uporabi preseæka prihodkov nad odhodki oziroma o pokrivanju preseæka odhodkov nad prihodki AJPES. DoloËa
cene za storitve gospodarske dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, oblikuje
projektne skupine, delovne skupine in komisije za opravljanje doloËenih nalog in
opravlja druge naloge, za katere je po sklepu o ustanovitvi pristojen.

Svet AJPES
Svet AJPES ima pet Ëlanov. »lane Sveta AJPES imenuje Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra, pristojnega za ﬁnance. V avgustu 2002 so bili za Ëlane Sveta
AJPES imenovani:
•
•
•
•
•

Damjan Lah, generalni sekretar na Ministrstvu za ﬁnance,
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inπtituta za revizijo,
Stane Vencelj, dræavni podsekretar na Ministrstvu za ﬁnance,
mag. Bojana Jemec Zalar, pomoËnica generalnega direktorja StatistiËnega urada
Republike Slovenije,
mag. Janez Koπak, viceguverner Banke Slovenije.

V marcu 2003 je Vlada Republike Slovenije razreπila dolænosti Ëlana Sveta AJPES
Damjana Laha in namesto njega imenovala za Ëlanico Sveta AJPES Andrejo Kert,
dræavno podsekretarko na Ministrstvu za ﬁnance. V decembru 2003 je Vlada Republike
Slovenije razreπila dolænosti Ëlanico Sveta AJPES mag. Bojano Jemec Zalar in namesto
nje za Ëlanico imenovala Genovefo RuæiÊ, namestnico generalnega direktorja StatistiËnega urada Republike Slovenije.
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Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o
notranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o raËunovodstvu in ﬁnanËnem
poslovanju AJPES, v soglasju s pristojnimi organi sprejema program dela, ﬁnanËni
naËrt, letno poroËilo in tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po javnem
pooblastilu, sprejema druge sploπne akte in navodila za izvrπevanje javnih pooblastil
AJPES, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike
Slovenije odloËa o uporabi preseæka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju preseæka
odhodkov nad prihodki, predlaga imenovanje in razreπitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za katere je po sklepu o ustanovitvi pristojen.
Svet AJPES je zaËel delovati 4.9.2002. V letu 2002 je imel 4 seje, v letu 2003 11
sej in v letu 2004 - do priprave tega poroËila - 4 seje.
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Naloge
Cilji in naloge AJPES v letu 2003 so doloËeni v Programu dela AJPES za leto 2003.
K programu dela, ki ga je sprejel Svet AJPES, je 31.7.2003 dala soglasje Vlada Republike
Slovenije. Program povzema naloge AJPES, ki so doloËene v Zakonu o plaËilnem prometu in v sklepu o ustanovitvi. Posebej so razËlenjene naloge, ki jih AJPES opravlja po
javnem pooblastilu, in posebej naloge, ki jih opravlja kot gospodarsko dejavnost.
VeËino nalog je AJPES prevzela od APP, nekatere pa so povsem nove.
Temeljni nalogi AJPES sta statistika in informiranje ter vodenje registrov in evidenc podatkov.

Statistika in informiranje
Naloge statistike in informiranja so predvsem zbiranje, obdelovanje in posredovanje
oziroma objavljanje podatkov letnih poroËil poslovnih subjektov (gospodarske druæbe,
samostojni podjetniki, proraËunski uporabniki in druge pravne osebe javnega prava,
pravne osebe zasebnega prava in druπtva) in izvajanje razliËnih statistiËnih raziskovanj.
LETNA PORO»ILA IN DOLO»ENI PODATKI IZ LETNIH PORO»IL
Letna poroËila
Poslovni subjekti predloæijo AJPES, tako kakor so prej APP, letna poroËila za dva
namena: za dræavno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov. VeËina poslovnih
subjektov predloæi eno letno poroËilo za oba namena hkrati.
V letu 2003 je AJPES predloæilo letna poroËila za leto 2002 za dræavno statistiko
110.104 poslovnih subjektov (38.051 gospodarskih druæb, 53.199 samostojnih podjetnikov, 2.888 pravnih oseb javnega prava, 3.279 pravnih oseb zasebnega prava in
12.687 druπtev).
Obseg in zahtevnost del v zvezi z letnimi poroËili sta se v letu 2003 moËno
poveËala. Za leto 2002 so namreË morali AJPES predloæiti letna poroËila poleg pravnih
oseb tudi vsi samostojni podjetniki (predtem so morali letna poroËila predloæiti samo
veliki in srednji samostojni podjetniki, v letu 2001 jih je bilo le okrog 100). AJPES je
v sodelovanju s Slovenskim inπtitutom za revizijo pripravila nove poenotene obrazce
letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov. Zaradi ustrezne informiranosti poslovnih subjektov v zvezi s predloæitvijo letnih poroËil in za zagotovitev
pravilnosti poroËanja je AJPES izdelala 3 metodoloπka navodila. Izdelala jih je za
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gospodarske druæbe in samostojne podjetnike, za pravne osebe zasebnega prava in za
druπtva. Za zagotovitev pravilnosti oziroma enotnosti postopkov dela pri prejemu,
vnosu in zajemu podatkov, pri kontroli in odpravi nepravilnosti in pri obdelavi
podatkov iz letnih poroËil je AJPES za obe leti izdelala tudi 2 interni navodili za delo.
Poslovni subjekti so podatke za leto 2002 lahko predloæili z neposrednim vnosom
prek spletnega portala AJPES, na disketi ali na papirju. AJPES je izdelala πtevilne
raËunalniπke reπitve: za vnos podatkov pri poslovnih subjektih (prek spletnega portala
AJPES in na disketi), za vnos in zajem podatkov v AJPES, za preverjanje pravilnosti
podatkov (na individualni ravni, na ravni izpostave in na ravni celotne AJPES), za
obdelavo podatkov in druge. AJPES je opravila vnos oziroma zajem podatkov iz letnih
poroËil, podatke je logiËno in raËunsko preverila in raËunalniπko obdelala. Nato je izdelala osnovne baze podatkov glede na posamezne vrste poslovnih subjektov. Podatke
poslovnih subjektov iz teh baz je mogoËe zdruæevati na razliËne naËine: na ravni
dejavnosti, obËine, regije, dræave, po velikosti, po kapitalu in po drugih kriterijih.
Podatki iz letnih poroËil so za dræavno statistiko izredno pomembni. V skladu z
Zakonom o gospodarskih druæbah in v skladu s tarifo nadomestil za storitve AJPES
dræavnim organom in Ëlanom Ekonomsko-socialnega sveta podatkovne baze letnih
poroËil posreduje brezplaËno, pravnim osebam, ki so po zakonu pooblaπËene za pridobivanje in uporabo takπnih podatkov za evidenËne, analitsko-informativne in raziskovalne namene, pa proti plaËilu dejanskih stroπkov obdelave oziroma posredovanja
podatkov. Drugim naroËnikom AJPES posreduje podatkovne baze s podatki iz letnih
poroËil, ki so javno objavljena na spletnem portalu AJPES, proti plaËilu nadomestila v
viπini dejanskih stroπkov in ustreznega pribitka. Za zagotovitev pravilnosti izvajanja
postopkov pri posredovanju podatkovnih baz uporabnikom je AJPES izdelala
Metodoloπko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poroËil
posameznih poslovnih subjektov, predloæenih na poenotenih obrazcih.
Takoj po konËani obdelavi podatkov letnih poroËil za leto 2002 je AJPES zaËela
pripravljati potrebne spremembe in dopolnitve obstojeËih raËunalniπkih programov in
izdelovati nove raËunalniπke programe in ustrezna navodila za predlaganje, sprejemanje, kontroliranje, obdelovanje in posredovanje podatkov letnih poroËil za leto 2003.
Izdelala je 3 metodoloπka navodila za predloæitev letnih poroËil poslovnih subjektov
(za gospodarske druæbe in samostojne podjetnike, za pravne osebe zasebnega prava in
za druπtva) in 2 priroËnika za delo v AJPES.

Javna objava letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov
Pomembna naloga AJPES, ki je APP ni opravljala, je javna objava letnih poroËil
gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu. Z uresniËitvijo te
naloge je v Sloveniji zagotovljeno izvajanje tako primarnega vidika publicitetne smernice
Evropske unije (obveznost druæb, da objavijo letna poroËila v javnih glasilih) kakor
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sekundarnega vidika te smernice (obveznost dræave, da tretjim osebam zagotovi
dostop do podatkov iz letnih poroËil).
AJPES je sodelovala z Ministrstvom za ﬁnance in z Ministrstvom za pravosodje
pri pripravi Pravilnika o naËinu predloæitve letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o naËinu javne objave letnih poroËil in o naËinu
obveπËanja registrskega sodiπËa o javni objavi letnih poroËil.
AJPES je na svojem spletnem portalu objavila 91.977 letnih poroËil za leto 2002:
38.522 letnih poroËil gospodarskih druæb in 53.455 letnih poroËil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poroËili gospodarskih druæb je bilo objavljenih 2.171 revidiranih
in 513 konsolidiranih letnih poroËil.
Razlogi, da je bilo javno objavljenih veË letnih poroËil gospodarskih druæb in
samostojnih podjetnikov kakor pa predloæenih oziroma obdelanih za dræavno statistiko, so predvsem trije. Nekatere gospodarske druæbe (banke, hranilnice, zavarovalnice
in skladi) predloæijo AJPES letna poroËila samo za javno objavo, nekatere gospodarske
druæbe predloæijo dve vrsti letnih poroËil (zase in za skupino povezanih gospodarskih
druæb), nekatere gospodarske druæbe in samostojni podjetniki pa so letna poroËila
predloæili po predpisanem roku predloæitve za dræavno statistiko, zato njihovi podatki
niso mogli biti vkljuËeni v podatke za dræavno statistiko.
Za javno objavo letnih poroËil morajo v skladu z Zakonom o gospodarskih druæbah
oziroma v skladu s tarifo nadomestil za storitve AJPES gospodarske druæbe in samostojni podjetniki plaËati AJPES nadomestilo, ki je odvisno od vrste letnega poroËila in
od naËina predloæitve. AJPES spodbuja elektronski naËin predloæitve letnih poroËil.
Zato je takπen naËin predloæitve cenejπi od predloæitve na papirju. V letu 2003 je na
tem podroËju uvedla tudi novost: moænost predloæitve letnega poroËila v elektronsko
podpisani pdf datoteki.
AJPES prek svojega spletnega portala uporabnikom zagotavlja moænost vpogleda
v podatke letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov proti plaËilu
v tariﬁ doloËenega nadomestila. Registrskemu sodiπËu, drugim dræavnim organom in
raziskovalnim organizacijam oziroma inπtitutom s podroËja ekonomije, ki delujejo v
okviru univerz, pa uporabo tovrstne storitve omogoËa brezplaËno.
AJPES je gospodarske druæbe in samostojne podjetnike pisno seznanila z
obveznostjo plaËila nadomestil za javno objavo letnih poroËil. Kljub temu je imela precejπnje teæave s knjiæenjem teh nadomestil. Nekatere gospodarske druæbe in samostojni podjetniki na plaËilnih nalogih namreË niso navedli vseh potrebnih podatkov za
knjiæenje oziroma so navedli nepravilne podatke. Poseben problem je nastal pri vraËilu
preveË plaËanih zneskov nadomestil samostojnim podjetnikom. Zniæanje je bilo namreË
sprejeto v Ëasu, ko je veËina nadomestilo æe plaËala. Poleg tega je precej samostojnih
podjetnikov nadomestilo plaËalo v gotovini pri bankah in tako AJPES ni imela podatkov
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o raËunih, na katere bi lahko vrnila preveË plaËane zneske. Dodatni zaplet pri vraËanju
preveË plaËanih nadomestil samostojnim podjetnikom je povzroËila zamenjava raËunov
pri bankah s transakcijskimi raËuni, ki je intenzivno potekala prav v tem Ëasu.
Postopki dela AJPES v zvezi z javno objavo letnih poroËil gospodarskih druæb in
samostojnih podjetnikov so razvidni iz naslednje slike.
Shematski prikaz postopkov za javno objavo letnih poroËil
evidentiranje
prejema
vnos
kontrola
obdelava

izjava = da

ﬁlter

datum JOLP, vrsta LP,
matiËna πt., davËna πt.

izjava = ne
zavezanci
za JOLP
in dræavno
statistiko

evidentiranje
3. kontrole

skeniranje

JOLP
spletni
portal
AJPES

baza
statistiËnih
podatkov

podatki
za izdajo
raËuna
(kdo, kdaj, kaj)

podatki za izdajo
raËuna (naËin
predloæitve)

zaraËunavanje
(izraËun razlike)

3. kontrola

naËin predloæitve
potrdilo

plaËilo JOLP

avansni raËun

raËun

register poslovnih
partnerjev

zavezanec
za JOLP

znesek, davËna πt.,datum plaËila

zavezanec
za JOLP
obvestilo z nalogom za plaËilo

REGLP

uskladitev

JOLP • javna objava letnih poroËil
REGLP • register zavezancev za predloæitev letnih poroËil
LP • letno poroËilo

Predlogi za uvedbo postopka o prekrπku zaradi nepredloæitve letnih poroËil
Zakoni, ki doloËajo obveznost predloæitve letnih poroËil AJPES v predpisanem roku
za dræavno statistiko in za javno objavo oziroma zagotovitev javnosti podatkov,
doloËajo tudi sankcije za poslovne subjekte in njihove odgovorne osebe, ki tovrstnih
obveznosti ne izpolnijo. AJPES je na podlagi podatkov v Registru zavezancev za predloæitev letnih poroËil ugotovila, kateri poslovni subjekti niso predloæili letnih poroËil za
leto 2002 za prvi oziroma drugi namen. Tem poslovnim subjektom je poslala zapisnike
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o tem, da letnih poroËil niso predloæili. Na podlagi njihovih odgovorov je ugotovila
“dejanske” krπitelje in zoper te krπitelje pri pristojnih sodnikih za prekrπke vloæila
predloge za uvedbo postopka o prekrπku. Pri tem je imela veliko problemov z ugotavljanjem oziroma pridobivanjem podatkov od pristojnih institucij o odgovornih osebah,
posebno o odgovornih osebah pri pravnih osebah zasebnega prava, pri druπtvih in pri
tujih poslovnih subjektih, ki opravljajo dejavnost v Sloveniji.
AJPES je zaradi nepredloæitve letnih poroËil za leto 2002 za dræavno statistiko vloæila 1.864 predlogov za uvedbo postopka o prekrπku, najveË (1.308) zoper samostojne
podjetnike. Zaradi nepredloæitve letnih poroËil za leto 2002 za javno objavo oziroma
zagotovitev javnosti podatkov pa je AJPES vloæila 544 tovrstnih predlogov, najveË
(415) zoper gospodarske druæbe. Do priprave tega letnega poroËila so sodniki za
prekrπke izdali skupaj 290 odloËb o prekrπku.
Podrobnejπi podatki o vloæenih predlogih za uvedbo postopka o prekrπku in o
izdanih odloËbah o prekrπku zaradi nepredloæitve letnih poroËil za leto 2002 so razvidni iz naslednje preglednice.
Poslovni subjekti

Za dræavno statistiko
©tevilo vloæenih
predlogov za
uvedbo postopka
o prekrπku

1. Gospodarske druæbe
2. Samostojni podjetniki*

Za zagotovitev javnosti podatkov

©tevilo izdanih
odloËb o
prekrπku

©tevilo vloæenih
predlogov za
uvedbo postopka
o prekrπku

©tevilo izdanih
odloËb o
prekrπku
do 30.4.2004

412

13

415

13

1.308

257

-

-

3. Pravne osebe javnega prava

-

-

-

-

4. Pravne osebe zasebnega prava

7

-

7

-

5. Druπtva
Skupaj

137

7

122

-

1.864

277

544

13

* Za nepredloæitev letnih poroËil samostojnih podjetnikov za zagotovitev javnosti podatkov niso predpisane
sankcije.

Podatki o terjatvah in obveznostih gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov do tujine
AJPES je od APP prevzela tudi zbiranje in obdelovanje dodatnih podatkov o terjatvah in obveznostih gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov do tujine. To
nalogo opravlja po zahtevi Banke Slovenije za potrebe izdelave plaËilne bilance dræave.
Gospodarske druæbe in samostojni podjetniki poπljejo AJPES dodatne podatke do 31.3.
tekoËega leta za preteklo koledarsko leto, to je hkrati z letnimi poroËili oziroma podatki iz letnih poroËil za dræavno statistiko. Za leto 2002 je AJPES predloæilo dodatne
podatke 7.848 tovrstnih poslovnih subjektov. Preverjene in raËunalniπko obdelane
podatke o terjatvah in obveznostih do tujine je AJPES posredovala Banki Slovenije.
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Podatki za statistiko ﬁnanËnih raËunov
Naloga AJPES, vpeljana v letu 2003, je zbiranje podatkov za statistiko ﬁnanËnih raËunov, ki jo je predpisala Banka Slovenije. ﬁnanËni raËuni so pomembno analitsko orodje za
preuËevanje ﬁnanËnih tokov med institucionalnimi sektorji v gospodarstvu ter med njimi
in tujino. Vsi rezidenti Republike Slovenije, razen tistih, ki so po Standardni klasiﬁkaciji
institucionalnih sektorjev razvrπËeni v sektorja “gospodinjstva” in “neproﬁtni izvajalci
storitev gospodinjstvom” (predvsem gospodarske druæbe in pravne osebe javnega prava),
morajo AJPES poslati letna poroËila o stanju ﬁnanËnih sredstev in obveznosti in letna
poroËila o transakcijah v ﬁnanËnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo kot terjatev ali
obveznost do drugih enot po posameznih ﬁnanËnih instrumentih. Banka Slovenije je tudi
doloËila, da morajo obvezniki poroËanja poslati AJPES prvo poroËilo v decembru 2003 s
podatki o stanju ob koncu let 2001 in 2002 in s podatki o transakcijah za leto 2002. Za
zbiranje podatkov za statistiko ﬁnanËnih raËunov sta Banka Slovenije in AJPES sklenili
poseben dogovor. AJPES je za vzpostavitev statistike ﬁnanËnih raËunov zagotovila operativno-tehniËni del in prevzela zbiranje podatkov od obveznikov poroËanja, preverjanje
podatkov, njihovo obdelavo in posredovanje Banki Slovenije. Zato je morala v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripraviti ustrezne raËunalniπke programe in navodila za delo s
programi za vnos podatkov, register obveznikov poroËanja in πifrant pravnih oseb z
oznakami institucionalnih sektorjev, izdelati je morala raËunalniπke reπitve za vodenje evidenc o predloæitvi podatkov, organizirati opravljanje posameznih nalog in za njihovo
opravljanje svoje usluæbence ustrezno usposobiti.
AJPES je obdelavo podatkov za leti 2001 in 2002 konËala 15.1.2004 in podatke posredovala Banki Slovenije. PoroËila je predloæilo 35.379 obveznikov poroËanja, 73 % vseh
obveznikov poroËanja. Prek spletnega portala je poroËila predloæilo 21.249 obveznikov
(60 % vseh poroËevalcev), na disketi pa 14.130 obveznikov (40 % vseh poroËevalcev).
Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri prvem poroËanju oziroma zbiranju
podatkov za statistiko ﬁnanËnih raËunov, je AJPES v sodelovanju z Banko Slovenije
veËinoma sproti odpravila. Manjπe pomanjkljivosti bo morala odpraviti do zaËetka zbiranja tovrstnih podatkov za leto 2003.

STATISTI»NA RAZISKOVANJA
Izvajanje statistiËnih raziskovanj je naloga, ki jo je AJPES prevzela od APP. AJPES
je v letu 2003 meseËno izvajala raziskovanje o prejemkih in izdatkih pravnih oseb, o
plaËilih za investicije, o izplaËanih plaËah in regresu za letni dopust in o dospelih
neporavnanih obveznostih pravnih oseb. Poleg tega je izvajala πe nekatera druga statistiËna raziskovanja (npr. obdelavo podatkov v zvezi z javnimi poroËili).
VeËina statistiËnih raziskovanj temelji na podatkih, ki jih na podlagi Zakona o
plaËilnem prometu AJPES zagotavljajo izvajalci plaËilnega prometa (banke, hranilnice,
Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plaËila).
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Vsebina, naËin in roki, v katerih morajo izvajalci plaËilnega prometa zagotoviti AJPES
podatke za izvajanje posameznih statistiËnih raziskovanj, so predpisani s posebnim navodilom. Izdelala ga je AJPES v sodelovanju z Ministrstvom za ﬁnance in z Banko Slovenije.
Rezultate statistiËnih raziskovanj objavlja AJPES na svojem spletnem portalu, rezultate nekaterih statistiËnih raziskovanj pa posreduje pristojnim institucijam v skladu z njihovimi zahtevami.

Raziskovanje o prejemkih in izdatkih pravnih oseb
Podlaga statistiËnemu raziskovanju o prejemkih in izdatkih pravnih oseb so podatki
plaËilnega prometa. Pravne osebe same oznaËijo namene plaËil na plaËilnih nalogih z
doloËenimi πiframi prejemkov in izdatkov. Banke in hranilnice izdelujejo zbire podatkov po
posameznih πifrah in po posameznih pravnih osebah in jih posredujejo AJPES. V to statistiËno raziskovanje so od 1.6.2003 dalje vkljuËeni tudi podatki o prejemkih pravnih oseb
iz tujine in o njihovih izdatkih v tujino, ki jih AJPES zagotavlja Banka Slovenije.
Podatki tega raziskovanja se uporabljajo za izdelavo tekoËih makroekonomskih
analiz, saj so podatki iz raËunovodskih izkazov na voljo le enkrat na leto. AJPES podatke statistiËnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb posreduje StatistiËnemu uradu Republike Slovenije, Uradu Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, Banki Slovenije, DavËni upravi Republike Slovenije in nekaterim
drugim institucijam. Podatke tovrstnega raziskovanja potrebujejo tudi posamezne
pravne osebe za vpogled v svoje denarne tokove v doloËenem mesecu ali v kakem
drugem obdobju. AJPES je v letu 2003 izdelala 887 izkazov denarnih tokov.
Zaradi zagotovitve pravilnosti poroËanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb je
AJPES v sodelovanju z Ministrstvom za ﬁnance in z Banko Slovenije izdelala Navodilo
o naËinu, postopkih in udeleæencih za izvajanje statistiËnega raziskovanja o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov poslovnih subjektov. AJPES je predlagala, da bi
zaradi celovitosti v to statistiËno raziskovanje vkljuËili tudi podatke o prejemkih in
izdatkih samostojnih podjetnikov, vendar predlog ni bil sprejet.
Na zahtevo DavËne uprave Republike Slovenije je AJPES zaradi spremljanja vplaËil DDV
in zaradi naËrtovanja javnoﬁnanËnih prihodkov DavËni upravi Republike Slovenije zagotavljala podatke o prejemkih in izdatkih pravnih oseb tudi za obdobje od 1. do 20. v posameznem mesecu. Zaradi racionalizacije dela je bilo na predlog izvajalcev plaËilnega prometa v dogovoru z DavËno upravo Republike Slovenije to poroËanje v letu 2004 ukinjeno.
Spremembe v izvajanju tega statistiËnega raziskovanja so zahtevale πtevilne dopolnitve obstojeËih raËunalniπkih reπitev za sprejemanje in obdelavo tovrstnih podatkov.
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Raziskovanje o plaËilih za investicije
Raziskovanje o plaËilih za investicije temelji na dveh virih podatkov. Prvi vir so
nekateri podatki statistiËnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb, drugi
vir pa podatki o plaËilih za investicije iz investicijskih kreditov bank in hranilnic.
AJPES podatke o plaËilih za investicije poπilja Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj in nekaterim drugim institucijam.
Za izvajanje tega statistiËnega raziskovanja je AJPES pripravila posebno navodilo.
AJPES je naËrtovala, da bodo banke in hranilnice podatke o plaËilih iz investicijskih kreditov æe v letu 2003 zaËele sporoËati AJPES elektronsko, vendar bi to zahtevalo izdelavo posebnih raËunalniπkih reπitev pri vseh poroËevalcih in v AJPES. Zaradi
drugih nujnejπih nalog in majhnega obsega tovrstnih podatkov je bila vpeljava elektronskega naËina sporoËanja preloæena na poznejπi Ëas.
Raziskovanje o izplaËanih plaËah in regresu za letni dopust
Raziskovanje o izplaËanih plaËah in regresu za letni dopust izvaja AJPES na podlagi podatkov, ki jih pravne osebe na posebnih obrazcih predloæijo ob izplaËilu
meseËnih akontacij plaË oziroma regresa za letni dopust. AJPES posebej obdeluje
podatke o izplaËanih plaËah za zaposlene po kolektivnih pogodbah in posebej podatke
o izplaËanih plaËah za zaposlene, za katere kolektivne pogodbe ne veljajo. V letu 2003
je obdelala podatke o izplaËanih plaËah iz 310.776 obrazcev in podatke o izplaËanem
regresu iz 20.423 obrazcev. AJPES meseËno obdela tudi podatke o izplaËanih plaËah,
ki jih samostojni podjetniki predloæijo DavËni upravi Republike Slovenije. V letu 2003
je obdelala podatke iz 206.860 obrazcev o tovrstnih izplaËanih plaËah.
Podatke o izplaËanih plaËah in regresu za letni dopust posreduje AJPES Ministrstvu
za delo, druæino in socialne zadeve oziroma Uradu za sistem plaË v javnem sektorju in
Ekonomsko-socialnemu svetu. Nekatere podatke o izplaËanih plaËah (po dejavnostih
itd.) pa posreduje StatistiËnemu uradu Republike Slovenije. Podatke o izplaËanih plaËah
pri pravnih osebah javnega sektorja poπilja tudi vsem resornim ministrstvom. Na zahtevo Ministrstva za notranje zadeve od septembra 2003 dalje vsak mesec na spletnem portalu objavi poleg zbirnih podatkov o izplaËanih plaËah πe podatke o izplaËanih plaËah
pri posameznih pravnih osebah javnega sektorja.
Zaradi zagotovitve pravilnosti izvajanja raziskovanja o plaËah in regresu za letni
dopust je izdelala AJPES posebno metodoloπko navodilo.
V aprilu 2004 je izdelala AJPES spletno aplikacijo za elektronsko sporoËanje
podatkov pravnih oseb o izplaËanih plaËah. Na elektronski naËin bodo podatke poπiljale
AJPES vse pravne osebe, razen pravnih oseb javnega sektorja, ki naj bi ta naËin sporoËanja podatkov uporabljale po uveljavitvi novega sistema plaË v javnem sektorju (predvidoma po 1.7.2004).
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Zaradi racionalizacije πtevila poroËil, ki jih za potrebe statistiËnih raziskovanj
poslovni subjekti zagotavljajo razliËnim institucijam, AJPES sodeluje s StatistiËnim
uradom Republike Slovenije pri preuËevanju moænosti celovitega zajemanja podatkov
o izplaËanih plaËah na enem mestu, saj bi s tem odpravili veËkratno poroËanje.

Raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih
Raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih temelji na podatkih plaËilnega prometa. Raziskovanje zajema pravne osebe, ki imajo v posameznem mesecu
dospele neporavnane obveznosti veË kakor 5 dni neprekinjeno. V letu 2003 je bilo vsak
mesec evidentiranih povpreËno 1.839 takπnih pravnih oseb. O pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi informira AJPES Dræavni zbor Republike Slovenije,
Dræavni svet Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenije, Banko Slovenije, Urad
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Carinsko upravo Republike
Slovenije, nekatera ministrstva in druge institucije.

Obdelava podatkov v zvezi z javnimi naroËili
Obdelava podatkov v zvezi z javnimi naroËili je naloga, ki jo opravlja AJPES na
podlagi Zakona o plaËilnem prometu za potrebe Urada za javna naroËila. Pravne osebe
javnega prava enkrat na leto poroËajo AJPES o oddanih javnih naroËilih. AJPES je
sodelovala z Uradom za javna naroËila pri oblikovanju vsebine obrazcev za poroËanje
in pri pripravi navodil za njihovo izpolnjevanje. Izdelala je aplikacijo za neposredni
vnos podatkov o oddanih javnih naroËilih prek svojega spletnega portala in aplikacijo za vnos in kontrolo podatkov, predloæenih na papirju.
Podatke o oddanih javnih naroËilih velikih vrednosti v letu 2003 je AJPES predloæilo 1.361 pravnih oseb javnega prava, podatke o oddanih javnih naroËilih malih vrednosti pa 1.631 pravnih oseb javnega prava.

Registri in evidence podatkov
POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE IN REGISTER ZAVEZANCEV ZA PREDLOÆITEV
LETNIH PORO»IL
Poslovni register Slovenije
AJPES vodi Poslovni register Slovenije, ki ga je prevzela od StatistiËnega urada
Republike Slovenije, od katerega je prevzela tudi raËunalniπke reπitve za vodenje tega registra. Izdelala je posebno metodoloπko navodilo in pripravila uporabniπko navodilo za
vodenje in vzdræevanje poslovnega registra. Ker se dokumentacija Poslovnega registra Slovenije zaradi velikega obsega hrani v elektronski obliki, je morala AJPES izdelati Navodilo
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za elektronsko arhiviranje in pregledovanje dokumentacije Poslovnega registra Slovenije,
v katerem sta doloËena naËin in postopek hrambe in pregledovanja dokumentacije.
Pripravila je πe Navodilo za izvrπevanje naroËil izpisa podatkov iz Poslovnega registra
Slovenije, ki opredeljuje postopke naroËanja in izdelovanja izpisov podatkov.
Poslovni register Slovenije je najpomembnejπi register poslovnih subjektov v
dræavi. AJPES mora tekoËe zagotavljati celovitost in pravilnost podatkov v tem registru.
Na dan 31.12.2003 je bilo v Poslovnem registru Slovenije vpisanih 140.397 poslovnih
subjektov, 73.466 pravnih oseb in 66.931 ﬁziËnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Obseg
dela na podroËju vodenja tega registra se je v letu 2003 precej poveËal. AJPES je v
Poslovni register Slovenije na novo vpisala 10.410 poslovnih subjektov in 6.705 njihovih delov, izbrisala pa 9.742 poslovnih subjektov in 2.818 njihovih delov.
Za pridobivanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje celovitosti, pravilnosti in
aæurnosti podatkov v Poslovnem registru Slovenije, je AJPES v letu 2003 sklenila dogovore o izmenjavi podatkov z veËino registrskih organov. Zaradi zapletenih postopkov
izmenjava podatkov πe ne poteka z vsemi temi registrskimi organi, poteka pa z najveËjimi
oziroma najpomembnejπimi (Vrhovno sodiπËe Republike Slovenije - Sodni register, DavËna
uprava Republike Slovenije - Vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, Ministrstvo
za notranje zadeve - Register druπtev, Evidenca mednarodnih druπtev in zvez mednarodnih druπtev, Register politiËnih strank, Evidenca ustanov) in z nekaterimi manjπimi
(Ministrstvo za pravosodje - Evidenca izvrπiteljev, Ministrstvo za delo, druæino in socialne
zadeve - Evidenca statutov sindikatov, Notarska zbornica Slovenije - Imenik notarjev in
Odvetniπka zbornica Slovenije - Imenik odvetnikov).
Na podlagi usklajevanj s podatki v primarnih registrih in na podlagi drugih preverjanj je AJPES opravila 253.541 sprememb oziroma dopolnitev podatkov v Poslovnem
registru Slovenije (spremenjeni so bili podatki o lastnini in o sektorski pripadnosti,
opravljene so bile dopolnitve s podatki o davËnih πtevilkah poslovnih subjektov itd.).
Podatki v Poslovnem registru Slovenije so javni. Na podlagi posebnih dogovorov
AJPES nekaterim uporabnikom (ministrstva, Banka Slovenije, razliËne zbornice itd.)
zagotavlja celotno bazo podatkov poslovnega registra brezplaËno, drugim uporabnikom pa proti plaËilu nadomestila. Hkrati omogoËa AJPES na svojem spletnem portalu brezplaËen vpogled v posamezne podatke poslovnih subjektov.
V skladu z Delovnim programom Vlade Republike Slovenije za leto 2003 je AJPES
v zaËetku leta 2003 zaËela aktivnosti za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o
Poslovnem registru Slovenije. Spremembo zakona narekujejo sodobnejπe informacijske
povezave z registrskimi organi in nekatere vsebinske spremembe v podatkovni bazi
Poslovnega registra Slovenije. AJPES je predlagala zakonsko ureditev vkljuËitve nekaterih podatkov v poslovni register, ki se v njem æe vodijo (enotna matiËna πtevilka
ﬁziËne osebe, davËna πtevilka, podatek o Standardni klasiﬁkaciji institucionalnih sektorjev, velikost po standardih Evropske unije, transakcijski raËuni itd.). Predlagala je
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tudi uskladitev s stanjem na podroËju vodenja administrativnih poslovnih registrov v
dræavah Ëlanicah Evropske unije in nekatere druge spremembe.

Informacijske povezave med AJPES kot upravljalko
Poslovnega registra Slovenije in registrskimi organi v Republiki Sloveniji*

* AJPES ima vzpostavljeno redno izmenjavo podatkov s sedmimi registrskimi organi (v skici
so te izmenjave oznaËene s polno Ërto). Z drugimi registrskimi organi se AJPES πe dogovarja za vzpostavitev ustreznih informacijskih povezav.

Register zavezancev za predloæitev letnih poroËil
AJPES je morala povsem na novo vzpostaviti Register zavezancev za predloæitev letnih poroËil. Za vzpostavitev tega registra je v septembru 2002 pripravila vzpostavitveni
dokument, v katerem je opredelila zavezance za predloæitev letnih poroËil ter vsebino in
vir podatkov o zavezancih. Nato je za vzpostavitev in vodenje registra izdelala ustrezne
raËunalniπke reπitve in opravila potrebna testiranja pravilnosti podatkov. Temeljni vir
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podatkov o zavezancih za predloæitev letnih poroËil je Poslovni register Slovenije. V
Registru zavezancev za predloæitev letnih poroËil so zavezanci glede na pravno-organizacijsko obliko in vrsto letnega poroËila, ki ga morajo predloæiti, razvrπËeni v πest skupin
(gospodarske druæbe, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava,
druπtva, samostojni podjetniki, banke, zavarovalnice).
Register zavezancev za predloæitev letnih poroËil je bil prviË vzpostavljen za ugotovitev zavezancev za predloæitev letnih poroËil za leto 2002. Na podlagi izkuπenj so
bile v letu 2003 izpeljane πtevilne spremembe in dopolnitve tega registra: uskladitev
πifranta Registra zavezancev za predloæitev letnih poroËil s πifranti Poslovnega registra
Slovenije, oznaËitev zavezancev, ki jim v skladu z davËnimi predpisi ni treba predloæiti
letnega poroËila, oznaËitev zavezancev, ki morajo predloæiti letno poroËilo za dræavno
statistiko in javno objavo in plaËati nadomestilo, oznaËitev zavezancev, ki predloæijo
letno poroËilo za dræavno statistiko in zagotavljanje javnosti podatkov in ne plaËajo
nadomestila, popravki tistih podatkov v Registru zavezancev za predloæitev letnih
poroËil, za katere je bilo ob prejemu letnih poroËil ugotovljeno, da so nepravilni.
Pravilnost podatkov v Registru zavezancev za predloæitev letnih poroËil je izjemnega pomena. Na podlagi podatkov tega registra ugotavlja AJPES obveznost izpolnitve
predloæitve letnega poroËila, razvrπËa podatke letnih poroËil v ustrezne skupine in
oblikuje baze podatkov ter zaraËunava nadomestilo za javno objavo, doloËeno v tariﬁ.
Pomen tega registra se bo πe poveËal s 1.1.2005, ko bo AJPES postala prekrπkovni
organ in bo odloËala o prekrπkih zaradi nepredloæitve letnih poroËil.

REGISTER NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC IN ZARUBLJENIH PREMI»NIN
S 1.1.2004 bi AJPES morala zaËeti voditi Register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premiËnin, ki v Sloveniji doslej πe ni bil vzpostavljen. Iz tega registra bodo
uporabniki lahko pridobili verodostojne informacije, pomembne za varnost pravnega
prometa in za natanËnejπo oceno bonitete poslovanja posameznih poslovnih subjektov.
Za delovanje tega registra je AJPES v letu 2003 v glavnem æe vzpostavila potrebno informacijsko podporo. Nabavila je strojno raËunalniπko opremo in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izdelala veËino programskih raËunalniπkih reπitev. Vendar register ni
mogel zaËeti delovati 1.1.2004, ker πe ni bila izdana Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, ki je pravna podlaga za zaËetek njegovega delovanja. Predlog uredbe je Vlada Republike Slovenije obravnavala 15.1.2004, vendar je
sklepanje odloæila in naloæila Ministrstvu za pravosodje, da v sodelovanju z generalnim sekretarjem Vlade Republike Slovenije in z Ministrstvom za gospodarstvo ponovno
preuËi predlagane reπitve v uredbi. Uredbo je Vlada Republike Slovenije izdala
26.2.2004. Ker veljavna uredba v nekaterih delih drugaËe opredeljuje vsebino kakor
dotedanji predlogi, na podlagi katerih je AJPES izdelala raËunalniπke reπitve, mora
AJPES te raËunalniπke reπitve ustrezno prilagoditi. Register neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premiËnin bo AJPES zaËela voditi v juniju 2004.
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Infrastruktura Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin
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Informacije o boniteti ﬁnanËnega poslovanja poslovnih subjektov
Bonitetna dejavnost AJPES sodi v gospodarsko dejavnost. To dejavnost je opravljala æe APP. AJPES izdeluje veË vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih
poslovnih subjektov, in to glede na posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske druæbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava in druπtva) in glede na namen uporabe teh informacij (od krajπih in
obπirnejπih BON informacij do poglobljenih analiz poslovanja posameznih poslovnih subjektov). Vsebina teh informacij je zasnovana na dolgoletnih izkuπnjah in ob upoπtevanju zahtev in potreb naroËnikov. Vse informacije o boniteti poslovanja so pripravljene
na podlagi podatkov iz uradnih zbirk podatkov. Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih druæb vsebujejo tudi bonitetne ocene, ki temeljijo na podatkih o njihovem
poslovnem izidu in o premoæenjsko-ﬁnanËnem poloæaju v zadnjih 5 letih ter na podatkih o tekoËem obsegu poslovanja in o plaËilni sposobnosti. Bonitetne ocene so tudi
rezultat primerjav uspeπnosti poslovanja gospodarske druæbe z uspeπnostjo dejavnosti,
v katero druæba sodi, in πe posebno primerjav z uspeπnostjo gospodarskih druæb enake
velikosti v isti dejavnosti. Informacije o boniteti poslovanja so na voljo tudi v angleπkem, nemπkem in italijanskem jeziku, naroËniki imajo moænost izbire valute (tolar ali
evro), v kateri naj bodo izkazani zneski.
Poleg informacij o boniteti poslovanja poslovnih subjektov iz Slovenije izdeluje
AJPES tudi informacije o boniteti poslovanja poslovnih subjektov iz Hrvaπke, iz Srbije
in »rne gore in iz Makedonije. AJPES ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in
objavljanje podatkov iz letnih poroËil poslovnih subjektov v teh dræavah sklenjene
posebne sporazume o izmenjavi tovrstnih podatkov.
AJPES je v letu 2003 izdelala 30.622 informacij o boniteti poslovanja, to je 15 %
manj, kakor jih je izdelala APP v letu 2002. NaroËniki so povpraπevali predvsem po
informacijah o poslovanju gospodarskih druæb, samostojnih podjetnikov in javnih
zavodov. Podatki o πtevilu izdelanih informacij o boniteti poslovanja so zbrani v naslednji preglednici.
Vrste informacij o boniteti poslovanja

©tevilo

BON-1, BON-1/P, BON-1/IN, BON-1/O, BON-1/S

15.980

BON-2

14.585

Analiza bonitete poslovanja
Informacije o boniteti poslovanja tujih poslovnih subjektov
Skupaj

18
39
30.622

Posebna informacija o boniteti poslovanja gospodarskih druæb in samostojnih
podjetnikov je ﬁ-PO Ajpes. ﬁ-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejπih podatkov in
kazalnikov iz raËunovodskih izkazov gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov na
spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema veË kakor 90.000 poslovnih subjektov
(okrog 38.000 gospodarskih druæb in 53.000 samostojnih podjetnikov). Za gospodarske
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druæbe so prikazani podatki in kazalniki za zadnjih deset let, za samostojne podjetnike pa
za zadnja tri leta. VkljuËeni so tudi ustrezni podatki in kazalniki za posamezne dejavnosti in regije. Vpogled v podatke in kazalnike izbranega poslovnega subjekta v daljπem
Ëasovnem obdobju in primerjava z istovrstnimi podatki in kazalniki drugih poslovnih subjektov in z dejavnostjo, v katero poslovni subjekt sodi, omogoËa kakovostno in celovito
presojo njegovega ﬁnanËnega poslovanja. Moæna je tudi ocena ﬁnanËnega poslovanja
posamezne dejavnosti in regije. ﬁ-PO Ajpes je na voljo v slovenskem in v angleπkem
jeziku, zneski so v tolarjih in v evrih.
V letu 2003 je AJPES prodala 158 zbirk teh podatkov, v letu 2002 pa 265 zbirk.

VeËstransko pobotanje obveznosti in terjatev poslovnih subjektov
Tudi izvajanje veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev poslovnih subjektov
sodi v gospodarsko dejavnost, ki jo je AJPES prevzela od APP. Vendar AJPES to dejavnost
opravlja na novih temeljih: na podlagi pogodbe s posameznimi poslovnimi subjekti in v
skladu s Sploπnimi pogoji veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev pri AJPES in v
skladu s Pogoji elektronskega poslovanja med naroËniki in AJPES. V pobotanje se od leta
2003 dalje lahko vkljuËijo tudi samostojni podjetniki. Pobotanje izvaja AJPES po letnem
Ëasovnem naËrtu, ki ga objavi na svojem spletnem portalu. Rezultati pobotanj so nekoliko slabπi, kakor so bili v APP. V letu 2003 je AJPES izpeljala 15 krogov veËstranskih
pobotanj obveznosti in terjatev. V posamezni pobotni krog je bilo vkljuËenih povpreËno
1.917 poslovnih subjektov (21 % manj kakor v letu 2002). V letu 2003 je bilo pobotanih
za 97 milijard tolarjev obveznosti (27 % manj kakor v letu 2002).

❖
Na zmanjπanje obsega bonitetne dejavnosti in veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev je nedvomno vplivalo dejstvo, da uporabniki kljub obvestilom v razliËnih
medijih (spletni portal, Ëasopisi, pisma itd.) niso vedeli, da tovrstne dejavnosti APP
nadaljuje AJPES. Razlog je tudi to, da je morala AJPES v letu 2003 najprej zagotoviti
pravoËasno in pravilno izpeljavo zakonsko doloËenih nalog, ki sodijo v dejavnost javne
sluæbe (med njimi je bilo tudi nekaj novih, zelo zahtevnih), in nalog v zvezi z zakljuËkom poslovanja APP. Zato izvajanju gospodarske dejavnosti ni mogla nameniti veËje
pozornosti. V letu 2004, ko naj bi se delovanje AJPES “ustalilo”, namerava AJPES z
nekaterimi novimi trænimi prijemi gospodarsko dejavnost oæiviti.

❖
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ZaraËunavanje storitev
AJPES za opravljanje posameznih storitev zaraËunava nadomestila oziroma cene,
ki so zaradi razliËnih pristojnosti v zvezi z njihovim sprejetjem doloËene v treh aktih:
•
•
•

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah,
Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po javnem pooblastilu, razen
storitev po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah,
Cenik storitev AJPES.

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah, doloËa nadomestila za javno objavo letnih poroËil gospodarskih
druæb in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES, za dostop do podatkov
iz letnih poroËil in za izpis javno objavljenih letnih poroËil. Tarifo je sprejel Svet AJPES
v soglasju z ministrom za pravosodje in z ministrom za ﬁnance.
Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah, doloËa nadomestila za zagotavljanje
podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in iz podatkovnih baz letnih poroËil poslovnih
subjektov (gospodarske druæbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava,
pravne osebe zasebnega prava in druπtva), nadomestila za izpis letnih poroËil pravnih
oseb javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in druπtev, nadomestila za zagotavljanje zbirnih podatkov po dejavnostih in nadomestila za zagotavljanje podatkov iz dokumentarnega gradiva plaËilnega prometa APP. Tarifo je sprejel Svet AJPES v soglasju z Vlado
Republike Slovenije.
Pred izdajo obeh tarif je AJPES v skladu z Zakonom o javnih agencijah prek
spletnega portala pozvala uporabnike storitev, da k tarifama poπljejo mnenja,
pripombe in predloge. Utemeljena mnenja, pripombe in predloge uporabnikov je upoπtevala pri pripravi tarif.
Cenik storitev AJPES doloËa cene za storitve bonitetne dejavnosti in
veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti. Cenik je
sprejela direktorica AJPES.
Za zaraËunavanje nadomestil in cen storitev uporabnikom oziroma naroËnikom, za
evidentiranje zaraËunanih nadomestil in cen in za knjiæenje njihovih plaËil je morala
AJPES skupaj z zunanjim izvajalcem izdelati dokaj zahtevne raËunalniπke reπitve.
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Novi projekti
VSE NA ENEM MESTU - VEM
AJPES je sodelovala tudi pri izdelavi projekta Vse na enem mestu - VEM, katerega
nosilec je Ministrstvo za gospodarstvo. Cilj tega projekta je zagotovitev preprostih pogojev za ustanovitev novega podjetja in preprostih administrativno-upravnih postopkov pri
urejanju zadev v zvezi s poslovanjem podjetij. Izdelava tega projekta je v letu 2003
nekoliko zastala. Ugotovljeno je bilo, da so potrebne spremembe oziroma dopolnitve
vzpostavitvenega dokumenta projekta, ki pa jih do konca leta 2003 πe niso potrdili vsi
nosilci projekta. V letu 2003 je bilo delo osredotoËeno predvsem na pripravo pilotne faze
izvedbe registracije samostojnih podjetnikov, vendar le v smeri iskanja ustreznih vsebinskih reπitev, ne pa tudi zagotovitve primernih tehniËnih reπitev.
IZPLA»ANE PLA»E V JAVNEM SEKTORJU
AJPES je v letu 2003 zaËela sodelovati z Uradom za sistem plaË v javnem sektorju pri vzpostavitvi sistema za zbiranje, vpogledovanje in analiziranje podatkov o plaËah
v javnem sektorju. Izdelala je podrobno speciﬁkacijo zahtev za izdelavo potrebnih
raËunalniπkih reπitev in skupaj z zunanjim izvajalcem pristopila k njihovi izdelavi.
Sistem sestavljajo trije moduli, od katerih sta prva dva, modul za sprejem podatkov in
modul za vpoglede v podatke, v sklepni fazi izdelave. Poteka tudi æe testiranje pravilnosti delovanja raËunalniπkih reπitev obeh modulov. Izdelava raËunalniπkih reπitev za
tretji modul, modul za analizo podatkov in simulacije, se bo zaËela po doloËitvi ustreznih strokovnih podlag.
Pravne osebe javnega sektorja bodo po zaËetku uporabe Zakona o sistemu plaË v
javnem sektorju vsak mesec elektronsko sporoËale AJPES podatke o izplaËanih plaËah.
AJPES bo opravila predpisano preverjanje pravilnosti in celovitosti podatkov in
podatke shranila v posebni bazi. AJPES bo vpogled v zbrane podatke omogoËila vsem
upraviËencem, ki jih bo doloËil Urad za sistem plaË v javnem sektorju.

Naloge v zvezi z zakljuËkom poslovanja APP
AJPES je v zvezi z zakljuËkom poslovanja APP v letu 2003 opravila πtevilne in
obseæne naloge, doloËene v posebni odloËbi ministra za ﬁnance. S to odloËbo je bila
imenovana tudi komisija za vodenje in nadzor njihove izpeljave. AJPES je tekoËe,
glede na njihovo dospelost v plaËilo, poravnavala obveznosti izvajalcem storitev,
opravljenih za APP v letu 2002, poravnavala je obveznosti v zvezi z revizijo raËunovodskih izkazov APP za leto 2002 in druge obveznosti APP (plaËala DDV, vrnila
upraviËencem preplaËila storitev APP itd.). Izdelala je obraËun dohodnine za leto 2002
od izplaËanih plaË in drugih osebnih prejemkov usluæbencev APP in obraËunala DDV
od storitev APP. Oba obraËuna je v predpisanih rokih predloæila DavËni upravi
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Republike Slovenije. DDV je vplaËala v proraËun Republike Slovenije. Obseæno delo je
bilo opravljeno v zvezi s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev APP na dan
31.12.2002, z izdelavo raËunovodskih izkazov in s pripravo Letnega poroËila APP za
leto 2002. Z revizijsko druæbo je sodelovala pri reviziji raËunovodskih izkazov APP.
Poleg naπtetih nalog je AJPES opravila πe vrsto drugih, ki niso bile doloËene v
odloËbi ministra za ﬁnance. Na zahtevo Urada za javna naroËila je izdelala poroËilo o
javnih naroËilih v letu 2002 in podatke o oddanih javnih naroËilih APP v letu 2002 posredovala Uradu za javna naroËila. Izpeljala je obseæne naloge v zvezi z oddajo preostalih
poslovnih prostorov in opreme APP v upravljanje Upravi Republike Slovenije za javna
plaËila in drugim institucijam in naloge v zvezi z urejanjem zemljiπko-knjiænega stanja
nepremiËnin v upravljanju APP. Vodila je ustrezne knjigovodske evidence, ki so zadevale poslovne dogodke na podraËunu APP do 31.12.2003. Iz knjigovodskih evidenc je
razknjiæila vso opremo APP, upoπtevajoË prejemnike, ki jim je bila v letu 2003 ta oprema dodeljena v upravljanje ali v lastniπtvo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrπevanju proraËuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004. AJPES
tekoËe sodeluje z Dræavnim pravobranilstvom Republike Slovenije v zvezi s terjatvami
APP. V letu 2003 je sodelovala pri reπevanju 150 tovrstnih zahtevkov.
AJPES je morala v skladu z Zakonom o plaËilnem prometu prevzeti dokumentarno
oziroma arhivsko gradivo APP, ki ni bilo oddano Arhivu Republike Slovenije oziroma
pristojnim regionalnim arhivom in drugim institucijam (DavËna uprava Republike
Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo itd.). VeËino tega gradiva je prevzela æe v letu
2002, nekaj pa πe v letu 2003. AJPES na podlagi posebnega navodila, ki ga je izdala
v aprilu 2003, zagotavlja izpise podatkov in fotokopije dokumentarnega gradiva APP.
V letu 2003 je prejela 6.521 zahtevkov za poizvedbe po podatkih plaËilnega prometa
APP (najveË od Ministrstva za notranje zadeve, DavËne uprave Republike Slovenije,
sodiπË in od odvetnikov) in 72 zahtevkov za poizvedbe po drugih podatkih APP. AJPES
tekoËe odbira in uniËuje arhivirano dokumentarno gradivo APP, ki mu je potekel rok
hrambe. V letu 2003 je uniËila 31.520 razliËnih dokumentov.
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije mora AJPES voditi evidenco in skrbeti za odplaËila kreditov, danih usluæbencem APP za nakup, gradnjo in adaptacijo
stanovanjskih hiπ in stanovanj. V letu 2003 je obraËunavala meseËne obroke odplaËil
stanovanjskih kreditov za 430 nekdanjih usluæbencev APP. NeplaËnike je redno opominjala, odposlala je 70 opominov. Denarna sredstva iz naslova odplaËil stanovanjskih
kreditov v znesku 59 milijonov tolarjev je nakazala v proraËun Republike Slovenije.
AJPES je s sklepom Vlade Republike Slovenije pooblaπËena tudi za izdajo potrdil o
odplaËanih stanovanjskih kreditih. V letu 2003 je izdala 43 tovrstnih potrdil.
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RaËunovodsko poroËilo
AJPES je po Zakonu o javnih ﬁnancah posredni proraËunski uporabnik. Ker poleg
nalog po javnem pooblastilu opravlja tudi gospodarsko dejavnost, je v skladu s
Pravilnikom o sestavljanju letnih poroËil za proraËun, proraËunske uporabnike in druge
osebe javnega prava in s Pravilnikom o doloËitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
dræavnega in obËinskih proraËunov doloËeni uporabnik enotnega kontnega naËrta.
AJPES pridobiva denarna sredstva za opravljanje svojih nalog neposredno od
plaËnikov storitev in iz proraËuna Republike Slovenije.
RaËunovodsko poroËilo AJPES za leto 2003 temelji na podatkih iz raËunovodskih
izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz ﬁnanËnega naËrta
AJPES za leto 2003. Pri izdelavi raËunovodskih izkazov je AJPES upoπtevala Zakon o
raËunovodstvu, predpise, izdane na njegovi podlagi, in Slovenske raËunovodske standarde. V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poroËil za proraËun, proraËunske
uporabnike in druge osebe javnega prava je AJPES k posameznim raËunovodskim izkazom pripravila pojasnila, ki obsegajo obvezne priloge:
•

•
•

k bilanci stanja: Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev in Pregled stanja in gibanja dolgoroËnih kapitalskih naloæb in posojil;
k izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka: Izkaz
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
k izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka: Izkaz raËuna ﬁnanËnih
terjatev in naloæb in izkaz raËuna ﬁnanciranja,

in raËunovodske informacije, ki zadevajo razkritje podatkov, izkazanih v raËunovodskih
izkazih in v prilogah k raËunovodskim izkazom.
RaËunovodski izkazi AJPES za leto 2003 so æe revidirani. Revizijo je v marcu 2004
opravila KPMG Slovenija d. o. o., Ljubljana. Revidirala je bilanco stanja na dan
31.12.2003 in z njo povezani izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge in pojasnila k
raËunovodskima izkazoma. Pregledala je tudi PoroËilo o doseæenih ciljih in rezultatih
poslovanja AJPES v letu 2003. KPMG je revizijo opravila v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in z drugimi pravili revizijske stroke. Izrazila je pritrdilno mnenje, da
sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili resniËna in poπtena slika ﬁnanËnega
stanja AJPES na dan 31.12.2003 in poslovnega izida v letu 2003 v skladu z Zakonom
o raËunovodstvu, in ugotovila, da je PoroËilo o doseæenih ciljih in rezultatih poslovanja AJPES v letu 2003 v skladu z revidiranima raËunovodskima izkazoma.
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KPMG je v pismu poslovodstvu po opravljeni reviziji navedla, da je v poslovnih
knjigah AJPES vpisana previsoka vrednost poslovnih prostorov v Postojni glede na njihovo velikost. Po uskladitvi z Ministrstvom za ﬁnance so bili v poslovnih knjigah
AJPES in Ministrstva za ﬁnance v zaËetku leta 2004 opravljeni ustrezni popravki. KPMG
je tudi ocenila, da je neodpisana vrednost stavbe na Træaπki 16 v Ljubljani v poslovnih
knjigah izkazana prenizko (112.000 tolarjev za 1 m2) in v zvezi s tem priporoËila
ponovno vrednotenje poslovnih prostorov v upravljanju AJPES. Svet AJPES se je s
poroËilom KPMG o opravljeni reviziji raËunovodskih izkazov AJPES za leto 2003 seznanil na 19. seji 12.5.2004 in soglaπal s priporoËilom KPMG, da pooblaπËeni ocenjevalec vrednosti nepremiËnin ponovno oceni vrednost poslovnih prostorov, ki jih je
Vlada Republike Slovenije dodelila v upravljanje AJPES.
O opravljeni reviziji je KPMG izdala naslednje poroËilo.

Revizorjevo poroËilo
Svetu Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Ljubljana
Revidirali smo priloæeno bilanco stanja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, Ljubljana (odslej agencije) na dan 31. decembra 2003 in z njo povezan izkaz prihodkov in
odhodkov ter priloge in pojasnila k raËunovodskima izkazoma za tedaj konËano leto. Pregledali smo
tudi poroËilo o doseæenih ciljih in rezultatih poslovanja agencije v letu 2003. Za raËunovodska
izkaza ter priloge in pojasnila k njima je odgovorna direktorica agencije. Naπa naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh raËunovodskih izkazih.
Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo Mednarodno
zdruæenje raËunovodskih strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke, ki jih sprejema Slovenski
inπtitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas naËrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega
zagotovila, da raËunovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napaËnih navedb. Revizija vkljuËuje
preizkuπevalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v raËunovodskih izkazih. Revizija
vkljuËuje tudi presojanje uporabljenih raËunovodskih naËel in pomembnih ocen direktorice ter
ovrednotenje celovite predstavitve raËunovodskih izkazov in presojo vsebinske skladnosti poroËila
o doseæenih ciljih in rezultatih poslovanja z raËunovodskima izkazoma, ki sta sestavni del letnega
poroËila. PrepriËani smo, da je naπa revizija primerna podlaga za naπe mnenje.
Po naπem mnenju sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili iz prvega odstavka resniËna in
poπtena slika finanËnega stanja agencije na dan 31. decembra 2003 ter poslovnega izida v tedaj
konËanem letu v skladu z zakonom o raËunovodstvu.
PoroËilo o doseæenih ciljih in rezultatih poslovanja je skladno z revidiranima raËunovodskima izkazoma.
KMPG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

Vera Menard, univ. dipl. econ.
pooblaπËeni revizor

Ljubljana, 26. marec 2004
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Marjan MahniË, dipl. univ. econ.
pooblaπËeni revizor
direktor

Pojasnila k bilanci stanja
AJPES je 31.12.2003 v bilanci stanja izkazala 3.402 milijona tolarjev sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev, 2 % veË kakor 1.1.2003. Ob koncu leta 2003 na
kontih zunajbilanËne evidence ni izkazovala sredstev oziroma obveznosti do virov
sredstev.
SREDSTVA
DolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju
Med dolgoroËnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so izkazana neopredmetena
dolgoroËna sredstva, nepremiËnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, in dolgoroËno
dana stanovanjska posojila usluæbencem nekdanje APP.
Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi drobni inventar, ki se v
celoti odpiπe ob nabavi.
Odpis neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
bil izveden po stopnjah, doloËenih z Navodilom o naËinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se ne opravlja za
zemljiπËa in umetniπka dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, ki so v pridobivanju. V skladu z 10. Ëlenom tega navodila se stroπki amortizacije neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost javne sluæbe pokrivajo v
breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, za gospodarsko dejavnost pa v breme
prihodkov te dejavnosti. VeËina opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila zaradi
zastarelosti in neuporabnosti izloËena iz uporabe, razen πtirih, ni imela knjigovodske
vrednosti.
Za leto 2003 ni bilo opravljeno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev
zaradi okrepitve, pa tudi ne njihovo prevrednotenje zaradi oslabitve.
Knjigovodska vrednost dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju je 31.12.2003
znaπala 2.275 milijonov tolarjev, 12 % manj kakor 1.1.2003. Preteæni del (74 %) tovrstnih sredstev so bile nepremiËnine; njihova vrednost je 31.12.2003 znaπala 1.678 milijonov
tolarjev.
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Zmanjπanje dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju v letu 2003 je predvsem posledica odplaËil stanovanjskih posojil, danih usluæbencem APP, oziroma
prenosa stanja teh posojil, ki bodo odplaËana v letu 2004, med kratkoroËna sredstva,
in odpisov neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Ob tem je bilo namreË za vlaganja v nova neopredmetena dolgoroËna sredstva in v
opredmetena osnovna sredstva namenjenih 90 milijonov tolarjev: 46 milijonov tolarjev iz sredstev proraËuna Republike Slovenije, 33 milijonov tolarjev iz naslova namenskih denarnih sredstev AJPES, prenesenih iz APP, in 11 milijonov tolarjev iz naslova
obraËunane amortizacije.

KratkoroËna sredstva in aktivne Ëasovne razmejitve
Med kratkoroËnimi sredstvi so izkazana vezana denarna sredstva pri Zakladnici
Ministrstva za ﬁnance, denarna sredstva na podraËunu pri Upravi Republike Slovenije
za javna plaËila, terjatve do kupcev in druga kratkoroËna sredstva.
Knjigovodska vrednost kratkoroËnih sredstev, vkljuËno z aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami, je 31.12.2003 znaπala 1.127 milijonov tolarjev, 46 % veË kakor 1.1.2003.
Preteæni del kratkoroËnih sredstev, 700 milijonov tolarjev (62 %), so bila vezana sredstva
pri Zakladnici Ministrstva za ﬁnance (od tega je bilo 497 milijonov tolarjev neporabljenih
denarnih sredstev za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premiËnin in za vzpostavitev sistema za posredovanje in analizo podatkov o
plaËah v javnem sektorju). Na podraËunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaËila
je imela AJPES 316 milijonov tolarjev denarnih sredstev (28 %). Terjatve iz naslova
stanovanjskih posojil, danih usluæbencem APP, ki dospejo v plaËilo v letu 2004, so
znaπale 53 milijonov tolarjev (5 %). KratkoroËne terjatve do kupcev so znaπale 18 milijonov tolarjev. Izkazane so v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Za terjatve, za katere je izterjava vpraπljiva, je bil oblikovan popravek vrednosti, postopki izterjave pa πe potekajo. Tovrstne terjatve so zadevale predvsem neplaËana nadomestila za
javno objavo letnih poroËil gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov za leto 2002.
KratkoroËne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naËrta so znaπale 790 tisoË
tolarjev. To so bile predvsem terjatve do DavËne uprave Republike Slovenije iz naslova
DDV. Med aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami v znesku 8 milijonov tolarjev so izkazani
razmejeni stroπki nakupa strokovne literature, stroπki zavarovanja opredmetenih osnovnih
sredstev, stroπki v zvezi z izobraæevanjem usluæbencev in drugi stroπki, ki se nanaπajo na
leto 2004. Druga kratkoroËna sredstva so ob koncu leta 2003 znaπala 31 milijonov tolarjev, od tega je bilo terjatev za vstopni DDV za 28 milijonov tolarjev.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Lastni viri in dolgoroËne obveznosti
V to skupino obveznosti sodijo obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva
in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, dolgoroËno razmejeni prihodki, obveznosti za dolgoroËne ﬁnanËne naloæbe in preseæek prihodkov nad odhodki.
31.12.2003 je bilo stanje lastnih virov in dolgoroËnih obveznosti 3.214 milijonov tolarjev, 4 % veË kakor ob zaËetku leta 2003. Med temi obveznostmi je bil najveËji deleæ
(69 %) obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva (vkljuËno z neporabljeno amortizacijo). 31.12.2003 so te obveznosti znaπale
2.210 milijonov tolarjev, 14 % manj kakor 1.1.2003. Razlog za njihovo zmanjπanje je
enak kakor za zmanjπanje dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju.
DolgoroËno razmejeni prihodki so 31.12.2003 znaπali 497 milijonov tolarjev (15 %).
Med dolgoroËno razmejenimi prihodki izkazuje AJPES razmejene prihodke za vzpostavitev
in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin in razmejene
prihodke za vzpostavitev sistema za posredovanje in analizo podatkov o plaËah v javnem
sektorju.
Obveznosti za dolgoroËne ﬁnanËne naloæbe so 31.12.2003 znaπale 161 milijonov
tolarjev (5 %).
Preseæek prihodkov nad odhodki je 31.12.2003 znaπal 346 milijonov tolarjev.

KratkoroËne obveznosti
Med kratkoroËnimi obveznostmi so izkazane nedospele obveznosti do zaposlenih iz
naslova plaË s pripadajoËimi davki in prispevki, nedospele obveznosti do dobaviteljev iz
naslova nabave materiala in opravljenih storitev in druge kratkoroËne obveznosti.
KratkoroËne obveznosti so 31.12.2003 znaπale 188 milijonov tolarjev.
Temeljne vrste sredstev in obveznosti do virov sredstev so zbrane v naslednji preglednici.
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Sredstva in obveznosti do virov sredstev AJPES na dan 31.12.2003
V tisoËih tolarjev
Stanje

Indeks

Struktura v %

SREDSTVA
31.12.2002
1. DolgoroËna sredstva
in sredstva
v upravljanju

1.1.2003* 31.12.2003

OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV

1.1.2003 31.12.2003

1

2

3

4(3:2)X100

5

6

-

2.577.755

2.274.696

88,2

77,0

66,9

3. SREDSTVA

770.000

770.000

1.127.638

146,4

23,0

33,1

770.000

3.347.755

3.402.334

101,6

100,0

100,0

Indeks

Struktura v %

31.12.2002

1.1.2003*

31.12.2003

7

8

9

10(9:8)X100

11

12

1. Lastni viri in
dolgoroËne obveznosti

-

3.077.755

3.214.367

104,4

91,9

94,5

Obveznosti za sredstva
v upravljanju

-

2.577.755

2.210.104

85,7

77,0

65,0

500.000

500.000

497.055

99,4

14,9

14,6

Obveznosti za dolgoroËne
finanËne naloæbe

-

-

161.483

-

-

4,7

Preseæek prihodkov
nad odhodki

-

-

345.725

-

-

10,2

** 270.000

** 270.000

187.967

69,6

8,1

5,5

770.000

3.347.755

3.402.334

101,6

100,0

100,0

DolgoroËno razmejeni
prihodki

2. KratkoroËna sredstva
in aktivne
Ëasovne razmejitve

Stanje

2. KratkoroËne obveznosti

3. OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV

1.1.2003 31.12.2003

* Otvoritveno stanje na dan 1.1.2003 vkljuËuje sredstva v upravljanju oziroma obveznosti za sredstva v upravljanju, prenesena iz APP po sklepu Vlade Republike Slovenije.
** KratkoroËne obveznosti APP z dospelostjo v plaËilo v letu 2003.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA»ELU NASTANKA
POSLOVNEGA DOGODKA
V izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka (po fakturirani realizaciji) so prihodki in odhodki razËlenjeni na dejavnost javne sluæbe in na
gospodarsko dejavnost na podlagi Metodologije za ugotavljanje stroπkov gospodarske
dejavnosti AJPES. Odhodki gospodarske dejavnosti AJPES so v skladu z metodologijo vsi
neposredni stroπki opravljanja te dejavnosti (stroπki dela, stroπki materiala in storitev
in stroπki pridobitve oziroma priprave podatkovnih baz), posredni stroπki dela, posredni stroπki materiala in drugi posredni stroπki. Posredne stroπke AJPES ugotavlja na podlagi treh sodil: deleæa neposrednih stroπkov dela za opravljanje gospodarske dejavnosti
in neposrednih stroπkov dela za pridobitev oziroma pripravo podatkovnih baz v celotnih
stroπkih dela, deleæa poslovnih prostorov za opravljanje gospodarske dejavnosti v celotnih poslovnih prostorih in deleæa prihodkov od prodaje proizvodov in storitev gospodarske dejavnosti v celotnih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev AJPES.

Prihodki
Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki od prodaje proizvodov in storitev in prihodki iz sredstev javnih ﬁnanc oziroma proraËuna Republike
Slovenije) in ﬁnanËni prihodki (prihodki od obresti na kratkoroËno vezana denarna
sredstva).
AJPES je v letu 2003 obraËunala 1.900 milijonov tolarjev prihodkov, 1.616 milijonov
tolarjev (85 %) iz naslova opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost javne
sluæbe) in 284 milijonov tolarjev (15 %) iz naslova gospodarske dejavnosti. Od prihodkov iz naslova dejavnosti javne sluæbe je obraËunala 499 milijonov tolarjev prihodkov od
javne objave letnih poroËil po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah in 87 milijonov
tolarjev prihodkov od opravljanja drugih storitev po javnem pooblastilu; prihodki iz sredstev proraËuna Republike Slovenije so znaπali 966 milijonov tolarjev, ﬁnanËni prihodki
od obresti na kratkoroËno vezana neporabljena denarna sredstva, namenjena predvsem
vzpostavitvi Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, pa 64 milijonov tolarjev (vsi ﬁnanËni prihodki sodijo v prihodke dejavnosti javne sluæbe).
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Odhodki
Med odhodke sodijo stroπki materiala in storitev, stroπki dela, amortizacija,
obraËunana od neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje gospodarske dejavnosti, drugi stroπki (davek od dobiËka gospodarske dejavnosti in drugi stroπki) in prevrednotovalni poslovni odhodki (popravek
vrednosti dospelih neporavnanih terjatev).
V letu 2003 je AJPES obraËunala 1.554 milijonov tolarjev odhodkov, 1.280 milijonov tolarjev (82 %) iz naslova opravljanja dejavnosti javne sluæbe in 274 milijonov
tolarjev (18 %) iz naslova gospodarske dejavnosti. Ob upoπtevanju, da je le amortizacija od sredstev gospodarske dejavnosti izkazana med odhodki, je razmerje med
vsemi drugimi odhodki dejavnosti javne sluæbe in gospodarske dejavnosti 85 : 15, to
je enako kakor razmerje med prihodki teh dejavnosti. NajveËji deleæ odhodkov so
stroπki dela (plaËe in nadomestila plaË s pripadajoËimi davki in prispevki, regres za
letni dopust, povraËila in nadomestila stroπkov itd.), ki so znaπali 1.106 milijonov
tolarjev. Ti stroπki so v letu 2003 pomenili 71 % vseh odhodkov. Stroπki materiala in
storitev so znaπali 351 milijonov tolarjev, torej 23 % odhodkov. Stroπki amortizacije
so bili obraËunani v znesku 55 milijonov tolarjev, drugi stroπki pa v znesku 8 milijonov
tolarjev (od tega davek od dobiËka gospodarske dejavnosti v znesku 3 milijone tolarjev). Prevrednotovalni poslovni odhodki so znaπali 34 milijonov tolarjev.

Poslovni izid
Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 346 milijonov tolarjev je
preseæek prihodkov nad odhodki, ki je predvsem posledica razmer v prvem letu poslovanja AJPES. Ker je bil ﬁnanËni naËrt AJPES za leto 2003 sprejet πele 31.7.2003, AJPES
ni mogla izpeljati vseh naËrtovanih investicij, saj to zahteva precej Ëasa (izvedba vseh
potrebnih postopkov v zvezi z oddajo javnih naroËil itd.). Ob tem je raËunala, da bo
v letu 2003 postopno vpeljan projekt VEM in bodo tudi zato potrebna veËja vlaganja.
NeuresniËene investicije v letu 2003 bo AJPES izpeljala v letu 2004.
AJPES je v letu 2003 iz naslova opravljanja javne sluæbe ugotovila preseæek prihodkov nad odhodki v znesku 337 milijonov tolarjev, iz naslova gospodarske dejavnosti pa v znesku 9 milijonov tolarjev. Svet AJPES je na 19. seji 12.5.2004 sprejel sklep, da
preseæek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne sluæbe v znesku 337 milijonov tolarjev AJPES zadræi in uporabi za kritje dela odhodkov javne sluæbe v letu 2004.
Poslovni izid AJPES, razËlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov, posebej za dejavnost javne sluæbe in posebej za gospodarsko dejavnost, je prikazan v
naslednji preglednici.
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Poslovni izid AJPES v letu 2003
V tisoËih tolarjev
SKUPAJ

JAVNA
SLUÆBA

GOSPODARSKA
DEJAVNOST

1.900.388

1.616.572

283.816

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

1.836.618

1.552.802

283.816

1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

1.836.535

1.552.719

283.816

498.523

498.523

0

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
I.

PRIHODKI

Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD
Prihodki od storitev po javnem pooblastilu

87.585

87.585

0

Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti

283.816

0

283.816

Prihodki iz sredstev javnih ﬁnanc

966.611

966.611

0

83

83

0

63.770

63.770

0

1.554.663

1.280.128

274.535

351.201

305.619

45.582

76.886

65.752

11.134

45.122

37.749

7.373

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B. ﬁNAN»NI PRIHODKI
II. ODHODKI
A. STRO©KI MATERIALA IN STORITEV
1. STRO©KI MATERIALA
Stroπki materiala
Stroπki energije
2. STRO©KI STORITEV
Komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroπki in storitve

31.764

28.003

3.761

274.315

239.867

34.448

54.799

49.201

5.598

3.803

3.512

291

Storitve vzdræevanja

24.918

22.819

2.099

Najemnine in zakupnine (leasing)

35.098

28.203

6.895

3.330

3.061

269

Zavarovalne premije
Stroπki v zvezi z delom

6.759

6.759

0

Druge storitve

145.608

126.312

19.296

B. STRO©KI DELA

1.106.270

943.678

162.592

795.516

677.785

117.731

Regres za letni dopust

31.269

26.569

4.700

PovraËila in nadomestila

81.320

69.711

11.609

Delovna uspeπnost

15.312

13.210

2.102

844

673

171

PlaËe in drugi izdatki zaposlenim

Nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki in davki delodajalca

5.244

4.768

476

176.765

150.962

25.803

C. AMORTIZACIJA

55.151

0

55.151

». DRUGI STRO©KI

7.780

3.571

4.209

D. ﬁNAN»NI ODHODKI
E. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
III. PRESEÆEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.- II.)
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3

3

0

34.258

27.257

7.001

345.725

336.444

9.281

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA»ELU DENARNEGA TOKA
V tem izkazu je pri prikazovanju prihodkov in odhodkov upoπtevano naËelo denarnega toka oziroma plaËane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem
naËelu morata biti tako izpolnjena naslednja dva pogoja: poslovni dogodek mora nastati in denarna sredstva morajo biti prejeta oziroma izplaËana. Tudi v izkazu prihodkov in
odhodkov po naËelu denarnega toka je treba izkazati podatke posebej za dejavnost javne
sluæbe in posebej za gospodarsko dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka ima evidenËno naravo. Podatki so namenjeni spremljanju
javnoﬁnanËnih prihodkov in odhodkov na ravni dræave in na ravni obËin.
Razlika med izkazovanjem prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogodka in po naËelu denarnega toka je velika. AJPES je v letu 2003 po naËelu
denarnega toka ugotovila 1.911 milijonov tolarjev prihodkov, 1.405 milijonov tolarjev
odhodkov in 506 milijonov tolarjev preseæka prihodkov nad odhodki. Po naËelu nastanka poslovnega dogodka pa je ugotovila 1.900 milijonov tolarjev prihodkov, 1.554
milijonov tolarjev odhodkov in 346 milijonov tolarjev preseæka prihodkov nad odhodki. Razlog za 160 milijonov tolarjev veËji preseæek prihodkov nad odhodki, ugotovljen
po naËelu denarnega toka, je predvsem to, da je AJPES zaËela poslovati 1.1.2003, zato
so v izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka zajeta plaËila stroπkov le
za 11 mesecev poslovanja (stroπki za izplaËilo plaË in nadomestil plaË s pripadajoËimi
davki in prispevki, povraËila stroπkov usluæbencem in drugi stroπki). Tovrstni stroπki,
ki zadevajo december 2003, so zapadli v plaËilo v januarju 2004.
V letu 2003 je AJPES po naËelu denarnega toka iz naslova dejavnosti javne sluæbe
ugotovila 1.638 milijonov tolarjev prihodkov in 1.203 milijone tolarjev odhodkov ter preseæek prihodkov nad odhodki v znesku 435 milijonov tolarjev. Iz naslova gospodarske
dejavnosti je po tem naËelu ugotovila 273 milijonov tolarjev prihodkov in 202 milijona
tolarjev odhodkov ter preseæek prihodkov nad odhodki v znesku 71 milijonov tolarjev.

UresniËitev ﬁnanËnega naËrta
ﬁnanËni naËrt AJPES za leto 2003 je bil pripravljen na podlagi programa dela
AJPES za to leto oziroma ocene posameznih vrst prihodkov in odhodkov za izvajanje
nalog, opredeljenih v tem programu. K ﬁnanËnemu naËrtu AJPES za leto 2003, ki ga
je sprejel Svet AJPES, je Vlada Republike Slovenije dala soglasje 31.7.2003.
AJPES je za leto 2003 naËrtovala 1.757 milijonov tolarjev prihodkov, ugotovila pa
1.911 milijonov tolarjev prihodkov, to je 9 % veË, kakor jih je naËrtovala. Prihodki iz
naslova javne sluæbe so presegli naËrtovani obseg za 4 % (prihodki od prodaje proizvodov
in storitev so bili za 10 % viπji, sredstva iz proraËuna Republike Slovenije pa za 4 % niæja
od naËrtovanih), prihodki iz naslova gospodarske dejavnosti so bili od naËrtovanih viπji
za 47 %.
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ﬁnanËni prihodki oziroma prihodki od obresti na kratkoroËno vezana sredstva niso
bili naËrtovani, prejeti pa so bili v znesku 55 milijonov tolarjev. Kakor æe navedeno, so
bili ti prihodki posledica vezave πe neporabljenih namenskih denarnih sredstev.
V letu 2003 je AJPES ugotovila 1.405 milijonov tolarjev odhodkov, to je 80 %
naËrtovanih. Nedoseganje naËrtovanih odhodkov je predvsem posledica æe navedenega
dejstva, da je AJPES naËrtovala izplaËila stroπkov dela in drugih stroπkov v zvezi s poslovanjem za 12 mesecev, izplaËila pa je opravila za 11 mesecev; poleg tega je bil ﬁnanËni
naËrt za leto 2003 pozno sprejet. Zato AJPES ni mogla izpeljati vseh naËrtovanih investicij. V okviru javne sluæbe je AJPES dosegla 77 % naËrtovanega obsega odhodkov, v okviru
gospodarske dejavnosti pa je naËrtovani obseg odhodkov presegla za 16 %.
AJPES je naËrtovala 78 milijonov tolarjev investicijskih odhodkov, porabila pa je
83 % tega zneska, 64 milijonov tolarjev.
UresniËitev naËrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna iz preglednice.
V tisoËih tolarjev
NaËrt
za leto 2003

UresniËeno
v letu 2003

UresniËeno
v%

Nakup strojne in
programske raËunalniπke opreme

30.000

39.638

132,1

Rekonstrukcija poslovne
stavbe v Trbovljah

30.000

22.923

76,4

Investicijski odhodki

Nakup druge opreme,
drobnega inventarja in
investicijsko vzdræevanje

17.945

1.783

9,9

Skupaj

77.945

64.344

82,6

AJPES je za nakup strojne in programske raËunalniπke opreme v letu 2003 namenila 39 milijonov tolarjev, 32 % veË, kakor je naËrtovala. Za nakup strojne opreme je
namenila 17 milijonov tolarjev, za nakup programske opreme pa 22 milijonov tolarjev.
Za rekonstrukcijo poslovne stavbe, v kateri deluje izpostava Trbovlje, je AJPES
porabila 23 milijonov tolarjev, 76 % naËrtovanega zneska.
Za nabavo druge opreme in drobnega inventarja in za investicijsko vzdræevanje
je AJPES porabila 2 milijona tolarjev, le 10 % naËrtovanega zneska. Ker je bil ﬁnanËni
naËrt AJPES za leto 2003 sprejet πele ob koncu julija 2003, je AJPES lahko izvedla le
najnujnejπa investicijsko-vzdræevalna dela.
AJPES v ﬁnanËnem naËrtu za leto 2003 ni predvidela preseæka prihodkov nad
odhodki iz naslova javne sluæbe, ugotovila pa ga je v znesku 435 milijonov tolarjev;
iz naslova gospodarske dejavnosti je naËrtovala 11 milijonov tolarjev preseæka prihodkov nad odhodki, ugotovila ga je 71 milijonov tolarjev.
Primerjava doseæenega izida poslovanja AJPES z naËrtovanim je v naslednji preglednici.
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UresniËitev finanËnega naËrta AJPES za leto 2003

Zneski v tisoËih tolarjev
POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

FINAN»NI NA»RT
Skupaj

I.

PRIHODKI
1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD
Prihodki od storitev po javnem pooblastilu

Skupaj

Javna
sluæba

Gospodarska
dejavnost

Skupaj

Javna
sluæba

Gospodarska
dejavnost

1

2

3

4

5

6

7(4 : 1)x100

8(5 : 2)x100

9(6 : 3)x100

1.757.654

1.572.654

185.000

1.910.764

1.638.127

272.637

108,7

104,2

147,4

701.000

516.000

185.000

842.528

569.891

272.637

120,2

110,4

147,4

500.000

500.000

-

483.095

483.095

-

96,6

96,6

-

16.000

16.000

-

86.796

86.796

-

542,5

542,5

-

Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti

185.000

-

185.000

272.637

-

272.637

147,4

-

147,4

1.056.654

1.056.654

-

1.012.800

1.012.800

-

95,8

95,8

-

ODHODKI
1. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniπki in sploπni material in storitve
Posebni material in storitve

-

-

-

55.436

55.436

-

-

-

-

1.746.284

1.572.654

173.630

1.404.629

1.202.994

201.635

80,4

76,5

116,1

562.524

479.184

83.340

367.105

320.000

47.105

65,3

66,8

56,5

263.070

207.470

55.600

141.722

121.383

20.339

53,9

58,5

36,6

10.000

8.300

1.700

2.622

2.420

202

26,2

29,2

11,9

102.000

89.390

12.610

73.243

65.198

8.045

71,8

72,9

63,8

11.800

11.000

800

10.125

9.351

774

85,8

85,0

96,8

9.000

8.800

200

6.228

6.228

-

69,2

70,8

-

TekoËe vzdræevanje

35.654

32.474

3.180

23.068

21.139

1.929

64,7

65,1

60,7

Najemnine in zakupnine

47.000

42.600

4.400

33.487

27.202

6.285

71,2

63,9

142,8

Davek na izplaËane plaËe

49.000

46.000

3.000

41.776

35.890

5.886

85,3

78,0

196,2

Drugi operativni odhodki

35.000

33.150

1.850

34.834

31.189

3.645

99,5

94,1

197,0

971.380

906.680

64.700

853.460

727.871

125.589

87,9

80,3

194,1

816.000

763.000

53.000

727.648

619.956

107.692

89,2

81,3

203,2

Regres za letni dopust

32.000

29.100

2.900

31.269

26.569

4.700

97,7

91,3

162,1

PovraËila in nadomestila

89.000

81.200

7.800

74.702

64.040

10.662

83,9

78,9

136,7

Sredstva za delovno uspeπnost

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroπki in storitve
Izdatki za sluæbena potovanja

2. PLA»E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PlaËe in dodatki

16.380

15.380

1.000

13.988

12.067

1.921

85,4

78,5

192,1

Sredstva za nadurno delo

3.000

3.000

-

747

596

151

24,9

19,9

-

Drugi izdatki zaposlenim

15.000

15.000

-

5.106

4.643

463

34,0

31,0

-

134.435

125.345

9.090

119.720

102.039

17.681

89,1

81,4

194,5

77.945

61.445

16.500

64.344

53.084

11.260

82,6

86,4

68,2

3. PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST
4. INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup opreme

30.445

19.445

11.000

64.344

53.084

11.260

211,3

273,0

102,4

Investicijsko vzdræevanje

47.500

42.000

5.500

-

-

-

-

-

-

11.370

-

11.370

506.135

435.133

71.002

4.451,5

-

624,5

III. PRESEÆEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)
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Gospodarska
dejavnost

INDEKSI

2. PREJETA SREDSTVA IZ DRÆAVNEGA PRORA»UNA
3. PRIHODKI OD OBRESTI
II.

Javna
sluæba

U R E S N I » I T E V F I N A N » N E GA N A » R TA
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Priloge
Priloga 1
Seznam poslovnih prostorov, garaæ,(1) in parkirnih mest v upravljanju oziroma uporabi AJPES (brez skupnih prostorov) na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije(2)

LOKACIJA

ETAÆA

POVR©INA V m2

LASTNI©TVO

138,40

REPUBLIKA

4,30

SLOVENIJA

1. CELJE
GubËeva ulica 2

Klet
PritliËje
I. nadstropje

243,00

II. nadstropje

158,20

SKUPAJ

543,90

2. KOPER
Pristaniπka ulica 10

II. nadstropje
IV. nadstropje

431,00

REPUBLIKA

57,05

SLOVENIJA

SKUPAJ

488,05

Klet

154,54

REPUBLIKA

II. nadstropje

305,80

SLOVENIJA

III. nadstropje

111,55

3. KRANJ
Slovenski trg 2

Skupaj
3 parkirna mesta
Garaæa
SKUPAJ

571,89
37,60
13,75
623,24

4. KR©KO
Cesta 4. julija 42

Klet

208,30

REPUBLIKA

I. nadstropje

84,30

SLOVENIJA

II. nadstropje

136,93

SKUPAJ

429,53

5. BREÆICE (arhiv APP)
Cesta prvih borcev 36

PritliËje

476,00

V POSTOPKU

SKUPAJ

476,00

DENACIONALIZACIJE

6. NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1

MESTNA OB»INA
II. nadstropje
Podstreπje
SKUPAJ
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Priloge

141,70

NOVA GORICA

32,20

Najemnik: DURS

173,90

Uporabnik: AJPES

LOKACIJA
7. NOVO MESTO

ETAÆA

POVR©INA V m2

(3)

LASTNI©TVO
RAIFFEISEN LEASING

KoËevarjeva 1

d. o. o., LJUBLJANA
I. nadstropje

269,68

Najemnik: DURS

SKUPAJ

269,68

Uporabnik: AJPES

III. nadstropje

438,60

SDK

Skupaj

438,60

8. MARIBOR
Svetozarevska 9
Vita Kraigherja 5

3 parkirna mesta
SKUPAJ

36,00
474,60

9. MURSKA SOBOTA
Slovenska ulica 2

II. nadstropje

387,75

REPUBLIKA

SKUPAJ

387,75

SLOVENIJA

II. nadstropje

226,30

SDK

SKUPAJ

226,30

10. POSTOJNA
Ljubljanska cesta 5
11. TRBOVLJE
Sallaumines 2

I. nadstropje

30,97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

II. nadstropje

75,72

ZAVAROVANJE SLOVENIJE

SKUPAJ

106,69

I. nadstropje

212,60

REPUBLIKA

SKUPAJ

212,60

SLOVENIJA

12. VELENJE
Rudarska 3
13. LJUBLJANA
Cesta v KleËe 12

Klet

454,00

MEGRAD

PritliËje

424,94

INÆENIRING

418,59

LJUBLJANA P. O.

III. nadstropje
SKUPAJ

1.297,53

14. LJUBLJANA (arhiv APP)
Cankarjeva 18

Klet

72,85

SDK

PritliËje

304,47

SKUPAJ

377,32

PritliËje

197,28

OB»INA

SKUPAJ

197,28

KAMNIK

Klet

123,03

REPUBLIKA

PritliËje

165,19

SLOVENIJA

15. KAMNIK (arhiv APP)
©utna 37
16. LITIJA (arhiv APP)
Ponoviπka cesta 3
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I. nadstropje

177,28

SKUPAJ

465,50

LOKACIJA

ETAÆA

POVR©INA V m2

LASTNI©TVO

96,85

SDK

17. CERKNICA (arhiv APP)
Cesta 4. maja 65

Klet
Visoko pritliËje

284,05

SKUPAJ

380,90

Klet

245,50

18. CENTRALA
Træaπka cesta 16

PritliËje

257,15

I. nadstropje

336,55

II. nadstropje

333,20

III. nadstropje

338,25

IV. nadstropje

359,00

V. nadstropje

253,10

Skupaj
2 garaæi
27 parkirnih mest
SKUPAJ

SDK

2.122,75
27,00

PARKIRI©»A:

302,40

PRVOTNI LASTNIKI

2.452,15

19. CENTRALA
Glinπka 3

4 garaæe (arhiv APP)
7 parkirnih mest
SKUPAJ

57

70,50

PARKIRI©»A:

78,40

PRVOTNI LASTNIKI

148,90

SKUPAJ I.

9.166,17

SKUPAJ II.
(s parkiriπËi in z garaæami)

9.731,82

(1)

Garaæe so zunaj poslovnih objektov.

(2)

Sklepi Vlade Republike Slovenije: πt. 465-151/2002 z dne 5.9.2002, πt. 465-151/2002 z dne
21.11.2002, πt. 465-307/2002 z dne 24.12.2002, πt. 465-283/2002 z dne 24.12.2002, πt. 465334/2002 z dne 9.1.2003, πt. 465-340/2002 z dne 30.1.2003, πt. 465-151/2002 z dne
30.1.2003, πt. 465-5/2003 z dne 20.2.2003 in πt. 465-207/2003 z dne 10.7.2003.

(3)

V upravljanju πe dve parkirni mesti.

Priloge

Priloga 2
Notranja organizacija AJPES - centrala

Direktor

Sluæba za notranjo revizijo

Sektor za
statistiko in
informiranje

Sektor za
registre
in evidence
podatkov

Sluæba za
informacijsko
tehnologijo

Sluæba za
ﬁnanciranje in
raËunovodstvo

Sluæba za
pravne,
kadrovske in
sploπne naloge

Oddelek za
letna poroËila

Oddelek za
vodenje
Poslovnega
registra
Slovenije

Oddelek za
podporo
uporabnikom

Oddelek za
ﬁnanciranje

Oddelek za
pravne naloge

Oddelek za
raËunovodstvo

Oddelek za
kadrovske in
sploπne naloge

Oddelek za
statistiËna
raziskovanja

Oddelek za
vodenje Registra
zastavnih pravic
na premiËninah

Oddelek za
bonitetno
dejavnost

Oddelek za
vodenje posebnih
registrov in
evidenc podatkov

58

AJPES ›› Letno poroËilo 2003

Oddelek za
sistemsko
podporo

Oddelek za
razvoj namenske
programske
opreme

Dokumentacijsko arhivski center

Priloga 2/a
Notranja organizacija AJPES - izpostava I

Vodja

Oddelek za
letna poroËila

Oddelek za
statistiËna
raziskovanja

PomoËnik vodje

Oddelek za
bonitetno
dejavnost

Oddelek za
registre in
evidence
podatkov

AJPES, izpostava I:
Ljubljana
Priloga 2/b
Notranja organizacija AJPES - izpostava II

Vodja

Oddelek za
letna poroËila
in bonitetno
dejavnost

Oddelek za
statistiËna
raziskovanja,
registre in
evidence podatkov

AJPES, izpostave II:
Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto
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Priloge

Priloga 3
Pravilniki, navodila, tarife in drugi akti AJPES

1.

Navodilo o naËinu predloæitve letnih

2.a

Navodilo za izvrπevanje naroËil izpisa

poroËil gospodarskih druæb in samostojnih

podatkov iz Poslovnega registra Slovenije

podjetnikov posameznikov, o naËinu javne

v AJPES

objave letnih poroËil in o naËinu

(πt. 587-13/2002, 31.12.2002)

obveπËanja registrskega sodiπËa o javni

Objava: Spletni portal AJPES

objavi letnih poroËil

Velja od: 1.1.2003

(πt. 012-64/01, 15.3.2002)
Objava: 12.4.2002, Ur. l. RS, πt. 33/02

3.

Metodoloπko navodilo za predloæitev let-

Velja od: 20.4.2002

nih poroËil druπtev za leto 2002

Velja do: 14.2.2003

(πt. 580-49/2002, 9.10.2002)
Objava: 17.10.2002, Ur. l. RS, πt. 87/02

1.a

Pravilnik o naËinu predloæitve letnih

Velja od: 18.10.2002

poroËil gospodarskih druæb in samostojnih

Velja do: 15.1.2004

podjetnikov posameznikov, o naËinu javne
objave letnih poroËil in o naËinu

3.a

Metodoloπko navodilo za predloæitev let-

obveπËanja registrskega sodiπËa o javni

nih poroËil druπtev

objavi letnih poroËil

(πt. 112-1/2004, 23.12.2003)

(πt. 29697/03, 4.2.2003)

Objava: 15.1.2004, Ur. l. RS, πt. 2/04

Objava: 7.2.2003, Ur. l. RS, πt. 13/03

Velja od: 16.1.2004

Velja od: 15.2.2003
4.
1.b

Metodoloπko navodilo za predloæitev let-

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

nih poroËil in drugih podatkov gospo-

Pravilnika o naËinu predloæitve letnih

darskih druæb in samostojnih podjetnikov

poroËil gospodarskih druæb in samostojnih

posameznikov za leto 2002

podjetnikov posameznikov, o naËinu javne

(πt. 580-48/2002, 9.10.2002)

objave letnih poroËil in o naËinu

Objava: 17.10.2002, Ur. l. RS, πt. 87/02

obveπËanja registrskega sodiπËa o javni

Velja od: 18.10.2002

objavi letnih poroËil

Velja do: 14.2.2003

(πt. 011-3/2004/2, 13.1.2004,
πt. 012-6/04, 15.1.2004)
Objava: 22.1.2004, Ur. l. RS, πt. 5/04
Velja od: 30.1.2004
2.

Navodilo za izvrπevanje naroËil izpisa
podatkov iz Poslovnega registra Slovenije
(πt. 587-13/2002, 30.8.2002)
Objava: Spletni portal AJPES
Velja od: 30.8.2002
Velja do: 31.12.2002
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4.a

Metodoloπko navodilo za predloæitev letnih poroËil in drugih podatkov gospodarskih druæb in samostojnih podjetnikov
posameznikov za leto 2002
(πt. 112-1/2003, 12.2.2003)
Objava: 14.2.2003, Ur. l. RS, πt. 15/03
Velja od: 15.2.2003
Velja do: 27.1.2004

4.b

Metodoloπko navodilo za predloæitev let-

7.

Navodilo o vsebini, naËinu in rokih, v

nih poroËil in drugih podatkov gospo-

katerih izvajalci plaËilnega prometa zago-

darskih druæb in samostojnih podjetnikov

tavljajo podatke za statistiËne in druge z

posameznikov

zakoni doloËene namene

(πt. 112-3/2004, 21.1.2004)

(πt. 581-5/2002, 18.12.2002)

Objava: 27.1.2004, Ur. l. RS, πt. 7/04

Objava: 28.12.2002, Ur. l. RS, πt. 117/02

Velja od: 28.1.2004

Velja od: 28.12.2002
Velja do: 7.4.2004

5.

Metodoloπko navodilo za predloæitev letnih

Uporaba od: 1.1.2003

poroËil pravnih oseb zasebnega prava za

Uporaba do: 7.4.2004

leto 2002
(πt. 580-70/2002, 4.11.2002)

7.a

Navodilo o vsebini, naËinu in rokih, v

Objava: 13.11.2002, Ur. l. RS, πt. 95/02

katerih izvajalci plaËilnega prometa zago-

Velja od: 14.11.2002

tavljajo podatke za statistiËne in druge z

Velja do: 15.1.2004

zakoni doloËene namene
(πt. 132-1/2004, 16.3.2004)

5.a

Objava: 8.4.2004, Ur. l. RS, πt. 34/04

Metodoloπko navodilo za predloæitev let-

Velja od: 8.4.2004

nih poroËil pravnih oseb zasebnega prava
(πt. 112-2/2004, 23.12.2003)
Objava: 15.1.2004,Ur. l. RS, πt. 2/04

8.

Velja od: 16.1.2004
6.

(πt. 581-6/02, 18.12.2002)
Objava: 28.12.2002, Ur. l. RS, πt. 117/02

Pravilnik o vrstah, vsebini, naËinih in

Velja od: 18.12.2002

rokih za poπiljanje poroËil AJPES DURS in
CURS
(πt. 27085/02, 3.12.2002)

Metodoloπko navodilo za vodenje
Poslovnega registra Slovenije

9.

Tarifa nadomestil za doloËene storitve
AJPES

Objava: 13.12.2002, Ur. l. RS, πt. 109/02

(πt. 580-93/2002, 27.12.2002)

Velja od: 14.12.2002

Objava: 28.12.2002, Ur. l. RS, πt. 117/02

Uporaba od: 1.1.2003

Velja od: 29.12.2002
Velja do: 9.1.2004

6.a

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah,

Uporaba od: 1.1.2003

vsebini, naËinih in rokih za poπiljanje

Uporaba do: 31.12.2003

poroËil AJPES DURS in CURS
(πt. 407-01-3/2004/2, 24.3.2004)

9.a

Spremembe in dopolnitve Tarife nado-

Objava: 2.4.2004, Ur. l. RS, πt. 32/04

mestil za doloËene storitve AJPES

Velja od: 3.4.2004

(πt. 512-9/2003, 17.6.2003)
Objava: 27.6.2003, Ur. l. RS, πt. 62/03
Velja od: 28.6.2003
Velja do: 9.1.2004
Uporaba do: 31.12.2003
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9.b

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES

11.b

Sprememba sploπnih pogojev

opravlja po javnem pooblastilu, razen

veËstranskega pobotanja obveznosti in

storitev po 55. Ëlenu ZGD

terjatev pri AJPES

(πt. 512-9/2003-11, 4.12.2003)

(πt. 512-19/2003, 1.12.2003)

Objava: 9.1.2004, Ur. l. RS, πt. 1/04

Objava: Spletni portal AJPES

Velja od: 10.1.2004

Velja od: 1.1.2004

Uporaba od: 1.1.2004
11.c
10.

Pogoji elektronskega poslovanja med

Cenik storitev AJPES

naroËniki in AJPES

(πt. 580-112/2002, 27.12.2002)

(πt. 580-10/2003, 1.1.2003)

Objava: Spletni portal AJPES

Objava: Spletni portal AJPES

Velja od: 1.1.2003

Velja od: 1.1.2003

Velja do: 15.2.2004
11.Ë
10.a

»asovni naËrt veËstranskega pobotanja

Spremembe in dopolnitve Cenika storitev

obveznosti in terjatev poslovnih subjektov v

AJPES

letu 2003

(πt. 580-112/2002-4, 30.6.2003)

Objava: Spletni portal AJPES

Objava: Spletni portal AJPES

Velja od: 1.1.2003

Velja od: 1.7.2003

Velja do: 31.12.2003

Velja do: 15.2.2004
11.d
10.b

»asovni naËrt veËstranskega pobotanja

Cenik storitev AJPES

obveznosti in terjatev poslovnih subjektov v

(πt. 512-2/2004, 3.2.2004)

letu 2004

Objava: Spletni portal AJPES

Objava: Spletni portal AJPES

Velja od: 16.2.2004

Velja od: 1.1.2004
Velja do: 31.12.2004

10.c

Spremembe in dopolnitve Cenika storitev
AJPES

12.

Navodilo za elektronsko arhiviranje in pre-

(πt. 512-2/2004-2, 1.4.2004)

gledovanje dokumentacije Poslovnega

Objava: Spletni portal AJPES

registra Slovenije

Velja od: 1.4.2004

(πt. 580-14/2003, 9.1.2003)
Objava: Spletni portal AJPES

11.

“Pogodba o izvajanju veËstranskega pob-

Velja od: 9.1.2003

otanja obveznosti in terjatev” - vzorec
Objava: Spletni portal AJPES
Uporaba od: 1.1.2003

12.a

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za elektronsko arhiviranje in
pregledovanje dokumentacije Poslovnega

11.a

Sploπni pogoji veËstranskega pobotanja

registra Slovenije

obveznosti in terjatev pri AJPES

(πt. 212-1/2004, 16.2.2004)

(πt. 580-9/2003, 1.1.2003)

Objava: Spletni portal AJPES

Objava: Spletni portal AJPES

Velja od: 16.2.2004

Velja od: 1.1.2003
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13.

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES

15.a

Sprememba Metodoloπkega navodila o

opravlja po 55. Ëlenu

posredovanju podatkov iz podatkovne

Zakona o gospodarskih druæbah

baze letnih poroËil posameznih poslovnih

(πt. 580-31/2002-10, 29.1.2003)

subjektov, predloæenih na poenotenih

Objava: 7.2.2003, Ur. l. RS, πt. 13/03

obrazcih

Velja od: 8.2.2003

(πt. 512-10/2003-4, 23.12.2003)

Velja do: 9.1.2004

Objava: 9.1.2004, Ur. l. RS, πt. 1/04

Uporaba od: 1.1.2003

Velja od: 10.1.2004

Uporaba do: 31.12.2003
16.
13.a

Metodoloπko navodilo za izvajanje sta-

Sprememba in dopolnitev Tarife nado-

tistiËnega raziskovanja v AJPES o

mestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po

izplaËanih plaËah in regresu za letni

55. Ëlenu Zakona o gospodarskih druæbah

dopust pri pravnih osebah v Republiki

(πt. 512-5/2003, 21.3.2003)

Sloveniji

Objava: 28.3.2003, Ur. l. RS, πt. 31/03

(πt. 132-4/2003, 21.7.2003)

Velja od: 29.3.2003

Objava: Spletni portal AJPES

Velja do: 9.1.2004

Velja od: 1.8.2003

Uporaba do: 31.12.2003
17.
13.b

raziskovanja o plaËilih za investicije v

opravlja po 55. Ëlenu Zakona o gospo-

AJPES

darskih druæbah

(πt. 132-5/2003, 24.12.2003)

(πt. 512-15/2003-4, 8.12.2003)

Objava: Spletni portal AJPES

Objava: 9.1.2004, Ur. l. RS, πt. 1/04

Velja od: 1.1.2004

Velja od: 10.1.2004
Uporaba od: 1.1.2004
14.

Navodilo o naËinu, postopkih in udeleæencih za izvajanje statistiËnega raziskovanja
o prejemkih na raËune in o izdatkih z
raËunov poslovnih subjektov
(πt. 112-3/2003, 24.4.2003)
Objava: 9.5.2003, Ur. l. RS, πt. 42/03
Velja od: 1.6.2003

15.

Metodoloπko navodilo o posredovanju
podatkov iz podatkovne baze letnih
poroËil posameznih poslovnih subjektov,
predloæenih na poenotenih obrazcih
(πt. 512-10/2003, 10.6.2003)
Objava: 27.6.2003, Ur. l. RS, πt. 62/03
Velja od: 28.6.2003
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Priloge

Priloga 4
Interni akti in drugi akti, povezani s statusom AJPES

1.

1.a

1.b

2.

3.

3.a

64

4.

Sklep Vlade RS o imenovanju Ëlanov
Sveta AJPES
(πt. 118-56/2002, 2.8.2002)
Imenovanje: 2.8.2002
Mandat: 5 let

4.a
OdloËba Vlade RS o imenovanju direktorja AJPES
(πt. 118-47/2003, 26.6.2003)
Imenovanje: 26.6.2003
Mandat: 5 let

OdloËba Vlade RS o razreπitvi Ëlana
Sveta AJPES
(πt. 118-26/2003, 20.3.2003)
Velja od: 20.3.2003

4.b

Sklep o imenovanju namestnika direktorja AJPES
(πt. 080-27/2003, 11.11.2003)
Velja od: 11.11.2003

OdloËba Vlade RS o imenovanju Ëlanice Sveta AJPES
(πt. 118-26/2003-1, 20.3.2003)
Velja od: 20.3.2003

4.c

OdloËba Vlade RS o razreπitvi dolænosti Ëlanice Sveta AJPES in o imenovanju nove Ëlanice Sveta AJPES
(πt. 118-70/2003, 4.12.2003)
Velja od: 4.12.2003

4.Ë

Poslovnik o delu Sveta AJPES
(πt. 580-23/2002, 4.9.2002)
Velja od: 4.9.2002

5.

Pravilnik o πtampiljkah AJPES
(πt. 580-13/2002, 20.8.2002)
Velja od: 20.8.2002

6.

Sklep o vpisu AJPES v sodni register
(Srg 2002/07585, πt. vloæka
1/36640/00)
Vpis: 13.9.2002
Spremembe sklepa:
28.10.2002, 31.12.2003, 26.4.2004

OdloËba Vlade RS o imenovanju v.d.
direktorja AJPES
(πt. 111-45/2002, 30.5.2002)
Imenovanje: 30.5.2002
Mandat: do imenovanja direktorja
AJPES (potek mandata 25.6.2003)

Program prevzema vodenja PRS:
AJPES: πt. 580-3/02, 6.6.2002
SURS: πt. 94-158/02, 6.6.2002
Soglasje Ministrstva za ﬁnance:
πt. 4485/02, 26.6.2002
Velja od: 6.6.2002
Dogovor o prevzemu dokumentarnega
gradiva APP:
APP: πt. 020-18/2002, 27.6.2002
UJP: πt. 681-3/2002, 27.6.2002
Velja od: 27.6.2002
Program prevzema dokumentarnega
gradiva APP
(πt. 020-20/2002, 28.6.2002)
Velja od: 28.6.2002
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7.

Pravilnik o notranji organizaciji AJPES
(πt. 580-63/2002, 8.10.2002)
Velja od: 8.10.2002

8.

Potrdilo DURS o davËni πtevilki AJPES
(πt. 2002/87894, 21.10.2002)
Velja od: 21.10.2002

8.a

9.

9.a

Potrdilo DURS o identiﬁkacijski πtevilki AJPES za DDV
(πifra 44799-8253-08-2004-0043,
19.3.2004)
Velja od: 1.5.2004
Pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v AJPES
(πt. 580-64/2002, 28.10.2002)
Velja od: 28.10.2002
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v AJPES
(πt. 580-64/2002, 12.12.2002)
Velja od: 18.12.2002

9.Ë

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v AJPES
(πt. 512-1/2004, 21.1.2004)
Velja od: 1.2.2004

10.

Program prehoda delavcev
APP v AJPES
(πt. 580-66/2002, 28.10.2002)
Velja od: 28.10.2002

11.

Obvestilo o odprtem podraËunu pri
UJP
(πt. 536-2002/SA, 4.12.2002)
PodraËun odprt: 4.12.2002

12.

Obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti - PRS
(9.12.2002)

13.

Program prevzema nalog, delavcev,
poslovnih prostorov in opreme
(πt. 580-76/2002, 11.12.2002)
Velja od: 11.12.2002

9.b

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v AJPES
(πt. 580-64/2002, 28.1.2003)
Velja od: 1.1.2003

14.

Pogodba z Ministrstvom za ﬁnance o
ﬁnanciranju nalog AJPES v letu 2003
(πt. 580-99/2002, 11.12.2002)
Velja od: 12.12.2002
Velja do: 5.1.2004

9.c

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v AJPES
(πt. 512-18/2003, 5.11.2003)
Velja od: 6.11.2003
(1. Ëlen velja od 28.6.2003)

14.a

Pogodba z Ministrstvom za ﬁnance o
ﬁnanciranju AJPES
(πt. 1611-04-160004, 6.1.2004)
Velja od: 6.1.2004

15.

IzhodiπËa za enotno ureditev in sprejemanje ukrepov s podroËja varovanja
objektov in varnosti pri delu v organizacijskih enotah AJPES
(πt. 580-107/2002, 18.12.2002)
Velja od: 18.12.2002
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16.

Pravilnik o raËunovodstvu in
ﬁnanËnem poslovanju AJPES
(πt. 580-101/2002, 18.12.2002)
Velja od: 1.1.2003

22.

OdloËba o vpisu v register zavezancev
za davek na dodano vrednost
(πt. 44711-08000012/03, 8.1.2003)
AJPES postane zavezanec: 1.1.2003

17.

Pravilnik o dnevih poslovanja, uradnih urah in delovnem Ëasu v AJPES
(πt. 580-110/2002-2, 27.12.2002)
Velja od: 1.1.2003

23.

Pravilnik o sluæbenih potovanjih in
povraËilu stroπkov za sluæbena potovanja delavcev AJPES
(πt. 512-4/2003, 31.3.2003)
Velja od: 1.4.2003

17.a

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dnevih poslovanja,
uradnih urah in delovnem Ëasu v
AJPES
(πt. 512-11/2003, 20.2.2003)
Velja od: 1.3.2003

24.

Navodilo za hrambo in zagotavljanje
izpisov podatkov in fotokopij dokumentarnega gradiva APP v AJPES
(πt. 512-6/2003-2, 14.4.2003)
Velja od: 14.4.2003

17.b

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dnevih poslovanja,
uradnih urah in delovnem Ëasu v
AJPES
(πt. 512-11/2003, 29.9.2003)
Velja od: 1.10.2003

24.a

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za hrambo in zagotavljanje izpisov podatkov in fotokopij
dokumentarnega gradiva APP v AJPES
(πt. 512-6/2003-4, 14.5.2003)
Velja od: 14.5.2003

18.

Navodilo o uporabi mobilnih telefonov v AJPES
(πt. 580-37/2003, 31.12.2002)
Velja od: 1.1.2003

25.

Pravilnik o uporabi sluæbenih avtomobilov AJPES
(πt. 512-2/03, 15.4.2003)
Velja od: 15.4.2003

19.

Navodilo za poslovanje s spisi v
AJPES
(πt. 512-1/2003, 31.12.2002)
Velja od: 1.1.2003

26.

Program dela AJPES za leto 2003
(πt. 010-5/2003, 18.8.2003)
Soglasje Vlade RS:
πt. 408-32/2002-4, 31.7.2003

20.

Sklep o blagajniπkem maksimumu v
AJPES
(πt. 512-8/2003, 31.12.2002)
Velja od: 1.1.2003

27.

ﬁnanËni naËrt AJPES za leto 2003
(πt. 010-6/2003, 18.8.2003)
Soglasje Vlade RS:
πt. 408-32/2002-4, 31.7.2003

21.

Pravilnik o oddaji javnih naroËil male
vrednosti v AJPES
(πt. 512-3/2003, 3.1.2003)
Velja od: 1.1.2003
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28.

Navodilo o popisu sredstev in
obveznosti do virov sredstev v AJPES
(πt. 512-12/2003, 3.7.2003)
Velja od: 4.7.2003

29.

Pravilnik o izobraæevanju delavcev
AJPES
(πt. 512-14/2003, 23.7.2003)
Velja od: 23.7.2003
Velja do: sprejema Kolektivne
pogodbe za javni sektor

30.

30.a

31.
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Program izobraæevanja delavcev AJPES
v letu 2003
(πt. 512-17/2003, 25.7.2003)
Velja od: 1.1.2003
Velja do: 31.12.2003
Program izobraæevanja usluæbencev
AJPES v letu 2004
(πt. 524-6/2004, 16.3.2004)
Velja od: 1.1.2004
Velja do: 31.12.2004
Pravilnik o enotnem kontnem naËrtu
AJPES
(πt. 512-22/2003, 31.12.2003)
Velja od: 1.1.2004

Priloge

32.

Metodologija za ugotavljanje stroπkov
gospodarske dejavnosti AJPES
(πt. 512-3/2004, 2.2.2004)
Velja od: 2.2.2004
Uporaba od: 1.1.2004

33.

PriroËnik za delo: Predloæitev in
obdelava letnih poroËil pravnih oseb
javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in druπtev za leto 2003
(πt. 112-4/2004, 12.2.2004)
Velja od: 12.2.2004

34.

PriroËnik za delo na podroËju prejema,
kontrole, obdelave in posredovanja
podatkov iz letnih poroËil gospodarskih
druæb in samostojnih podjetnikov
posameznikov (marec 2004)
Velja od: marca 2004

35.

Pravilnik o organiziranosti in delovanju Sluæbe za notranjo revizijo AJPES
(πt. 512-5/2004, 30.4.2004)
Velja od: 30.4.2004

Priloga 5
Seznam projektnih oziroma delovnih skupin in komisij, imenovanih v AJPES

1. Projektna skupina za spremljanje in razvoj statistiËnih raziskovanj
2. Projektna skupina za vzpostavitev sistema predlaganja, obdelovanja in objavljanja letnih poroËil poslovnih subjektov
3. Projektna skupina za razvoj bonitetne dejavnosti
4. Projektna skupina za razvoj podroËja vodenja Poslovnega registra Slovenije v AJPES
5. Delovna skupina za zagotovitev pravilnosti podatkov v Poslovnem registru Slovenije
6. Delovna skupina za reπevanje problemov pri izvajanju operativnih nalog vodenja PRS
7. Projektna skupina za izpeljavo nalog AJPES v okviru projekta VEM
8. Delovna skupina za izdelavo predlogov internih aktov AJPES
9. Komisija za razvrπËanje enot poslovnega registra po dejavnostih
10. Komisija za uniËenje πtampiljk AJPES*
11. Komisija za razvrπËanje enot PRS po standardni klasiﬁkaciji dejavnosti
12. Projektna skupina za izdelavo spletnih strani AJPES*
13. Strokovna skupina za organiziranje in nadziranje izvajanja veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti v AJPES
14. Delovna skupina za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o PRS*
15. Komisija za preverjanje stroπkov uporabe mobilnih telefonov v AJPES
16. Projektna skupina za zagotovitev uËinkovitega delovanja Registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin
17. Komisija za preveritev oddaje javnih naroËil male vrednosti v AJPES*
18. Delovna skupina za doloËitev prodajne cene baz podatkov letnih poroËil in pripravo
ustreznega akta o zagotavljanju teh podatkov*
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19. Projektna skupina za zaπËito informacij v AJPES
20. Komisija za ugotovitev poteka roka hrambe dokumentarnega gradiva APP v centrali AJPES
21. Komisija za doloËitev oznak podatkovnih baz iz letnih poroËil poslovnih subjektov
22. Strokovna komisija za pregled pravilnosti oznaËevanja namenov plaËil na plaËilnih
nalogih v AJPES*
23. Strokovna skupina za statistiko ﬁnanËnih raËunov
24. Delovna skupina za pomoË pri knjiæenju prejetih plaËil za storitve AJPES*
25. Komisija za odobritev izobraæevanja za pridobitev viπje stopnje strokovne izobrazbe usluæbencem AJPES
26. Projektna skupina za vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema o plaËah
v javnem sektorju
27. Komisija za prevzem programske opreme za vzpostavitev in delovanje registra neposestnih zastavnih pravic na premiËninah*
28. Strokovna skupina za pripravo podlag za izvajanje nalog AJPES kot prekrπkovnega organa
29. Komisija za odstranitev oziroma uniËenje opreme in drobnega inventarja AJPES
30. Komisija za preveritev pravilnosti ravnanja AJPES pri vkljuËevanju podatkov v ﬁ-PO
* Komisija oziroma skupina je konËala delo.
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Priloga 6
©tevilo zavezancev za predloæitev letnih poroËil
in πtevilo predloæenih letnih poroËil za leto 2002
©tevilo gospodarskih druæb, zavezanih za predloæitev letnih poroËil,
πtevilo gospodarskih druæb, ki so predloæile letna poroËila za leto 2002,
in πtevilo predloæenih letnih poroËil za leto 2002
Izpostava

Za dræavno statistiko
©tevilo gospodarskih druæb
zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil*

ki so predloæile
letna poroËila

Za javnost podatkov
©tevilo gospodarskih druæb
zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæile
letna poroËila

©tevilo
predloæenih
letnih poroËil

Celje

3.164

2.774

3.165

2.788

2.830

Koper

2.638

2.379

2.638

2.379

2.408

Kranj

4.168

3.497

4.168

3.475

3.510

Krπko

981

876

981

876

887

Ljubljana

18.818

17.006

18.818

16.947

17.155

Maribor

5.378

4.469

5.378

4.471

4.538

Murska Sobota

1.138

1.054

1.138

1.054

1.082

Nova Gorica

2.170

2.010

2.170

2.014

2.049

Novo mesto

1.836

1.660

1.837

1.676

1.702

748

651

748

654

662

Postojna
Trbovlje

606

474

606

467

477

Velenje

1.257

1.201

1.257

1.203

1.222

Skupaj

42.902

38.051

42.904

38.004

38.522

* VkljuËno s skladi, bankami in zavarovalnicami, ki podatkov iz letnih poroËil za dræavno statistiko ne
predloæijo, predloæijo pa jih za javnost podatkov.
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©tevilo samostojnih podjetnikov, zavezanih za predloæitev letnih poroËil,
in πtevilo samostojnih podjetnikov, ki so predloæili letna poroËila za leto 2002
Izpostava

Za dræavno statistiko

Za javnost podatkov

©tevilo samostojnih podjetnikov

©tevilo samostojnih podjetnikov

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæili
letna poroËila

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæili
letna poroËila

Celje

5.734

5.321

5.734

5.308

Koper

4.228

3.764

4.228

3.769

Kranj

5.825

5.136

5.825

5.135

Krπko

2.326

2.126

2.326

2.128

13.004

11.916

13.004

12.085

Maribor

9.552

8.864

9.552

8.931

Murska Sobota

3.027

2.746

3.027

2.748

Nova Gorica

4.919

4.465

4.919

4.487

Novo mesto

3.903

3.650

3.903

3.655

Postojna

1.723

1.513

1.723

1.517

Trbovlje

966

869

966

867

Ljubljana

Velenje

3.030

2.829

3.030

2.825

Skupaj

58.237

53.199

58.237

53.455

©tevilo pravnih oseb javnega prava, zavezanih za predloæitev letnih poroËil,
in πtevilo pravnih oseb javnega prava, ki so predloæile letna poroËila za leto 2002
Izpostava

Za dræavno statistiko

Za javnost podatkov

©tevilo pravnih oseb javnega prava

©tevilo pravnih oseb javnega prava

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæile
letna poroËila

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæile
letna poroËila

Celje

283

281

283

281

Koper

183

183

183

183

Kranj

260

242

260

242

Krπko

120

120

120

120

Ljubljana

778

695

778

695

Maribor

368

368

368

368

Murska Sobota

254

254

254

254

Nova Gorica

252

252

252

252

Novo mesto

202

202

202

202

Postojna

90

90

90

90

Trbovlje

62

62

62

62

Velenje

140

139

140

139

Skupaj

2.992

2.888

2.992

2.888
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©tevilo pravnih oseb zasebnega prava, zavezanih za predloæitev letnih poroËil, in
πtevilo pravnih oseb zasebnega prava, ki so predloæile letna poroËila za leto 2002
Izpostava

Celje

Za dræavno statistiko

Za javnost podatkov

©tevilo pravnih oseb zasebnega prava

©tevilo pravnih oseb zasebnega prava

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæile
letna poroËila

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæile
letna poroËila

400

298

400

298

Koper

213

182

213

182

Kranj

385

297

385

297

Krπko

163

136

163

136

1.723

994

1.723

994

Maribor

604

428

604

428

Murska Sobota

225

200

225

200

Nova Gorica

273

188

273

188

Novo mesto

302

227

302

227

Postojna

127

93

127

93

Trbovlje

97

80

97

80

Ljubljana

Velenje

191

156

191

156

Skupaj

4.703

3.279

4.703

3.279

©tevilo druπtev, zavezanih za predloæitev letnih poroËil,
in πtevilo druπtev, ki so predloæila letna poroËila za leto 2002
Izpostava

Celje

Za dræavno statistiko

Za javnost podatkov

©tevilo druπtev

©tevilo druπtev

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæila
letna poroËila

zavezanih za
predloæitev
letnih poroËil

ki so predloæila
letna poroËila

1.711

1.296

1.711

1.296

Koper

966

687

966

687

Kranj

1.535

1.183

1.535

1.183

Krπko

613

570

613

570

5.112

2.947

5.112

2.947

Maribor

2.701

1.919

2.701

1.919

Murska Sobota

1.165

907

1.165

907

Nova Gorica

993

824

993

824

Novo mesto

1.234

961

1.234

961

Postojna

517

392

517

392

Trbovlje

329

278

329

278

Ljubljana

Velenje

854

723

854

723

Skupaj

17.730

12.687

17.730

12.687
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Priloga 7
Objava letnih poroËil gospodarskih druæb
in samostojnih podjetnikov za leto 2002 na spletnem portalu AJPES
©TEVILO OBJAVLJENIH LETNIH PORO»IL
Datum
javne
objave

Skupaj

Gospodarske druæbe

Skupaj

Revidirana
letna
poroËila
3

Samostojni
podjetniki
Konsolidirana letna
poroËila

1 (2+5)

2

4

5

26.05.2003

34.078

34.078

181

24

0

13.06.2003

54.351

1.398

184

26

52.953

01.07.2003

306

306

251

55

0

15.07.2003

- 274

77

101

23

- 351

25.07.2003

719

330

178

48

389

14.08.2003

264

263

216

47

1

29.08.2003

246

245

163

40

1

12.09.2003

470

470

344

84

0

26.09.2003

543

542

364

111

1

17.10.2003

335

327

130

35

8

28.11.2003

768

382

42

12

386

10.12.2003

159

86

6

4

73

23.12.2003

4

10

7

2

- 6

14.01.2004

2

2

0

0

0

25.02.2004

3

3

2

1

0

09.03.2004
Skupaj

73

Priloge

3

3

2

1

0

91.977

38.522

2.171

513

53.455

Priloga 8
Pregled posredovanja podatkovnih baz letnih poroËil
posameznih poslovnih subjektov za leto 2002

A. NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ PO ZAKONU
Datum sklenitve
dogovora oziroma
pogodbe

Datum posredovanja
podatkov

Datum predloga za
deponiranje pri notarju

Datum
notarskega potrdila

29.05.2003

30.05.2003

02.06.2003

Zap.
πt. NaroËnik

Podatkovna baza

1.

Gospodarska zbornica Slovenije, DimiËeva 13, Ljubljana

gospodarske druæbe

27.05.2003

samostojni podjetniki

27.05.2003

16.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

2.

Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,

gospodarske druæbe

30.05.2003

03.06.2003

05.06.2003

05.06.2003

GregorËiËeva 27, Ljubljana

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana
Ministrstvo za ﬁnance, ÆupanËiËeva 3, Ljubljana
StatistiËni urad Republike Slovenije, Voæarski pot 12, Ljubljana

DavËna uprava Republike Slovenije, ©martinska 55, Ljubljana

Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana

Obrtna zbornica Slovenije, Celovπka 71, Ljubljana
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
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samostojni podjetniki

30.05.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

pravne osebe javnega prava

30.05.2003

03.04.2003

ni deponirano*

ni deponirano*

pravne osebe zasebnega prava

30.05.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

druπtva

30.05.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

02.06.2003

03.06.2003

05.06.2003

05.06.2003

samostojni podjetniki

02.06.2003

16.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

11.06.2003

11.06.2003

02.12.2003

05.12.2003

samostojni podjetniki

11.06.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

ni sklenjeno

07.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

samostojni podjetniki

ni sklenjeno

07.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

pravne osebe javnega prava

ni sklenjeno

03.04.2003

ni deponirano*

ni deponirano*

pravne osebe zasebnega prava

ni sklenjeno

14.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

druπtva

ni sklenjeno

14.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

ni sklenjeno

26.08.2003

02.12.2003

05.12.2003

samostojni podjetniki

ni sklenjeno

26.08.2003

02.12.2003

05.12.2003

pravne osebe javnega prava

ni sklenjeno

26.08.2003

02.12.2003

05.12.2003

pravne osebe zasebnega prava

ni sklenjeno

26.08.2003

02.12.2003

05.12.2003

druπtva

ni sklenjeno

26.08.2003

02.12.2003

05.12.2003

gospodarske druæbe

14.07.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

samostojni podjetniki

14.07.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

pravne osebe javnega prava

14.07.2003

15.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

29.09.2003

19.11.2003

02.12.2003

05.12.2003

samostojni podjetniki

29.09.2003

19.11.2003

02.12.2003

05.12.2003

gospodarske druæbe

17.03.2004

25.03.2004

14.04.2004

14.04.2004

samostojni podjetniki

17.03.2004

25.03.2004

14.04.2004

14.04.2004
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B. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - NEKOMERCIALNA UPORABA

Zap.
πt. NaroËnik

Podatkovna baza

1.

gospodarske druæbe

2.
3.
4.
5.
6.

Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana

Nova Kreditna banka d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, Maribor
Inπtitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploπËad 17, Ljubljana
Ekonomska fakulteta-PASEF, Kardeljeva ploπËad 17, Ljubljana
Ekonomski inπtitut Pravne fakultete, Preπernova 21, Ljubljana
Javna Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana

Datum
sklenitve
dogovora
oziroma
pogodbe
07.07.2003

Datum
plaËila

Datum
posredovanja
podatkov

Datum
predloga za
deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

09.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

samostojni podjetniki

07.07.2003

09.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

pravne osebe javnega prava

07.07.2003

09.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

pravne osebe zasebnega prava

07.07.2003

09.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

druπtva

07.07.2003

09.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

30.06.2003

08.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

samostojni podjetniki

30.06.2003

08.07.2003

11.07.2003

21.07.2003

22.07.2003

gospodarske druæbe

22.08.2003

15.09.2003

04.11.2003

02.12.2003

05.12.2003

samostojni podjetniki

22.08.2003

15.09.2003

04.11.2003

02.12.2003

05.12.2003

gospodarske druæbe

28.08.2003

11.09.2003

12.09.2003

02.12.2003

05.12.2003

samostojni podjetniki

28.08.2003

11.09.2003

12.09.2003

02.12.2003

05.12.2003

gospodarske druæbe

18.12.2003

29.12.2003

14.01.2004

16.01.2004

21.01.2004

samostojni podjetniki

18.12.2003

29.12.2003

14.01.2004

16.01.2004

21.01.2004

gospodarske druæbe

01.04.2004

05.04.2004

06.04.2004

14.04.2004

14.04.2004

Datum
sklenitve
dogovora
oziroma
pogodbe

Datum
plaËila

Datum
posredovanja
podatkov

Datum
predloga za
deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

deponirano

deponirano

pod Adacta

pod Adacta

deponirano

deponirano

pod Adacta

pod Adacta

21.07.2003

22.07.2003

C. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ - KOMERCIALNA UPORABA

Zap.
πt.
NaroËnik

Podatkovna baza

1.

gospodarske druæbe

/

/

27.06.2003

samostojni podjetniki

/

/

27.06.2003

1a. ADACTA d.o.o., Leskoπkova 9/D, Ljubljana

gospodarske druæbe

/

/

27.06.2003

2.

iGV d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana

gospodarske druæbe
samostojni podjetniki

24.06.2003

27.06.2003

27.06.2003

21.07.2003

22.07.2003

3.

NoviForum d.o.o., Stegne 31, Ljubljana

gospodarske druæbe

27.06.2003

26.06.2003

27.06.2003

21.07.2003

22.07.2003

samostojni podjetniki

27.06.2003

26.06.2003

27.06.2003

21.07.2003

22.07.2003

AJPES, Træaπka cesta 16, Ljubljana

samostojni podjetniki

/

/

27.06.2003

21.07.2003

22.07.2003

24.06.2003

27.06.2003

27.06.2003

21.07.2003

22.07.2003

* Ni oznake v podatkovnih bazah, ker metodoloπko navodilo za posredovanje podatkovnih baz πe ni bilo izdano.
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Krajπave
AJPES
APP
CURS
DDV
DURS
MF
Projekt VEM
PRS
RZPP
SDK
SURS
UJP
Vlada RS
ZGD
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Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Agencija Republike Slovenije za plaËilni promet
Carinska uprava Republike Slovenije
Davek na dodano vrednost
DavËna uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za finance
Projekt “Vse na enem mestu - VEM”
Poslovni register Slovenije
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin
Sluæba druæbenega knjigovodstva Republike Slovenije
StatistiËni urad Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za javna plaËila
Vlada Republike Slovenije
Zakon o gospodarskih druæbah

AJPES ›› Letno poroËilo 2003

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Letno poroËilo 2003
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