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O vsebini
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v letu 2005 v
celoti uresniËila svoje poslanstvo. Vse naloge, doloËene v zakonih in drugih predpisih, je
opravila strokovno, pravoËasno in uporabnikom prijazno.
Pridobila je vrsto novih nalog in hkrati naredila velik korak k uresniËitvi svojega
dolgoroËnega cilja: zagotoviti zbiranje in posredovanje podatkov o vseh poslovnih su‑
bjektih v državi na enem mestu oziroma z enega mesta, in to z uporabo najsodobnejše
informacijske tehnologije. Na podroËju zbiranja podatkov poslovnih subjektov pa je vpe‑
ljala številne racionalnejše rešitve.
Pomembna nova naloga AJPES je bila registracija samostojnih podjetnikov posa‑
meznikov, ki je pomenila prvo, zelo zahtevno in obsežno fazo v prenosu pristojnosti
registracije vseh poslovnih subjektov na AJPES in s tem tudi uresniËitev prve faze dolgo‑
roËnega cilja AJPES. AJPES je 1.7.2005 postala registrski organ za samostojne podjetni‑
ke, dotlej je registracijo opravljala DavËna uprava Republike Slovenije. S tem je Poslovni
register Slovenije postal primarni register za to vrsto poslovnih subjektov; postopek re‑
gistracije samostojnih podjetnikov poteka elektronsko prek veË kakor 200 vstopnih toËk
pri razliËnih institucijah, vkljuËenih v sistem “Vse na enem mestu − VEM”. Za približno
polovico samostojnih podjetnikov se postopek registracije zaËne na vstopnih toËkah
AJPES.
V letu 2005 je AJPES postala prekrškovni organ. To pomeni, da je zaËela opravljati
naloge v zvezi z vodenjem in odloËanjem v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo
predložitve letnih oziroma drugih poroËil in podatkov. Vzpostavila je temeljne podlage
za opravljanje teh nalog in zaËela postopke o prekrških zoper 1.930 poslovnih subjektov,
ki AJPES niso predložili letnih poroËil za leto 2004.
Nova naloga v tem letu je bila tudi obvešËanje registrskih sodišË o nastopu razloga
za izbris tistih gospodarskih družb iz Sodnega registra, ki v dveh zaporednih poslovnih
letih niso predložile letnih poroËil. AJPES je registrskim sodišËem poslala 1.968 obvestil
o nastopu tovrstnega razloga za izbris gospodarskih družb iz Sodnega registra.
V letu 2005 je bila dosežena pomembna racionalizacija na podroËju zbiranja po‑
datkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah. Podatke, ki sta jih predtem vsak za svoj
namen zbirala AJPES in StatistiËni urad Republike Slovenije, je v letu 2005 zaËela zbirati
samo AJPES za obe instituciji hkrati, pretežno elektronsko − prek svojega spletnega por‑
tala. To je pomenilo veliko razbremenitev pravnih oseb, ki po novem na leto predlagajo
kar 2,5 milijona tovrstnih podatkov manj. Za izpeljavo te racionalizacije je AJPES skupaj
s SURS prejela priznanje “Dobra praksa v slovenski javni upravi 2005”.
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Nenazadnje so bila v letu 2005 uresniËena veËletna prizadevanja AJPES za predla‑
ganje letnih poroËil za vse namene samo eni instituciji. Od leta 2006 dalje bodo tako
poslovni subjekti letna poroËila predlagali samo AJPES, niË veË tudi DURS. Ta racionali‑
zacija pomeni razbremenitev veË kakor 100 tisoË poslovnih subjektov.
Osrednji del nalog, ki jih je AJPES opravila v letu 2005, pa so bile naloge, doloËene
že v Zakonu o plaËilnem prometu. Te naloge so:

• zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov
iz letnih poroËil poslovnih subjektov,
• izvajanje statistiËnih raziskovanj,
• vodenje registrov in evidenc podatkov,
• izdelovanje bonitetnih informacij,
• opravljanje veËstranskega pobotanja obveznosti in
terjatev med poslovnimi subjekti.
AJPES je v letu 2005 zbrala in obdelala 121.279 letnih poroËil poslovnih subjektov
za leto 2004: letna poroËila 42.068 gospodarskih družb, 55.197 samostojnih podjetni‑
kov, 2.892 pravnih oseb javnega prava, 4.078 nepridobitnih organizacij − pravnih oseb
zasebnega prava in 17.044 društev. V okvir te naloge sodi tudi javna objava letnih po‑
roËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES, ki je
najsodobnejši naËin posredovanja oziroma objavljanja podatkov letnih poroËil.
Dokaj obsežne so bile naloge statistiËnih raziskovanj. Omeniti velja predvsem dve
vrsti raziskovanj: prva temelji na podatkih plaËilnega prometa, druga pa na podatkih o
izplaËanih plaËah pri pravnih osebah. V letu 2005 je AJPES vsak mesec obdelala podatke
o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov za okrog 70.000 pravnih oseb, veË kakor
37.500 poroËil o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah in hkrati okrog 1.700 poroËil o
izplaËanih plaËah zaposlenim v javnem sektorju, za katere ne veljajo doloËila kolektiv‑
nih pogodb. Rezultate teh obdelav je AJPES vsak mesec objavila na svojem spletnem
portalu.
V poslovni register je AJPES v letu 2005 vpisala 19.805 novih poslovnih subjektov
oziroma njihovih delov in 303.312 sprememb podatkov, iz poslovnega registra pa je iz‑
brisala 12.728 poslovnih subjektov oziroma njihovih delov. Ob koncu leta 2005 je bilo
tako v poslovnem registru vpisanih 183.197 enot, 151.243 poslovnih subjektov in 31.954
njihovih delov.
V Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin, ki ga je AJPES
vzpostavila v drugi polovici leta 2004, je v letu 2005 vpisala 2.421 zahtev za vpis zastav‑
nih pravic za zavarovanje terjatev. Na dan 31.12.2005 je bilo v register zastavnih pravic
vpisanih 14.775 zastavljenih premiËnin. Ker je ista premiËnina lahko zastavljena veËkrat,
je bilo v registru zastavnih pravic na dan 31.12.2005 vpisanih 21.787 zastavnih pravic,
19.533 iz naslova prostovoljne zastave in 2.254 iz naslova rubeža.
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Poleg navedenih nalog, ki sodijo v dejavnost javne službe, je AJPES v letu 2005
opravljala še naloge, ki sodijo v gospodarsko dejavnost. Izdelala je 27.047 informacij o
boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov in izpeljala 12 krogov veËstranske‑
ga pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti, v katerih je bilo pobotanih
za 67 milijard tolarjev obveznosti.
AJPES je morala tudi v letu 2005 opraviti vrsto nalog v zvezi s prenehanjem poslo‑
vanja Agencije Republike Slovenije za plaËilni promet. Iz dokumentarnega gradiva APP,
ki ga hrani, je posredovala naroËnikom številne podatke in informacije. Zaradi poteka
roka hrambe je uniËila okrog 76 ton dokumentarnega gradiva APP v papirni obliki in
dokumentarno gradivo APP v obliki zapisov na skoraj 1.000 elektronskih medijih. Del
tistega dokumentarnega gradiva APP, ki ima trajni rok hrambe, je izroËila pristojnim
arhivom. Po posebnem sklepu Vlade Republike Slovenije je AJPES v tem letu vodila evi‑
denco in skrbela za odplaËila kreditov za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš
in stanovanj 218 uslužbencev APP, ki veËinoma niso zaposleni v AJPES. Vlada Republike
Slovenije je s sklepom pooblastila AJPES tudi za izdajanje potrdil o odplaËanih stano‑
vanjskih kreditih, danih uslužbencem APP.
Uspešno izpeljavo vseh nalog AJPES je omogoËila uËinkovita izvedba “podpornih”
nalog:

•
•
•
•

financiranje in raËunovodstvo,
pravne, kadrovske in splošne naloge,
informacijska tehnologija,
notranja revizija.

Ker je pravilno, hitro in varno delovanje informacijskega sistema temelj kakovo‑
stnega in uËinkovitega opravljanja nalog, je AJPES v letu 2005 pri pristojni zunanji
instituciji naroËila revizijo informacijskega sistema. Ugotovitve in predlogi revizije bodo
AJPES v veliko pomoË pri odpravi oziroma prepreËitvi tveganj v delovanju informacijske‑
ga sistema.
V letu 2005 je AJPES že drugo leto zapored pridobila mnenje uporabnikov o kako‑
vosti storitev, ki jih opravlja, in predloge za izboljšanje svojega poslovanja. Uporabniki
so ocenjevali kakovost 12 razliËnih storitev AJPES z ocenami od 1 do 5. Ocenili so jih s
povpreËno oceno 3,9, više kakor v letu 2004, ko je bila povpreËna ocena 3,8. Najvišjo
oceno (4,3) je dobila spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaËanih plaËah. Uporab‑
niki so navedli tudi nekaj koristnih predlogov, ki jih AJPES že uresniËuje oziroma jih bo
uresniËila v najkrajšem Ëasu.
AJPES je v letu 2005 poslovala v 13 organizacijskih enotah (v centrali v Ljubljani in
v 12 izpostavah v veËjih krajih po Sloveniji). Na dan 31.12.2005 je bilo v AJPES zaposle‑
nih 245 uslužbencev, 5 veË kakor na dan 31.12.2004. V centrali je bilo zaposlenih 77, v
izpostavah pa 168 uslužbencev.
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Zaradi strokovnega in uËinkovitega razvoja obstojeËih in novih nalog je bilo v letu
2005 delo AJPES na tem podroËju organizirano v okviru razliËnih projektnih in drugih
skupin ter komisij. Imenovane so bile za razvoj podroËja letnih poroËil poslovnih subjek‑
tov, za posodobitev poslovnega registra, za izpeljavo nalog v okviru projekta “VEM”, za
pripravo podlag za izvajanje nalog AJPES kot prekrškovnega organa itd.
Tudi v letu 2005 je AJPES skrbela za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
svojih uslužbencev. V skladu s programom izobraževanja je bilo v izobraževanje za pri‑
dobitev višje stopnje strokovne izobrazbe vkljuËenih 46 uslužbencev. Uslužbenci AJPES
so se udeleževali razliËnih seminarjev, konferenc in drugih oblik strokovnega izpopolnje‑
vanja. Strokovni izpit iz upravnega postopka je opravilo 105, preizkus znanja za vodenje
in odloËanje o prekrških pa 20 uslužbencev. Usposabljanja “e‑VEM” se je udeležilo 95,
posvetovanja o sestavljanju letnih poroËil za leto 2004 pa 69 uslužbencev; za uporabo
raËunalniškega programa Brioquery se je usposobilo 45 uslužbencev.
V letu 2005 so bili prviË opravljeni letni pogovori s sodelavci. Te pogovore so
opravili direktorica, vodje sektorjev in služb in vodje izpostav. S sodelavci so ugotavljali
njihovo posebno znanje, sposobnosti in interese ter potrebno dodatno znanje in pogoje
za še bolj uËinkovito delo AJPES.
Nekaj podatkov o poslovnem izidu. AJPES je v letu 2005 ustvarila za 1.800 milijo‑
nov tolarjev prihodkov in obraËunala za 1.749 milijonov tolarjev odhodkov. Ugotovila je
51 milijonov tolarjev presežka prihodkov nad odhodki, 5 milijonov tolarjev iz opravljanja
javne službe in 46 milijonov tolarjev iz opravljanja gospodarske dejavnosti.
Revizijo Letnega poroËila AJPES za leto 2005 je opravila družba KPMG Slovenija
d. o. o. Izrazila je mnenje, da sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili poštena
predstavitev finanËnega stanja AJPES na dan 31.12.2005 in poslovnega izida v letu 2005
v skladu z Zakonom o raËunovodstvu. Ugotovila je tudi, da je poslovno poroËilo AJPES
za leto 2005 v skladu z revidiranima raËunovodskima izkazoma.
Letno poroËilo AJPES za leto 2005 je sprejel Svet AJPES na 40. seji 23.5.2006. Vlada
Republike Slovenije je k letnemu poroËilu dala soglasje s sklepom, sprejetim na 84. redni
seji 27.7.2006.

Darinka Pozvek, direktorica
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Zakonske in druge podlage za
ustanovitev in delovanje AJPES

• Sklep o poroËanju podatkov za namene statistike finanËnih raËunov in navodilo
za izvajanje tega sklepa, ki doloËata zbiranje, obdelavo in posredovanje podat‑
kov poslovnih subjektov za statistiko finanËnih raËunov.
• Navodilo za prikazovanje podatkov o plaËah, ki je danes resda še pravna podlaga
za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah v javnem
sektorju, saj je izvajanje novega Pravilnika o metodologiji za posredovanje in
analizo podatkov o plaËah v javnem sektorju pogojeno z zaËetkom izplaËevanja
plaË po Zakonu o sistemu plaË v javnem sektorju.
• Dogovor o politiki plaË v zasebnem sektorju v obdobju 2004−2005, Zakon o
izvajanju Dogovora o politiki plaË v zasebnem sektorju v obdobju 2004−2005 in
Navodilo za prikazovanje podatkov o plaËah v zasebnem sektorju, ki doloËajo
zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah v zasebnem
sektorju.
• Navodilo o vsebini in naËinu poroËanja o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah
za potrebe statistiËnega raziskovanja, ki doloËa vsebino, naËin in rok poroËanja
meseËnih podatkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji;
v skladu s predpisi o sistemu državne statistike ga izvajata SURS in AJPES.
• Zakon o javnih naroËilih za zbiranje in obdelovanje statistiËnih podatkov v zvezi
z javnimi naroËili.
• SrednjeroËni in letni programi statistiËnih raziskovanj, ki opredeljujejo posame‑
zna statistiËna raziskovanja, katerih pooblašËena izvajalka je AJPES.

AJPES je bila ustanovljena v letu 2002 s sklepom o ustanovitvi na podlagi Zakona
o plaËilnem prometu. Sklep o ustanovitvi doloËa statusno-pravne atribute AJPES: ime in
sedež, organiziranost in naloge, organe, razmerja do ustanovitelja in do drugih subjek‑
tov, financiranje, odgovornost za obveznosti in druga pomembna vprašanja.
AJPES je do konca leta 2002 poslovala v okviru APP, 1.1.2003 pa je zaËela poslovati
samostojno.
Za delovanje AJPES je najpomembnejši Zakon o plaËilnem prometu, ki doloËa njene
temeljne naloge. Zakon o plaËilnem prometu predpisuje tudi hrambo dokumentarnega
gradiva APP v AJPES. Posamezne naloge AJPES pa natanËneje opredeljujejo predvsem
naslednji zakoni in podzakonski predpisi:

• Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o raËunovodstvu in Zakon o društvih, ki
poslovnim subjektom predpisujejo predlaganje letnih poroËil AJPES, AJPES pa
nalagajo obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov letnih poroËil.
• Zakon o prekrških, ki doloËa ravnanje AJPES kot prekrškovnega organa ob nepre‑
dložitvi letnih in drugih poroËil poslovnih subjektov.
• Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ki doloËa vzpostavitev, vodenje in vzdr‑
ževanje poslovnega registra, opredeljuje enote tega registra, doloËa njihovo
identifikacijo in obvezno uporabo, podatke o enotah in njihovo razvršËanje po
dejavnostih ter uporabo in izkazovanje podatkov o enotah registra.
• Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki predpisuje
naËin doloËanja identifikacije enotam poslovnega registra, vsebino tega registra
glede na pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta, predlog za vpis v
poslovni register, naËin pridobivanja podatkov o novih enotah registra in o spre‑
membah za že registrirane enote, naËin in kriterije razvršËanja enot po dejav‑
nostih in ugotavljanje glavne dejavnosti, ravnanje pri spremembah dejavnosti,
obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, postopek dela Komisije za
razvršËanje po dejavnostih pri ponovni razvrstitvi in preverjanje podatkov.
• Pravilnik o naËinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih pod‑
jetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije, ki doloËa naËin in posto‑
pek registracije samostojnih podjetnikov v poslovnem registru, vpisa sprememb
podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika
ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih v poslovnem registru kot pri‑
marnem registru za to vrsto poslovnih subjektov.
• Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davËnem postop‑
ku in Uredba o vodenju Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premiËnin, ki so podlaga za vodenje in vzdrževanje registra zastavnih pravic.
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Za delovanje AJPES oziroma za opravljanje “podpornih” nalog temeljnim nalogam
AJPES so pomembni še drugi predpisi, od tistih, ki urejajo opravljanje nalog financiranja
in raËunovodstva, pravnih, kadrovskih in splošnih nalog ter nalog informacijske tehno‑
logije do nalog notranje revizije v AJPES.
Posebej velja omeniti še sklep Vlade Republike Slovenije, ki ureja izdajanje in pod‑
pisovanje potrdil o dokonËnem poplaËilu posojil, danih uslužbencem APP oziroma njenih
predhodnic za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, in v zvezi
s tem izdajanje in podpisovanje izbrisnih pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris za‑
stavne pravice in prepoved odtujitve in obremenitve na teh nepremiËninah, vpisanih v
zemljiško knjigo.
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Zakonske in druge podlage za ustanovitev in delovanje AJPES

Organizacija in kadri
Organizacijske enote in organizacijski deli
Organizacijske enote, v katerih AJPES opravlja svoje naloge, so doloËene v sklepu
o ustanovitvi.
AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah: v centrali v Ljubljani in v 12 iz‑
postavah v veËjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki statistiËni regiji
je po ena izpostava AJPES.
Po številu 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. Takšnih
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 prav‑
nih oseb. To so izpostave Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje.
Vse organizacijske enote, razen Izpostave Trbovlje, so zaËele poslovati 1.1.2003.
Izpostava Trbovlje je zaradi potrebne obnove in opreme poslovnih prostorov zaËela po‑
slovati v novembru 2003.

Kje smo?
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Notranja organizacija AJPES je zasnovana v pravilniku o notranji organizaciji 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 orga‑
nizacijskimi enotami AJPES.
Za opravljanje nalog so v centrali organizirani dva sektorja (Sektor za statistiko
in informiranje in Sektor za registre in evidence podatkov) in štiri službe (Služba za
informacijsko tehnologijo, Služba za financiranje in raËunovodstvo, Služba za pravne,
kadrovske in splošne naloge in Služba za notranjo revizijo). Izpostava I. velikostnega ra‑
zreda opravlja naloge v štirih oddelkih (Oddelek za letna poroËila, Oddelek za statistiËna
raziskovanja, Oddelek za bonitetno dejavnost in Oddelek za registre in evidence podat‑
kov), 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.

Poslovni in drugi prostori
AJPES je imela 31.12.2005 v upravljanju poslovne in druge prostore (garaže in par‑
kirna mesta) na 19 lokacijah v skupni izmeri 9.355 m2. Organizacijske enote, razen izpo‑
stav Ljubljana in Maribor in centrale, so v letu 2005 poslovale na eni lokaciji. Izpostava
Ljubljana je imela poslovne in druge prostore na 4 lokacijah; na eni (Ljubljana, Cesta v
KleËe 12) je opravljala tekoËe naloge, na 3 (Kamnik, Litija in Cerknica) pa je bilo arhi‑
virano dokumentarno gradivo APP. Izpostava Maribor je poslovala na 2 lokacijah: na eni
(Maribor, Svetozarevska ulica 9) je imela poslovne prostore, na drugi (Maribor, Vita Kraig‑
herja 5) pa parkirna mesta. Centrala je imela na eni lokaciji (Ljubljana, Tržaška cesta 16)
poslovne prostore, na drugi (Ljubljana, Glinška ulica 3) pa garaže in parkirna mesta.
AJPES je imela 31.12.2005 v upravljanju še poslovne prostore v Brežicah (Cesta
prvih borcev 36) v izmeri 476 m2. Ti poslovni prostori so v postopku denacionalizacije;
AJPES jih je izpraznila v letu 2004.

Sistemizacija in zasedba delovnih mest
Sistemizacijo delovnih mest v AJPES doloËa pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.
Poleg opisnih kategorij v splošnem delu doloËa pravilnik tudi katalog delovnih mest po
organizacijskih enotah. V katalogu so za posamezno delovno mesto navedeni naslednji
podatki: šifra delovnega mesta, podroËje dela, ime in število delovnih mest, vrednost
delovnega mesta (koliËnik in dodatki), opis nalog, pristojnosti in odgovornosti, tarifna
skupina in zahteve glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dodatnega znanja in
drugih posebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta. Delovna mesta so sistemizirana
tako, da je zagotovljeno strokovno in racionalno izvajanje nalog AJPES.
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Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJPES je bil v letu 2005 veËkrat spreme‑
njen. Spremeniti ga je bilo treba zaradi izvajanja novih nalog, ki jih je AJPES zaËela
opravljati v letu 2005: postala je prekrškovni organ za vodenje in odloËanje v postopkih
o prekrških zaradi nepredložitve letnih in drugih poroËil, od DURS je prevzela Vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov in 1.7.2005 postala registrski organ za te po‑
slovne subjekte, zaËela je obvešËati registrska sodišËa o nastopu izbrisnega razloga pri
gospodarskih družbah, ki v dveh zaporednih letih niso AJPES predložile letnega poroËila,
in na podlagi dogovora zbirati podatke o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah v državi
hkrati za potrebe SURS in AJPES. Pravilnik je bilo treba spremeniti tudi zaradi vse veËje
zahtevnosti nalog na doloËenih podroËjih dela. Zato je morala AJPES število izvajalcev na
nekaterih delovnih mestih zmanjšati, na drugih pa poveËati in sistemizirati nova delovna
mesta. Poleg teh sprememb pravilnika je AJPES v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih
in s podzakonskimi predpisi opravila uskladitev poimenovanja delovnih mest v pravilniku
s poimenovanji delovnih mest v državni upravi.
Na dan 31.12.2005 je bilo v AJPES, vkljuËno z delovnim mestom direktorja, sistemi‑
ziranih 182 delovnih mest z 249 izvajalci.
Ob koncu leta 2005 je bilo v AJPES zaposlenih 245 uslužbencev (preraËunano na
polni delovni Ëas), to je 5 veË kakor ob koncu leta 2004. Za nedoloËen Ëas je bilo zapo‑
slenih 240 uslužbencev, za doloËen Ëas pa 5 uslužbencev. Za doloËen Ëas so bili zaposleni
3 uslužbenci zaradi nadomešËanja dalj Ëasa odsotnih uslužbencev (porodniški dopust ali
dolgotrajna bolezen) in 2 pripravnika zaradi opravljanja pripravništva po programu uspo‑
sabljanja za samostojno opravljanje dela na delovnih mestih z visoko strokovno oziroma
univerzitetno izobrazbo. �tevilo pripravnikov je bilo ob koncu leta 2005 enako kakor ob
koncu leta 2004.
V letu 2005 je delovno razmerje v AJPES prenehalo 9 uslužbencem, na novo pa je
bilo sklenjeno delovno razmerje s 14 uslužbenci. Razlogi za prenehanje delovnega razmer‑
ja 9 uslužbencem so bili redne odpovedi pogodb o zaposlitvi oziroma delovnih razmerij
uslužbencev (upokojitve, zaposlitve pri drugem delodajalcu itd.) in potek Ëasa sklenitve
delovnih razmerij za doloËen Ëas. Te uslužbence je AJPES nadomestila z zaposlitvijo novih
uslužbencev, poleg tega pa je v skladu s kadrovskim naËrtom za leto 2005 zaposlila še
5 novih uslužbencev za nedoloËen Ëas (varnostnega inženirja za podroËje informacijske
tehnologije, 2 samostojna svetovalca za letna poroËila in 2 svetovalca informatorja).
Na dan 31.12.2005 je bila povpreËna starost uslužbencev v AJPES 42,8 leta. Žensk
je bilo 76 %, moških pa 24 %.
Izobrazbena struktura uslužbencev v AJPES se iz leta v leto izboljšuje. V letu 2005
se je tako zmanjšalo število uslužbencev s srednjo strokovno izobrazbo za 11, število
uslužbencev s stopnjo izobrazbe, višjo od srednje, pa se je poveËalo za 16.
Struktura uslužbencev AJPES po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna iz nasle‑
dnje preglednice:
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Stopnja
strokovne
izobrazbe

31.12.2004

31.12.2005

Razlika 2005−2004

�tevilo
uslužbencev

Struktura
v%

�tevilo
uslužbencev

Struktura
v%

Osnovna

5

2

4

2

- 1

Nižja

2

1

3

1

+1

Srednja

94

39

83

34

- 11

Višja

38

16

43

17

+5

Visoka

44

18

50

20

+6

Univerzitetna

52

21

54

22

+2

Specializacija

2

1

2

1

0

Magisterij

2

1

5

2

+3

Doktorat
Skupaj

�tevilo
uslužbencev

1

1

1

1

0

240

100

245

100

5

Izobraževanje
Na podlagi pravilnika o izobraževanju uslužbencev je AJPES v letu 2005 izdelala
program izobraževanja uslužbencev, ki vkljuËuje usposabljanje za delo (pripravništvo),
izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe in strokovno usposabljanje
(predavanja, seminarji in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja).

za uslužbence s srednjo strokovno izobrazbo in posebej za uslužbence z višjo, visoko
strokovno in univerzitetno izobrazbo. Strokovni izpit iz upravnega postopka je opravilo
105 uslužbencev. Vseh uslužbencev, ki so do konca leta 2005 opravili strokovni izpit iz
upravnega postopka, je 108 (3 so ga opravili v letu 2004). Strokovnega usposabljanja
za vodenje in odloËanje v postopkih o prekrških se je udeležilo 20 uslužbencev z visoko
strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo, ki so tudi uspešno opravili preizkus znanja.
Vseh uslužbencev, ki so imeli v letu 2005 opravljen preizkus znanja iz prekrškovnih po‑
stopkov, je 43 (23 uslužbencev ga je opravilo v letu 2004). Usposabljanja “e-VEM” se je
udeležilo 95 uslužbencev AJPES, ki opravljajo naloge v zvezi z registracijo samostojnih
podjetnikov. Posvetovanja o sestavljanju letnih poroËil za leto 2004 se je udeležilo 69
uslužbencev s podroËja letnih poroËil. Za uporabo raËunalniškega programa Brioquery se
je usposobilo 45 uslužbencev s podroËja statistike in informiranja ter registrov in evi‑
denc podatkov. Jezikovnokulturne delavnice “Uporaba slovenskega jezika v AJPES” se je
udeležilo 65 uslužbencev (Ëlani Kolegija AJPES, vodje oddelkov, tajnice in splošni refe‑
renti). V skladu z revizijami izjav o varnosti z oceno tveganja posameznih organizacijskih
enot se je 130 uslužbencev AJPES iz izpostav Ljubljana in Celje in iz centrale udeležilo
usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in uspešno opravilo
tovrstni preizkus znanja.
Zaradi velikega obsega dela v letu 2005 in zaradi drugih nujno potrebnih oblik izo‑
braževanja sta se izpopolnjevanja tujega jezika v letu 2005 udeležili le 2 uslužbenki.

V letu 2005 so se v AJPES 4 pripravniki usposabljali za samostojno opravljanje dela
na delovnih mestih z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo. 2 pripravnika,
ki sta se zaËela usposabljati že v letu 2004, sta pripravništvo uspešno konËala sredi leta
2005, 2 pripravnika, ki ju je AJPES zaposlila v letu 2005, pa bosta usposabljanje konËala
v letu 2006.
Za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe se je v letu 2005 izobraževalo 46
uslužbencev. Izobraževanje teh uslužbencev je bilo v interesu AJPES, kakor je ugotovila
posebna komisija in potrdil Kolegij AJPES. Za kritje stroškov njihovega izobraževanja so
bila v finanËnem naËrtu AJPES za leto 2005 zagotovljena potrebna denarna sredstva. Do
konca leta 2005 je višjo stopnjo strokovne izobrazbe pridobilo 13 uslužbencev. Na dan
31.12.2005 je bilo v izobraževanje ob delu na podlagi sklenjenih pogodb tako vkljuËenih
še 33 uslužbencev: 3 uslužbenci so se izobraževali za pridobitev srednje, 7 uslužbencev
za pridobitev višje, 16 uslužbencev za pridobitev visoke oziroma univerzitetne stopnje
strokovne izobrazbe, 7 uslužbencev pa za pridobitev naziva specialist oziroma magister
znanosti.
Da bi izpolnili druge posebne pogoje delovnega mesta oziroma še bolj strokov‑
no in kvalitetno opravljali naloge, so se uslužbenci v letu 2005 v skladu s programom
izobraževanja za to leto udeležili razliËnih seminarjev, posvetovanj, teËajev, delavnic,
konferenc in drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. V letu 2005 se je 106 uslužbencev
udeležilo priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka. Priprava in opravljanje tega
strokovnega izpita sta potekala glede na izobrazbo uslužbencev v dveh skupinah, posebej
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Upravljanje
V Sklepu o ustanovitvi AJPES sta doloËena dva organa AJPES: direktor kot poslovo‑
dni organ in Svet AJPES kot organ upravljanja.

Direktorica AJPES
Direktorica AJPES je Darinka Pozvek, ki jo je na to mesto imenovala Vlada Republike
Slovenije v juniju 2003.
Direktorica 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, in strokovne podlage
za delo Sveta AJPES. Oblikuje predloge o uporabi presežka prihodkov nad odhodki oziro‑
ma o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki in doloËa cene za storitve gospodarske
dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, oblikuje projektne skupine, delovne sku‑
pine in komisije za opravljanje doloËenih nalog, opravlja pa tudi druge naloge, za katere
je pristojna po Sklepu o ustanovitvi AJPES.

Svet AJPES
Svet AJPES ima 5 Ëlanov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog mini‑
stra, pristojnega za finance. »lani Sveta AJPES v letu 2005 so bili:

•
•
•
•
•

Andreja Kert, sekretarka na Ministrstvu za finance,
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo,
Stane Vencelj, državni podsekretar na Ministrstvu za finance,
Genovefa RužiÊ, namestnica generalnega direktorja SURS,
mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije.

Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o no‑
tranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o raËunovodstvu in finanËnem po‑
slovanju AJPES. V soglasju z Vlado Republike Slovenije sprejema programe dela, finanËne
naËrte in letna poroËila AJPES ter tarife nadomestil za storitve, ki jih opravlja AJPES
po javnem pooblastilu, in odloËa o presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju
presežka odhodkov nad prihodki. Sprejema druge splošne akte in metodološka navodila
za izvajanje javnih pooblastil AJPES, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
predlaga imenovanje in razrešitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za katere je
pristojen po Sklepu o ustanovitvi AJPES.
V letu 2005 je imel Svet AJPES 12 sej, od tega je bilo 5 sej opravljenih pisno.
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V letu 2005 je Svet AJPES obravnaval in sprejel PoroËilo o doseženih ciljih in re‑
zultatih poslovanja AJPES v letu 2004, RaËunovodsko poroËilo AJPES za leto 2004 in
Letno poroËilo AJPES za leto 2004 z revizorjevim poroËilom. Razpravljal je o Programu
dela AJPES za leto 2005, o Kadrovskem naËrtu AJPES za leto 2005 in o FinanËnem naËrtu
AJPES za leto 2005 ter vse tri akte sprejel. PreuËil in soglašal je s Pravilnikom o naËinu
predložitve letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov,
o naËinu javne objave letnih poroËil in o naËinu obvešËanja registrskega sodišËa o javni
objavi letnih poroËil, ki sta ga pripravila Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za
pravosodje. Obravnaval in sprejel je Metodološko navodilo za predložitev letnih poroËil
in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki je
veljalo za predložitev letnih poroËil za leto 2004, in novo tovrstno metodološko navodi‑
lo, Metodološko navodilo za predložitev letnih poroËil pravnih oseb javnega prava, Me‑
todološko navodilo za predložitev letnih poroËil nepridobitnih organizacij − pravnih oseb
zasebnega prava in Metodološko navodilo za predložitev letnih poroËil društev. Obravna‑
val in sprejel je tudi veË sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji AJPES
in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Obravnaval je poroËilo o postopku
oddaje javnega naroËila male vrednosti za revizijo Letnega poroËila AJPES za leto 2005
in Vladi Republike Slovenije predlagal imenovanje revizorja. Seznanil se je z gradivom
Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES, z Informacijo o poslovanju gospodar‑
skih družb v Republiki Sloveniji v letu 2004 in z Informacijo o poslovanju samostojnih
podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2004. DoloËil je trajanje letnega
dopusta direktorici AJPES in sprejel predlog za izplaËilo enkratne letne nagrade direkto‑
rici za uspešno poslovanje AJPES v letu 2004. Obravnaval in sprejel je tudi spremembe in
dopolnitve Poslovnika o delu Sveta AJPES in doloËil sejnino za pisne seje Sveta AJPES.
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UresniËitev ciljev in nalog AJPES
AJPES je svoj temeljni dolgoroËni cilj in posamezne kratkoroËne cilje oziroma na‑
loge za leto 2005 opredelila v programu dela za leto 2005. Program dela je sprejel Svet
AJPES 19.5.2005, Vlada Republike Slovenije pa je dala soglasje k programu 15.6.2005.
Temeljni dolgoroËni cilj AJPES je, na enem mestu zagotoviti podatke o vseh po‑
slovnih subjektih v državi. UresniËitev tega cilja bo pomenila bolj kakovostne in ažurne
podatke o posameznih poslovnih subjektih, prispevala pa bo tudi k nižjim stroškom
poslovnih subjektov − dajalcev in uporabnikov podatkov in k nižjim stroškom države kot
celote. V zvezi s tem je AJPES v letu 2005 že izpeljala nekatere aktivnosti. Nadaljevala je
izmenjavo podatkov o poslovnih subjektih v poslovnem registru s podatki v registrih in
evidencah primarnih registrskih organov. Intenzivno je sodelovala z dajalci in uporabni‑
ki podatkov ter s pristojnimi državnimi in drugimi institucijami, predvsem pri uvajanju
novih in pri racionalizaciji obstojeËih nalog. Na podlagi dogovora je skupaj s SURS vzpo‑
stavila sistem zbiranja podatkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah za potrebe obeh
institucij hkrati. Pravne osebe te podatke predlagajo praviloma v elektronski obliki −
prek spletnega portala AJPES. Aktivnosti za dosego svojega dolgoroËnega cilja bo AJPES
nadaljevala v letu 2006. V skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) je
1.7.2005 postala primarni registrski organ za samostojne podjetnike. To pomeni, da se
samostojni podjetniki registrirajo pri AJPES z vpisom v poslovni register.
Ob temeljnem dolgoroËnem cilju so pomembni še dolgoroËni cilji na posameznih
podroËjih dela AJPES. To so predvsem izvajanje ustreznih smernic Evropske unije oziroma
aktivnosti v zvezi s Ëlanstvom Slovenije v Evropski uniji, prizadevanje AJPES za racio‑
nalizacijo pri predlaganju istovrstnih podatkov razliËnim institucijam, za zagotavljanje
še veËje kakovosti in ažurnosti podatkov o poslovanju vseh poslovnih subjektov v državi
in podatkov statistiËnih raziskovanj, za poenostavitev postopkov registracije poslovnih
subjektov, za razvijanje metodologije za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posameznih
poslovnih subjektov, za uveljavljanje najsodobnejših naËinov poslovanja s poslovnimi
subjekti in za zagotavljanje uporabnikom Ëimbolj prijaznih storitev.
AJPES je v letu 2005 vse naËrtovane naloge − zbiranje, obdelovanje in objavljanje
oziroma posredovanje podatkov iz letnih poroËil poslovnih subjektov, izvajanje razliËnih
statistiËnih raziskovanj, vodenje registrov in evidenc podatkov, izvajanje bonitetne de‑
javnosti, opravljanje veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi
subjekti in druge naloge − opravila kakovostno in pravoËasno.
UresniËitev temeljnih nalog AJPES v letu 2005 je podrobneje obravnavana po po‑
sameznih podroËjih dela.
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Letna poroËila
Med naloge AJPES s podroËja letnih poroËil sodijo zbiranje, preverjanje, obdelo‑
vanje, objavljanje in posredovanje podatkov iz letnih poroËil poslovnih subjektov ter
vodenje in odloËanje v postopkih o prekrških zaradi nepredložitve letnih poroËil.

Podatki iz letnih poro»il za državno statistiko 
in letna poro»ila za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo
Po Zakonu o gospodarskih družbah, po Zakonu o raËunovodstvu in po Zakonu o
društvih morajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, proraËunski uporabniki in
druge pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije − pravne osebe zasebnega
prava in društva, to je vsi poslovni subjekti v državi, razen samostojnih podjetnikov, ki
so obdavËeni na podlagi ugotovljenega dobiËka z upoštevanjem normiranih odhodkov,
notarjev, odvetnikov, samostojnih zdravstvenih delavcev, samostojnih kulturnih delav‑
cev, športnikov, novinarjev in nekaterih drugih poslovnih subjektov, predložiti AJPES
podatke iz letnih poroËil za državno statistiko in letna poroËila za zagotavljanje
javnosti. Poslovni subjekti so morali v skladu z Zakonom o davËnem postopku do leta
2006 podatke iz letnih poroËil oziroma letna poroËila predložiti tudi DURS za davËne
namene. Na podlagi sprememb zakona je s 1.1.2006 ta obveznost poslovnih subjektov
prenehala, saj tovrstne podatke v elektronski obliki že veË let AJPES posreduje DURS. S
tem so bila uresniËena veËletna prizadevanja AJPES za predlaganje letnih poroËil za vse
namene samo eni instituciji.
Podatke za državno statistiko morajo pravne osebe javnega prava, nepridobitne or‑
ganizacije − pravne osebe zasebnega prava in društva predložiti AJPES do zadnjega dne
v februarju tekoËega leta za preteklo koledarsko leto, gospodarske družbe in samostojni
podjetniki pa do 31. marca tekoËega leta za preteklo koledarsko leto.
Poslovni subjekti, ki niso zavezani za revizijo letnih poroËil in imajo poslovno leto
enako koledarskemu letu, lahko s predložitvijo podatkov iz letnih poroËil za statistiËne
namene izpolnijo tudi obveznost predložitve teh letnih poroËil za zagotavljanje javnosti.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo poslovno leto razliËno od kole‑
darskega, ter tiste gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poe‑
nostavitev pri predlaganju letnih poroËil, morajo letna poroËila za zagotavljanje javnosti
predložiti v treh mesecih po koncu poslovnega leta, gospodarske družbe, ki so zavezane
k reviziji letnih poroËil, pa v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
Zaradi sprememb predpisov, zaradi vpeljevanja najsodobnejših naËinov poslovanja s
poslovnimi subjekti in zaradi zagotavljanja uporabnikom prijaznih storitev zaËne AJPES
takoj po konËani obdelavi podatkov iz letnih poroËil za posamezno leto dopolnjevati
in spreminjati obstojeËe raËunalniške rešitve. V zvezi z letnimi poroËili za leto 2004 je
izboljšala raËunalniške rešitve za vnos in zajem podatkov pri poslovnih subjektih (prek
spletnega portala AJPES in na disketi), za vnos in zajem podatkov v AJPES, za prever‑
janje pravilnosti podatkov (na individualni ravni, na ravni izpostave in na ravni celotne
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AJPES) in raËunalniške rešitve za obdelavo podatkov. V zvezi z letnimi poroËili za leto
2005 pa je poleg dopolnitev in izboljšav obstojeËih raËunalniških rešitev za letna poroËi‑
la na predpisanih obrazcih pripravila podlage za še veËje poenostavitve pri predlaganju
letnih poroËil v neenotni obliki (v obliki PDF datotek) prek spletnega portala AJPES, raz‑
širila je možnost uporabe elektronskega podpisa poleg SIGOV-CA, SIGEN-CA, PO©TA®CA
in HALCOM-CA tudi na imetnike kvalificiranega digitalnega potrdila pri Novi Ljubljanski
banki (AC NLB) in izdelala podlage za možnost predložitve letnega poroËila za zagota‑
vljanje javnosti v kateremkoli tujem jeziku, ki je uradni jezik v državah Evropske unije.
Zaradi vpeljave elektronskega predlaganja letnih poroËil gospodarskih družb v po‑
enoteni obliki in letnih poroËil pravnih oseb javnega prava in zaradi številnih drugih
sprememb in dopolnitev v naËinu predlaganja letnih poroËil je AJPES za predložitev
letnih poroËil za leto 2004 izdelala nova metodološka navodila za vse vrste poslovnih
subjektov, razen za pravne osebe javnega prava, ki izdelujejo letna poroËila na podlagi
posebej predpisanega pravilnika. Zaradi ugotovljenih potreb je AJPES ob koncu leta 2005
izdelala metodološko navodilo tudi za predložitev letnih poroËil teh pravnih oseb. Vsa
metodološka navodila je AJPES objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Za zagoto‑
vitev pravilnosti in enotnosti postopkov dela pri sprejemu, vnosu in zajemu podatkov,
pri preverjanju in odpravi nepravilnosti in pri obdelavi podatkov letnih poroËil je AJPES
izdelala tudi dve interni navodili oziroma priroËnika za delo.
AJPES je v zaËetku leta 2005, tako kakor ob zaËetku vsakega leta, vse poslovne
subjekte obvestila o obveznosti predložitve letnih poroËil za preteklo leto, Ëeprav pred‑
pisi tega ne zahtevajo. Obvestila jih je neposredno po pošti in prek svojega spletnega
portala. Zaradi takšnega sistema obvešËanja se število poslovnih subjektov, ki AJPES ne
predložijo letnih poroËil, iz leta v leto zmanjšuje. Letnih poroËil za leto 2002 ni predloži‑
lo 13 % poslovnih subjektov, za leto 2003 10 %, za leto 2004 pa 8 % poslovnih subjektov
− obveznikov poroËanja.

iz letnih poroËil, je omogoËila vnos podatkov v svojih izpostavah. Zaradi spodbujanja
elektronskega predlaganja letnih poroËil se število tako predloženih letnih poroËil moËno
poveËuje, ob tem pa se zmanjšuje število letnih poroËil, predloženih na papirju. Letna po‑
roËila za leto 2004 so elektronsko predložile že vse gospodarske družbe in pravne osebe jav‑
nega prava in 87 % samostojnih podjetnikov. Delež elektronsko predloženih letnih poroËil
drugih poslovnih subjektov (nepridobitne organizacije − pravne osebe zasebnega prava in
društva) pa je nekoliko nižji (47 %), vendar se tudi poveËuje.
AJPES je v letu 2005 za vse poslovne subjekte opravila vnos oziroma zajem podat‑
kov iz letnih poroËil za leto 2004, podatke je logiËno in raËunsko preverila, v sodelovanju
z uporabniki je odpravila nepravilnosti, podatke raËunalniško obdelala in oblikovala pet
osnovnih podatkovnih baz (za posamezne vrste poslovnih subjektov). Podatke teh baz
je mogoËe združevati na razliËne naËine (na ravni dejavnosti, regije, obËine, države, po
velikosti in po drugih kriterijih).
Na podlagi raËunalniško obdelanih podatkov iz letnih poroËil za državno statisti‑
ko je AJPES v letu 2005 izdelala številne pisne informacije o premoženjsko-finanËnem
položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in na
ravni posameznih regij, obËin in dejavnosti. Za širšo poslovno javnost najbolj zanimive
podatke in informacije je predstavila na novinarskih konferencah, organiziranih na ravni
AJPES in na obmoËjih posameznih izpostav. V skladu s predpisi je podatke iz letnih po‑
roËil poslovnih subjektov posredovala tudi državnim organom in pravnim osebam, ki so z
zakonom pooblašËene za pridobivanje in uporabo teh podatkov za evidenËne, analitskoinformativne in raziskovalne namene.
AJPES zagotavlja javnost letnih poroËil poslovnih subjektov tako, da jih posreduje
vsakomur, ki to zahteva. Najsodobnejši naËin zagotavljanja javnosti letnih poroËil je
javna objava letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na spletnem
portalu AJPES.

Za leto 2004 je AJPES v letu 2005 predložilo podatke iz letnih poroËil za državno
statistiko 121.279 poslovnih subjektov, to je 6 % veË kakor za leto 2003 (42.068 gospo‑
darskih družb, 55.197 samostojnih podjetnikov, 2.892 pravnih oseb javnega prava, 4.078
nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava in 17.044 društev). VeËina
teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko možnost poenostavitve, letna poroËila
oziroma podatke iz letnih poroËil je predložila samo enkrat, in to hkrati za državno sta‑
tistiko in za zagotovitev javnosti. Ti poslovni subjekti so predložili raËunovodske izkaze
in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se podatki, predloženi za državno statistiko,
uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti.

V letu 2005 je AJPES na spletnem portalu objavila 98.408 letnih poroËil za leto
2004 (to je 4 % veË kakor v letu 2004), in to 43.022 letnih poroËil gospodarskih družb in
55.386 letnih poroËil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poroËili gospodarskih družb
je bilo objavljenih 2.021 revidiranih letnih poroËil (10 % manj kakor v letu 2004) in
573 konsolidiranih letnih poroËil (6 % veË kakor v letu 2004). ©tevilo revidiranih letnih
poroËil je bilo manjše zaradi manjšega števila srednjih in velikih gospodarskih družb,
zavezanih za revizijo, to pa je posledica spremenjenih meril za razvrstitev gospodarskih
družb po velikosti.

Glede na to, da so za leto 2003 le še 4 % gospodarskih družb predložili podatke iz letnih
poroËil za državno statistiko na papirju, je AJPES v letu 2005 za vse gospodarske družbe
vpeljala elektronsko predlaganje letnih poroËil − prek spletnega portala ali na disketi. Za
pravne osebe javnega prava je vpeljano predlaganje podatkov iz letnih poroËil samo prek
spletnega portala. Vsem tistim gospodarskim družbam in pravnim osebam javnega prava,
ki niso razpolagale z ustrezno raËunalniško opremo za takšen naËin predložitve podatkov

©tevilo javno objavljenih letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podje‑
tnikov je veËje od števila teh letnih poroËil, predloženih za državno statistiko. Razlogov
je veË: med javno objavljenimi letnimi poroËili so tudi letna poroËila bank, zavaroval‑
nic, hranilnic in skladov, ki AJPES ne predlagajo podatkov iz letnih poroËil za državno
statistiko, nekateri tovrstni poslovni subjekti predložijo za javno objavo dve vrsti letnih
poroËil (zase in za skupino povezanih podjetij), med javno objavljenimi letnimi poroËili
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pa so tudi letna poroËila, ki so bila predložena AJPES po predpisanem roku, zato niso
mogla biti vkljuËena v obdelavo podatkov za državno statistiko.

Podatki o terjatvah in obveznostih 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov do tujine

Podatke iz letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki se od‑
loËijo za poenostavitev pri predlaganju letnih poroËil, objavi AJPES v obsegu, ki ga do‑
loËi oziroma dovoli Zakon o gospodarskih družbah. Letna poroËila poslovnih subjektov,
ki ne morejo ali ne želijo uveljaviti te poenostavitve, pa AJPES javno objavi v obliki in
vsebini, kakor so bila predložena.

AJPES hkrati s podatki iz letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podje‑
tnikov zbira za državno statistiko dodatne podatke k podatkom iz bilanc stanja. To so
podatki o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov do
tujine. Zbrane podatke AJPES preveri, obdela in posreduje Banki Slovenije, ki jih uporabi
pri izdelavi plaËilne bilance države. Za leto 2004 je te dodatne podatke predložilo AJPES
13.938 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki veËino letnih poroËil za zagotavljanje
javnosti oziroma za javno objavo, ki jih ne morejo oziroma ne želijo sestaviti na pred‑
pisanih obrazcih, predložijo na papirju. Zato jih mora AJPES pred javno objavo informa‑
tizirati, to je preslikati. Poslovni subjekti so že za leto 2003 takšna letna poroËila lahko
predložili AJPES elektronsko, in to v obliki PDF datoteke. V zaËetku je bil njihov odziv na
to novost zelo majhen, ob intenzivnem prizadevanju AJPES pa se je delež letnih poroËil,
predloženih za leto 2004 v obliki PDF datoteke, moËno poveËal, znašal je že 37 %.

Vodenje in odlo»anje v postopkih 
o prekr�kih zaradi nepredložitve letnih poro»il
Na podlagi Zakona o prekrških je AJPES 1.1.2005 postala prekrškovni organ, to
pomeni, da je v letu 2005 zaËela sama voditi in odloËati v postopkih o prekrških zaradi
nepredložitve letnih in drugih poroËil. Predtem je AJPES le vlagala predloge za uvedbo
postopkov o prekrških pri pristojnih sodnikih za prekrške.

Shematski prikaz postopkov za javno objavo letnih poroËil

Za izvajanje teh nalog je že v letu 2004 zaËela pripravljati ustrezne podlage, v letu
2005 pa je njihovo pripravo intenzivno nadaljevala. Izpeljala je usposabljanje uslužben‑
cev za vodenje in odloËanje v postopkih o prekrških in ustrezno spremenila interne akte,
ki zadevajo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v AJPES. Direktorica
AJPES je uslužbence, ki so izpolnjevali pogoje, pooblastila za vodenje in odloËanje v
postopkih o prekrških.
Najobsežnejša naloga v letu 2005 na podroËju priprave podlag za delo AJPES kot
prekrškovnega organa je bila vzpostavitev raËunalniško podprtega sistema za vodenje
evidenc v postopkih o prekrških, ki omogoËa vodenje teh evidenc v skladu z zahtevami
Pravilnika o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih.
AJPES je v ta namen kupila poseben raËunalniški program in uslužbence usposobila za
delo z njim.
Ne glede na to, da delovanje raËunalniškega programa za vodenje evidenc v po‑
stopkih o prekrških do konca leta 2005 zaradi nujne prilagoditve raËunalniških rešitev
še ni bilo preneseno v produkcijsko okolje, je zaËela AJPES izvajati operativne naloge v
zvezi z vodenjem postopkov o prekrških. Na podlagi podatkov iz Registra zavezancev za
predložitev letnih poroËil in na podlagi podatkov o predloženih letnih poroËilih je najprej
izdelala seznam poslovnih subjektov, ki bi morali predložiti letno poroËilo za leto 2004,
pa ga niso (kršitelji). Iz seznama kršiteljev je izloËila vse tiste poslovne subjekte, zoper
katere bi bila uvedba postopkov o prekrških neracionalna, to je poslovne subjekte, ki so
bili v letu 2005 izbrisani iz primarnih registrov, poslovne subjekte, zoper katere je bil
uveden steËajni postopek ali postopek likvidacije, in poslovne subjekte, ki so bili v letu
2005 v postopku izbrisa iz drugih razlogov. Za preostale kršitelje je morala pridobiti še
dodatne podatke iz evidenc drugih institucij, potrebne v postopkih o prekrških, predvsem
podatke o odgovornih osebah (EM©O, naslov stalnega oziroma zaËasnega prebivališËa,
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državljanstvo itd.). Pridobivanje teh podatkov je bilo dokaj zamudno, po eni strani zato,
ker nekateri poslovni subjekti (zlasti društva in sindikati) primarnim registrskim orga‑
nom ne sporoËajo sproti sprememb podatkov o odgovornih osebah, po drugi strani pa
zato, ker so se morala vsa poizvedovanja po podatkih pri upravljalcu Centralnega registra
prebivalstva izvajati roËno.
V letu 2005 je AJPES zaËela postopke o prekrških zoper 1.930 poslovnih subjektov
in njihovih odgovornih oseb, to je zoper 32 % vseh kršiteljev zaradi nepredložitve letnih
poroËil za leto 2004. Podrobnejši podatki o kršiteljih in postopkih o prekrških zaradi
nepredložitve letnih poroËil v letu 2005 so razvidni iz naslednje preglednice.
©tevilo poslovnih subjektov,
ki jim je ajpes
že poslala
obvestilo
o prekršku

ki AJPES niso
predložili
letnih
poroËil

zoper katere
ne bo uveden
postopek o
prekršku

zoper katere
bo uveden
postopek o
prekršku

Gospodarske družbe

3.940

2.647

1.293

746

Samostojni podjetniki

3.125

821

2.304

1.174

13

5

8

0

Poslovni
subjekti

Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije −
pravne osebe zasebnega prava

808

212

596

2

Društva

2.269

364

1.905

8

Skupaj

10.155

4.049

6.106

1.930

Podatki za statistiko finan»nih ra»unov
AJPES zbira podatke za statistiko finanËnih raËunov v sodelovanju z Banko Sloveni‑
je. Podlagi za zbiranje teh podatkov sta Sklep o poroËanju podatkov za namene statistike
finanËnih raËunov in navodilo za izvajanje tega sklepa. To so podatki o transakcijah, o
vrednostnih spremembah in o stanjih po finanËnih instrumentih, ki jih kot terjatev ali
obveznost izkazujejo institucionalne enote iz sektorjev nefinanËnih in finanËnih družb
in države do nasprotnih sektorjev. Podatki za statistiko finanËnih raËunov so pomembno
analitsko orodje za preuËevanje finanËnih tokov med institucionalnimi sektorji v državi
ter med njimi in tujino. Do leta 2005 je AJPES od obveznikov poroËanja zbirala le letne
podatke za statistiko finanËnih raËunov, od leta 2005 dalje pa zbira Ëetrtletne podatke.
Za leta 2001, 2002 in 2003 so bile obveznice poroËanja vse nefinanËne družbe, vse fi‑
nanËne družbe in vse institucionalne enote države; obveznikov poroËanja je bilo skoraj
49.000. Za leto 2004 in dalje je bil za nefinanËne družbe uveden prag poroËanja. PoroËati
morajo samo veËje nefinanËne družbe, in to tiste, katerih bilanËna vsota je 200 milijonov
tolarjev ali veË. ©tevilo obveznikov poroËanja za leto 2004 se je zato zmanjšalo na 8.800.
Za leto 2005 in dalje je bil uveden prag poroËanja še za institucionalne enote države.
PoroËati morajo samo veËje institucionalne enote države, in to tiste, katerih bilanËna
vsota je 2 milijardi tolarjev ali veË. Tako se je število obveznikov poroËanja zmanjšalo
na okrog 6.700.
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AJPES pred zaËetkom vsakokratnega zbiranja podatkov pripravi register obveznikov
poroËanja, izdela potrebne spremembe in dopolnitve raËunalniških rešitev in navodila za
poroËanje obveznikov ter navodila za delo uslužbencev AJPES.
Obvezniki poroËanja so podatke za leta od 2001 do 2003 lahko predlagali AJPES prek
spletnega portala ali na disketah. Podatke za leti 2004 in 2005 pa so lahko predlagali le
prek spletnega portala, in to z neposrednim vnosom podatkov ali pa s poprejšnjim vno‑
som podatkov v Excel preglednico. ©tevilo obveznikov poroËanja, ki predlagajo podatke
prek spletnega portala z neposrednim vnosom, se poveËuje. Za leto 2004 je bilo takšnih
obveznikov 70 %, za prvo, drugo in tretje trimeseËje leta 2005 pa 73 %.
Podatke za statistiko finanËnih raËunov je za leto 2004 predložilo 7.505 obveznikov,
85 % vseh, za prvo, drugo in tretje trimeseËje 2005 pa 6.161 obveznikov, 92 % vseh.

Obve©»anje registrskih sodi©» o nastopu razloga 
za izbris gospodarskih družb iz Sodnega registra
Po Zakonu o finanËnem poslovanju podjetij mora AJPES registrska sodišËa obvešËati
o nastopu razloga za izbris gospodarskih družb, ki v dveh zaporednih poslovnih letih niso
predložile letnih poroËil, iz Sodnega registra. V letu 2005, ko je zaËela AJPES to nalogo
opravljati, je poslala registrskim sodišËem obvestila o nastopu tovrstnega razloga za izbris
iz Sodnega registra za 1.968 gospodarskih družb. Od teh je bilo do 1.2.2006 iz Sodnega re‑
gistra izbrisanih 742 gospodarskih družb (na podlagi obvestil AJPES ali na drugi podlagi).

StatistiËna raziskovanja
AJPES je v letu 2005 izvajala naslednja statistiËna raziskovanja: statistiËno razi‑
skovanje o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb, o izplaËanih bruto plaËah in o regresu
za letni dopust, o izplaËanih neto plaËah in o drugih osebnih prejemkih, o plaËilih za
investicije in o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, pa tudi druga
raziskovanja.

Statisti»no raziskovanje 
o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb
Raziskovanje temelji na podatkih o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov prav‑
nih oseb, ki jih izvajalci plaËilnega prometa (banke, hranilnice, Banka Slovenije in Uprava
Republike Slovenije za javna plaËila) vsak mesec pošiljajo AJPES v elektronski obliki. Izva‑
jalci plaËilnega prometa zagotavljajo podatke o plaËilih v državi s plaËilnih instrumentov
in plaËilnih instrukcij, na katerih so nameni plaËil oznaËeni s posebnimi šiframi prejemkov
in izdatkov. Podatke o plaËilih iz tujine in v tujino pa zagotavlja Banka Slovenije.
AJPES podatke o prejemkih in izdatkih obdela in jih razËleni po temeljnih skupinah
in po podroËjih dejavnosti. Zbirne podatke vsak mesec objavi na spletnem portalu.
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AJPES podatke tega raziskovanja posreduje SURS, DURS, Banki Slovenije in nekate‑
rim drugim institucijam; pomembni so za izdelavo tekoËih makroekonomskih analiz, saj
so podatki iz letnih poroËil na voljo le enkrat na leto. Podatke uporabljajo tudi posame‑
zne pravne osebe, predvsem za tekoËe preverjanje svojih denarnih tokov.
V letu 2005 je AJPES obdelala podatke o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËu‑
nov za plaËila v državi ter za plaËila iz tujine in v tujino 69.850 pravnih oseb. Za posa‑
mezne pravne osebe je izdelala 750 izkazov njihovih denarnih tokov.

Statisti»no raziskovanje 
o izpla»anih neto (»istih) pla»ah in o drugih osebnih prejemkih
Raziskovanje o izplaËanih Ëistih plaËah in o drugih osebnih prejemkih temelji na
podatkih o prejemkih na raËune in o izdatkih z raËunov pravnih oseb, ki jih AJPES vsak
dan sporoËajo izvajalci plaËilnega prometa. V raziskovanje so zajeti podatki o izdatkih z
raËunov pravnih oseb za izplaËane Ëiste plaËe in za druge osebne prejemke. Med izplaËane
Ëiste plaËe sodijo tudi nadomestila Ëistih plaË, ki bremenijo delodajalce. Med izplaËane
druge osebne prejemke sodijo prejemki za socialno varnost, prejemki po pogodbah o delu
in po avtorskih pogodbah, povraËila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki.
AJPES tako evidentirane podatke o izplaËanih Ëistih plaËah in drugih osebnih pre‑
jemkih vsak dan sporoËa DURS za izvajanje davËnega nadzora.
AJPES podatke o izplaËanih Ëistih plaËah in o drugih osebnih prejemkih vsak mesec
obdela in objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o izplaËanih Ëistih plaËah razËleni
po podroËjih dejavnosti pravnih oseb in jih vsak mesec posreduje Gospodarski zbornici
Slovenije, Ekonomskemu inštitutu Pravne fakultete v Ljubljani in Uradu Republike Slove‑
nije za makroekonomske analize in razvoj. Podatke o drugih osebnih prejemkih pa AJPES
razËleni po treh glavnih vrstah osebnih prejemkov.

Statisti»no raziskovanje 
o pla»ilih za investicije
Raziskovanje temelji na dveh virih podatkov: na podatkih o izdatkih za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroËnih sredstev iz statistiËne‑
ga raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb in na podatkih o plaËilih za
investicije iz investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke in hranilnice. AJPES
podatke o plaËilih za investicije razËleni po podroËjih dejavnosti pravnih oseb in jih vsak
mesec objavi na svojem spletnem portalu v obliki preglednic in grafiËnih prikazov. Po‑
datke o plaËilih za investicije uporabljajo Urad Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj ter druge državne in raziskovalne institucije.

Statisti»no raziskovanje 
o izpla»anih pla»ah in o regresu za letni dopust
StatistiËno raziskovanje o izplaËanih bruto plaËah in o regresu za letni dopust te‑
melji na podatkih, ki jih pravne osebe javnega in zasebnega sektorja ob izplaËilu plaË
predlagajo AJPES na posebnih obrazcih (Obrazec 1 − ZAP/M). Poleg AJPES je do konca
leta 2004 podatke o izplaËanih plaËah zbiral tudi SURS, od leta 2005 dalje pa jih za obe
instituciji zbira samo AJPES. Za zbiranje tovrstnih podatkov samo pri AJPES sta se AJPES
in SURS dogovorila zaradi zagotovitve kakovostnih in pravoËasnih podatkov ob Ëim niž‑
jih stroških tako za dajalce in uporabnike podatkov kakor tudi za državo.
Zasnovo te skupne naloge so podprli vsi veËji uporabniki in dajalci podatkov. AJPES
je izdelala nove spletne aplikacije za vnos in posredovanje podatkov o izplaËanih plaËah
in v zaËetku leta 2005 v sodelovanju s SURS izvedla obsežno informiranje pravnih oseb o
novem naËinu poroËanja, predvsem z namenom, da bi se Ëim veËje število pravnih oseb
odloËilo za predlaganje podatkov prek spletnega portala AJPES.
Tako od januarja 2005 dalje pravne osebe vsak mesec predlagajo AJPES podatke o
izplaËanih plaËah na ravni posameznih enot v sestavi pravnih oseb, ki imajo zaposlene
in izplaËujejo plaËo. AJPES podatke vsak mesec zbere, obdela in do dogovorjenega roka
posreduje SURS. AJPES je v letu 2005 povpreËno vsak mesec zbrala podatke o izplaËanih
plaËah za 26.370 pravnih oseb javnega in zasebnega sektorja. Zaradi spremenjenega
naËina poroËanja po enotah v sestavi pravnih oseb je AJPES obdelala povpreËno vsak
mesec 37.500 Obrazcev 1 − ZAP/M.
AJPES je v letu 2005 izdelala tudi nov Obrazec 1A, na katerem pravne osebe javne‑
ga sektorja od septembra 2005 dalje elektronsko prek spletnega portala AJPES poroËajo
o izplaËanih plaËah zaposlenim, za katere ne veljajo doloËila kolektivnih pogodb, in o
najvišji izplaËani plaËi. AJPES je povpreËno na mesec te podatke zbrala za 1.692 pravnih
oseb javnega sektorja.
Z zaËetkom izplaËevanja plaË po doloËilih Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju
bodo pravne osebe javnega sektorja te podatke AJPES posredovale prek Informacijskega
sistema za posredovanje in analizo podatkov o plaËah v javnem sektorju, ki ga je AJPES v
sodelovanju z Uradom za sistem plaË v javnem sektorju zasnovala v letu 2004. Izdelana sta
bila dva od predvidenih treh modulov, in to modul za sprejem podatkov in modul za vpoglede
v podatke. Izdelava modula za analize in simulacije podatkov je naËrtovana za leto 2006.
AJPES je vsak mesec obdelovala tudi podatke o izplaËanih plaËah pri samostojnih
podjetnikih, ki jih zbira DURS na papirju. DURS podatke zbere in jih po opravljenem vno‑
su posreduje AJPES. Na podlagi prejetih podatkov iz DURS je AJPES povpreËno na mesec
obdelala podatke o izplaËanih plaËah pri 17.079 samostojnih podjetnikih.

AJPES že dalj Ëasa naËrtuje izdelavo sodobnejšega sistema sporoËanja podatkov za
to raziskovanje. Posodobitev še ni izvedena, ker zahteva obsežnejše spremembe v raËu‑
nalniških aplikacijah tako pri poroËevalcih kakor tudi v AJPES.

V letu 2005 je AJPES podatke o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah vsak mesec
objavila na svojem spletnem portalu. O izplaËanih plaËah v javnem sektorju je objavila
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podatke o skupnem znesku izplaËanih plaË, o povpreËni plaËi in o najvišji izplaËani plaËi
pri posamezni pravni osebi javnega sektorja, loËeno za redna, za zaostala in za izredna
izplaËila plaË. O izplaËanih plaËah v zasebnem sektorju je objavila podatke o skupnem
znesku izplaËanih plaË za posamezni mesec in o povpreËno izplaËanih plaËah po po‑
droËjih dejavnosti.
AJPES je v letu 2005 zbirala tudi podatke o izplaËanem regresu za letni dopust. Za‑
radi izplaËevanja regresa v veË delih je 21.105 pravnih oseb predložilo 27.161 obrazcev,
s katerimi so poroËale o izplaËanem regresu.
AJPES je v letu 2005 sodelovanje s SURS razširila še na zbiranje podatkov za izva‑
janje letnega statistiËnega raziskovanja o zaposlenih po višini bruto plaËe. Podatke za
to raziskovanje so pravne osebe zagotovile na posebnem obrazcu, ki so ga predložile
AJPES ob poroËanju o izplaËanih bruto plaËah za mesec september. V ta namen je bila
dopolnjena tudi raËunalniška aplikacija za predložitev podatkov prek spletnega portala
AJPES. Podatke je predložilo 25.353 pravnih oseb.
AJPES podatke, zbrane za spremljanje izvajanja predpisov s podroËja politike plaË,
posreduje ministrstvu, pristojnemu za sistem plaË v javnem sektorju, podatke o izplaËanih
plaËah po posameznih pravnih osebah zasebnega sektorja pa Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in drugim pristojnim ministrstvom ter Ekonomsko-socialnemu svetu.
Izvajanje te obsežne naloge zbiranja, obdelovanja, posredovanja in objavljanja po‑
datkov o izplaËanih plaËah je zahtevalo tudi posodobitev navodil za delo v AJPES. Zato
je bilo konec leta izdano Metodološko navodilo za predložitev (sprejem), preverjanje,
obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplaËanih plaËah in regresu za letni
dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.
Za izpeljavo projekta racionalizacije na podroËju zbiranja podatkov o izplaËanih
plaËah pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji sta SURS in AJPES v letu 2005 prejela od
Ministrstva za javno upravo priznanje “Dobra praksa v slovenski javni upravi 2005”.

Statisti»no raziskovanje 
o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi
Izvajalci plaËilnega prometa vsak dan predlagajo AJPES podatke o znesku in o vr‑
sti dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb. V raziskovanje so vkljuËene pravne
osebe, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti veË kakor 5 dni
neprekinjeno. Tako je bilo v letu 2005 povpreËno na mesec evidentiranih 3.039 pravnih
oseb, ki so imele povpreËno vsak dan za 23.308 milijonov tolarjev dospelih neporavnanih
obveznosti.

Zbiranje in obdelovanje 
statisti»nih podatkov v zvezi z javnimi naro»ili
NaroËniki javnih naroËil morajo zaradi spremljanja izvajanja Zakona o javnih na‑
roËilih vsako leto do konca aprila poroËati o oddanih javnih naroËilih v preteklem letu.
Podatke predlagajo Ministrstvu za finance, obdela pa jih AJPES.
V letu 2005 je podatke o oddanih javnih naroËilih predložilo 1.377 pravnih oseb,
663 pravnih oseb podatke o oddanih javnih naroËilih brez javnih naroËil male vrednosti,
1.323 pravnih oseb pa podatke o oddanih javnih naroËilih male vrednosti.

Registri in evidence podatkov
AJPES vodi Poslovni register Slovenije, Register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premiËnin in Register zavezancev za predložitev letnih poroËil. Poleg tega
vodi še nekatere druge registre in evidence podatkov o poslovnih subjektih (Register
obveznikov za statistiko finanËnih raËunov, Register enot za plaËe itd.).

Poslovni register Slovenije
Poslovni register je osrednja javna informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih
subjektih s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o
njihovih podružnicah in o drugih delih poslovnih subjektov ter o podružnicah tujih po‑
slovnih subjektov.
Do 30.6.2005 je bil poslovni register izvedeni register za vse vrste poslovnih su‑
bjektov. To pomeni, da so se poslovni subjekti registrirali z vpisom v primarne registre
ali evidence (ki jih je v Sloveniji 24) pri pristojnih institucijah − registrskih organih (ki
jih je 18). Nato jih je AJPES vpisala še v poslovni register. S 1.7.2005 pa je poslovni
register postal primarni register za samostojne podjetnike (teh je okrog 60.000, to je
veË kakor 40 % vseh poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni register), to pomeni, da se
samostojni podjetniki registrirajo z vpisom v poslovni register pri AJPES.
V poslovnem registru je bilo ob koncu leta 2005 vpisanih 183.197 enot, 151.243
poslovnih subjektov in 31.954 njihovih delov. AJPES je v letu 2005 v poslovni register
vpisala 19.805 novih poslovnih subjektov oziroma njihovih delov in 303.312 sprememb
podatkov (veËina sprememb je zadevala uskladitev podatkov v poslovnem registru s
podatki v drugih − primarnih registrih), iz poslovnega registra pa je izbrisala 12.728
poslovnih subjektov oziroma njihovih delov.

AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošlje DURS, vsak
mesec pa državnim organom in drugim zainteresiranim institucijam. AJPES te podatke
vsak mesec tudi objavi na svojem spletnem portalu.

V poslovnem registru se za vsak poslovni subjekt vodijo njegovi identifikacijski
podatki, podatki o ustanovitvi, o zastopnikih, o pravnoorganizacijski obliki, o lastnini, o
sektorski pripadnosti, o dejavnostih, ki jih poslovni subjekt opravlja, in podatki o vseh
njegovih delih.
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Poslovni subjekti, za katere je poslovni register izvedeni register, morajo za vpis, za
spremembo podatkov ali za izbris iz poslovnega registra AJPES predložiti ustrezno doku‑
mentacijo na papirju, medtem ko se vpis podatkov o samostojnih podjetnikih v poslovni
register izvaja izkljuËno v elektronski obliki prek številnih vstopnih toËk sistema “VEM”
pri razliËnih institucijah.
AJPES poslovnim subjektom ob vpisu doloËi matiËno številko kot njihovo enoliËno
identifikacijo in jim dodeli šifro glavne dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo
dejavnosti. AJPES razvršËa poslovne subjekte tudi po Standardni klasifikaciji institucio‑
nalnih sektorjev.
Podatki o posameznih poslovnih subjektih v poslovnem registru so uporabnikom
brezplaËno dostopni na spletnem portalu AJPES (storitev iPRS). Na podlagi posebnih
pisnih dogovorov pa AJPES nekaterim uporabnikom v skladu z Zakonom o Poslovnem re‑
gistru Slovenije (registrskim organom, nekaterim ministrstvom in zbornicam, Banki Slo‑
venije in nekaterim drugim institucijam) brezplaËno zagotavlja celotno bazo podatkov
poslovnega registra z vsemi spremembami teh podatkov. Drugim uporabnikom pa AJPES
na njihovo zahtevo po pogodbi zagotovi celotno bazo podatkov poslovnega registra z
vsemi spremembami teh podatkov oziroma izbor podatkov po doloËenih kriterijih proti
plaËilu nadomestila stroškov. Ob koncu leta 2005 je imela AJPES sklenjene takšne dogo‑
vore oziroma pogodbe z 41 uporabniki.
Na spletnem portalu AJPES je objavljena tudi evidenca matiËnih številk, dodeljenih
poslovnim subjektom s sedežem v tujini, ki ta podatek potrebujejo za vknjižbo lastnin‑
ske pravice na nepremiËninah v Sloveniji. V letu 2005 je AJPES za ta namen dodelila 32
matiËnih številk.
Zaradi zagotavljanja celovitih, pravilnih in ažurnih podatkov o poslovnih subjektih
je AJPES tudi v letu 2005 tekoËe primerjala in usklajevala podatke v poslovnem registru
s podatki v primarnih registrih in evidencah.
AJPES si je v letu 2005 posebno prizadevala za uskladitev in sprejetje ustreznih prav‑
nih podlag za vodenje poslovnega registra, saj so obstojeËi predpisi, ki urejajo to podroËje,
zastareli in neusklajeni z dejanskim stanjem. V zadnjih treh letih je bilo pripravljenih veË
predlogov novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije. Pri vseh je AJPES aktivno sodelo‑
vala. Predlog novega zakona, ki ga je AJPES skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo pripra‑
vila v letu 2005 in ga je v novembru 2005 obravnavala Vlada Republike Slovenije, vsebuje
tudi doloËbe, ki urejajo postopek registracije poslovnih subjektov v poslovnem registru kot
primarnem registru. Novi Zakon o Poslovnem registru Slovenije bo omogoËil pripravo nove
uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra in ustreznih navodil za delo. S tem bo
podroËje vodenja poslovnega registra kot izvedenega registra posameznih vrst poslovnih su‑
bjektov, za nekatere vrste poslovnih subjektov pa kot primarnega registra, ustrezno urejeno.
AJPES je za leto 2005 naËrtovala vpeljavo sistema, ki bi omogoËil elektronsko po‑
sredovanje podatkov za vpis v poslovni register. Ta cilj je v celoti podredila intenzivnim
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aktivnostim za izpeljavo prve faze projekta “VEM”, ki jih je pod vodstvom Ministrstva za
javno upravo in Ministrstva za gospodarstvo v letu 2005 tudi izpeljala.
Izpeljava prve faze projekta “VEM” je pomenila poenostavitev postopka registracije
samostojnih podjetnikov. AJPES je za izvedbo teh aktivnosti pripravila interni projekt
“Vzpostavitev sistema registracije samostojnega podjetnika posameznika v AJPES”, ki je
vkljuËeval tudi sodelovanje z drugimi institucijami (Ministrstvo za gospodarstvo, Mini‑
strstvo za javno upravo, DURS in drugi).
V zaËetku leta 2005 so bili pripravljeni predlogi delovnih postopkov in predlogi
potrebnih obrazcev ter predlogi upravnih aktov, ki jih AJPES izdaja v postopkih vpi‑
sa podatkov o samostojnih podjetnikih v poslovni register. Hkrati je AJPES sodelovala
pri pripravi Pravilnika o naËinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih
podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije, ki je zaËel veljati 1.7.2005.
Obsežno delo je opravila pri pripravi vsebinskih in informacijsko−tehniËnih rešitev za
vzpostavitev sistema evidentiranja vplaËil upravnih taks v zvezi z registracijo samo‑
stojnih podjetnikov pri AJPES. V juniju 2005 pa so bile na podlagi odloËitve nosilcev
projekta “VEM”, da samostojni podjetniki za vpis, za spremembo podatkov ali za izbris iz
poslovnega registra ne bodo plaËevali upravne takse, vse tovrstne nadaljnje aktivnosti
ustavljene.
Ob koncu junija 2005 je AJPES od DURS prevzela bazo podatkov iz Vpisnika samo‑
stojnih podjetnikov posameznikov in podatke prenesla v podatkovno bazo poslovnega
registra. Predtem je morala prilagoditi strukturo podatkovne baze poslovnega registra in
dopolniti aplikacijo za vnos podatkov v poslovni register.
Od julija 2005 dalje poteka vpis podatkov o samostojnih podjetnikih v poslovni re‑
gister izkljuËno elektronsko prek sistema “VEM”. AJPES je sodelovala pri izdelavi spletne
aplikacije “e−VEM” in pri opredelitvi naËina izmenjave podatkov v sistemu “VEM”. Najbolj
obsežna in zahtevna je bila vzpostavitev informacijskega sistema za izmenjavo podatkov
med poslovnim registrom in sistemom “VEM” in izdelava aplikacije za prenos podatkov o
samostojnih podjetnikih v poslovni register.
Za izvajanje novih nalog je bilo treba ustrezno usposobiti uslužbence vseh vstopnih
toËk “VEM” in uslužbence AJPES, ki vodijo poslovni register, in pripraviti podrobna na‑
vodila za delo.
Zaradi zagotovitve enotnega naËina vodenja podatkov o poslovnih subjektih v
razliËnih registrih in evidencah v državi in s tem Ëim širše uporabnosti podatkov, upo‑
števajoË nove zahteve in usmeritve organov in institucij Evropske unije, je AJPES tudi v
letu 2005 sodelovala z nekaterimi drugimi institucijami in registrskimi organi, predvsem
s SURS, z Ministrstvom za finance, z Ministrstvom za javno upravo in z Ministrstvom za
gospodarstvo, in aktivno delovala v razliËnih medinstitucionalnih komisijah, delovnih
skupinah in sosvetih.
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AJPES je skupaj z Banko Slovenije in z Ministrstvom za finance sodelovala v Komi‑
siji za reševanje spornih primerov razvrstitve po Standardni klasifikaciji institucionalnih
sektorjev, ki jo vodi SURS. Komisija je pripravila predlog nove Uredbe o Standardni
klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki je bila sprejeta v februarju 2006. Podatki o
razvrstitvi poslovnih subjektov po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev so
vse bolj pomembni, predvsem zaradi zahtev Evropske unije.
Pomembno je bilo tudi sodelovanje AJPES v Medinstitucionalni delovni skupini za
zagotavljanje statistiËnih podatkov o invalidih v Sloveniji, ustanovljeni zaradi zahtev
Evropske unije po zagotavljanju podatkov o invalidih in po vzpostavitvi tovrstnih evi‑
denc v državah Ëlanicah.
AJPES je sodelovala tudi v Stalni komisiji za koordiniranje vsebine ekonomskih kla‑
sifikacij in v Sosvetu za administrativne vire podatkov, ki ju vodi SURS.
V letu 2005 je AJPES nadaljevala aktivnosti za vkljuËevanje slovenskega poslovnega
registra v Evropski poslovni register. Za vkljuËitev je pridobila soglasje Ministrstva za
javno upravo in Ministrstva za gospodarstvo. Od predstavnikov Evropskega poslovnega
registra pa je prejela predlog pristopne pogodbe s pogoji vkljuËitve in s pravili delovanja
te institucije.
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Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premi»nin
Register zastavnih pravic je javna, informatizirana baza podatkov o zastavljenih in
o zarubljenih premiËninah, ki zagotavlja udeležencem veËjo varnost v pravnem prometu,
upnikom možnost zavarovanja doloËenih terjatev, izvršiteljem rubeža pa prihrani stro‑
ške hrambe zarubljenih premiËnin. Podobni registri so vzpostavljeni v nekaterih drugih
evropskih državah. AJPES je register zastavnih pravic zaËela voditi 1.7.2004.
Pravne podlage za vodenje registra zastavnih pravic so v Stvarnopravnem zakoniku,
v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, v Zakonu o davËnem postopku in v Uredbi o Regi‑
stru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin. Uredba podrobneje doloËa
delovanje registra zastavnih pravic, vrste premiËnin, ki se vpisujejo v register zastav‑
nih pravic, in pogoje ter postopke za vpis, hkrati pa tudi naËine iskanja in dostopa do
informacij o zastavljenih premiËninah, ki jih register zastavnih pravic zagotavlja. Ker
je izvajanje nekaterih doloËb uredbe težko izvedljivo, je AJPES pripravila predlog za
spremembe in dopolnitve uredbe in ga posredovala Ministrstvu za pravosodje, ki pa ga
še ni obravnavalo.
V skladu z uredbo predložijo zahtevo za vpis podatkov v register zastavnih pravic
upraviËenci (notarji, izvršitelji in davËni izterjevalci) na podlagi notarskega zapisa ozi‑
roma rubežnega zapisnika. Vpisi podatkov imajo konstitutivni uËinek, to pomeni, da na‑
stane neposestna zastavna pravica v trenutku njenega vpisa v register zastavnih pravic
in ne ob sklenitvi notarskega zapisa ali ob sestavi rubežnega zapisnika.

V letu 2005 je bilo v register zastavnih pravic vpisanih 2.421 zahtev za vpis za‑
stavnih pravic za zavarovanje terjatev, prejetih v elektronski obliki in na papirju (838 iz
naslova prostovoljne zastave in 1.583 iz naslova rubeža).
Na dan 31.12.2005 je bilo v register zastavnih pravic vpisanih 14.775 zastavljenih
premiËnin. Najbolj pogosta je bila zastava opreme (68 %), sledila je zastava motornih
tirnih vozil, motornih koles ter prikolic in polprikolic (17 %), živali (10 %) in zalog
(5 %). Glede na to, da je ista premiËnina lahko zastavljena veËkrat, je bilo v registru
zastavnih pravic na dan 31.12.2005 vpisanih 21.787 zastavnih pravic, od tega 19.533 iz
naslova prostovoljne zastave in 2.254 iz naslova rubeža.
Informacije o zastavnih pravicah, vpisanih v register zastavnih pravic, so vsakomur
na voljo na spletnem portalu AJPES in v izpostavah AJPES. Prek spletnega portala lahko
dobijo podatke o premiËninah tisti, ki poznajo njihove enoliËne identifikacijske znake,
zaradi varstva osebnih podatkov pa ne morejo dobiti podatkov o udeležencih v posame‑
zni zadevi (o dolžnikih, upnikih ali zastaviteljih).
Pri AJPES lahko vsakdo na podlagi zahteve dobi tudi uradni izpisek iz registra
zastavnih pravic, s katerim dokaže obstoj zastavne pravice ali pa ga uporabi kot verodo‑
stojno listino za dokaz nakupa oziroma prodaje premiËnine, ki ni obremenjena z zastavno
pravico.

V register zastavnih pravic se vpisujejo naslednje vrste premiËnin: oprema, zaloge,
motorna in tirna vozila, motorna kolesa, prikolice in polprikolice ter živali. AJPES po
opravljenem vpisu izda potrdilo o vpisu, ki ga prejmejo vsi udeleženci (zastavni dolžnik,
zastavitelj, zastavni upnik) in upraviËenec.
O vpisu zastavne pravice obvesti AJPES organe, ki vodijo uradne evidence, v katerih
je zastavljena oziroma zarubljena premiËnina vpisana.
Za zagotovitev veËje kakovosti podatkov in za preprostejši vpis podatkov v register
zastavnih pravic je AJPES v letu 2005 izboljšala nekatere raËunalniške rešitve.
Za upraviËence je AJPES ustrezno dopolnila navodilo za delo z aplikacijo za vodenje
registra zastavnih pravic. Dopolnjena so bila tudi navodila za delo uslužbencev AJPES, ki
opravljajo naloge v zvezi z vodenjem registra zastavnih pravic.
Poleg tega je AJPES nadaljevala sodelovanje z institucijami, ki vodijo referenËne re‑
gistre. To so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki vodi Register govedi,
Ministrstvo za notranje zadeve, ki vodi Register motornih vozil, in Geodetska uprava Re‑
publike Slovenije, ki vodi Register prostorskih enot, kataster stavb in zemljišË. Kljub temu
pa z nobenim od teh referenËnih registrov še ni bila v letu 2005 vzpostavljena neposredna
raËunalniška povezava za preverjanje podatkov, ki se vpisujejo v register zastavnih pravic.
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Infrastruktura Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin

Register zavezancev za predložitev letnih poro»il
Register zavezancev za predložitev letnih poroËil je informatizirana, centralizirana
baza podatkov o poslovnih subjektih, ki morajo svoja letna poroËila predložiti AJPES.
AJPES ta register v zaËetku vsakega koledarskega leta na novo vzpostavi za zave‑
zance, ki morajo predložiti letno poroËilo za preteklo leto. Vir podatkov za vzpostavitev
Registra zavezancev za predložitev letnih poroËil so podatki poslovnega registra, Sodne‑
ga registra, Registra društev, Seznama neposrednih in posrednih proraËunskih uporabni‑
kov in druge evidence.
V Registru zavezancev za predložitev letnih poroËil se poleg podatkov, ki se o za‑
vezancih vodijo v poslovnem registru, vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za javno
objavo letnih poroËil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov in s tem za zago‑
tavljanje spremljanja plaËil za javno objavo letnih poroËil. Poleg tega se v njem vodijo
tudi oznake za opredelitev društev, ki imajo status invalidske organizacije, in oznake za
opredelitev samostojnih podjetnikov, v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov
iz dejavnosti, obdavËenih na podlagi ugotovljenega dobiËka z upoštevanjem normiranih
odhodkov, katerim zato AJPES ni treba predložiti letnega poroËila zaradi javne objave.
V Register zavezancev za predložitev letnih poroËil so bila v skladu z Navodilom za
obvešËanje registrskega sodišËa o nastopu izbrisnega razloga iz 1. toËke prvega odstavka
25. Ëlena Zakona o finanËnem poslovanju podjetij dodana posebna polja za spremljanje
aktivnosti AJPES v zvezi z izvajanjem Zakona o finanËnem poslovanju podjetij glede
obvešËanja registrskih sodišË o nastopu razloga za izbris tistih gospodarskih družb iz
Sodnega registra, ki v dveh zaporednih poslovnih letih AJPES niso predložile letnega
poroËila.
V Registru zavezancev za predložitev letnih poroËil za leto 2005 je evidentiranih
147.379 zavezancev.
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Bonitetna dejavnost
Bonitetna dejavnost je gospodarska dejavnost AJPES. V to dejavnost sodita izdela‑
va razliËnih vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov in
zagotavljanje zbirke finanËnih podatkov in kazalnikov − FI-PO Ajpes.
Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v premoženj‑
sko-finanËni položaj posameznih poslovnih subjektov. Vsebinsko se razlikujejo glede na
posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki,
pravne osebe javnega prava itd.) in glede na namen uporabe informacij (krajše in ob‑
širnejše informacije, poglobljene analize poslovanja posameznih poslovnih subjektov).
Bonitetne informacije AJPES temeljijo na široki bazi uradnih podatkov, to pa zagotavlja
njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost. Temeljijo na podatkih iz letnih poroËil
(podatke v skladu s predpisi zagotavljajo poslovni subjekti sami), na podatkih o prejem‑
kih na raËune in o izdatkih z raËunov in na podatkih o dospelih neporavnanih obvezno‑
stih (podatke zagotavljajo izvajalci plaËilnega prometa), na podatkih iz razliËnih javnih
registrov (poslovni register, Register transakcijskih raËunov itd.) in na drugih podatkih.

Vrsta
informacije

©tevilo izdelanih
informacij 2005

©tevilo izdelanih
informacij 2004

Indeks
2005/2004

Struktura v %
2005

Struktura v %
2004

BON-1

7.834

9.031

86,7

29,0

32,2

BON-1/P

4.848

3.933

123,3

17,9

14,0

BON-1/IN

296

302

98,0

1,1

1,1

BON-1/S

93

152

61,2

0,3

0,5

BON-1/SP

822

271

303,3

3,0

1,0

BON-1/Z

365

389

93,8

1,3

1,4

64

43

148,8

0,2

0,2

BON-1 skupaj

14.322

14.121

101,4

53,0

50,4

BON-2

12.707

13.895

91,5

47,0

49,6

18

22

81,8

0,1

0,1

27.047

28.038

96,5

100,0

100,0

BON-1/O

Analiza bonitete
poslovanja
Skupaj

BON-1
BON-1/P

Informacije o boniteti poslovanja zagotavlja AJPES ne le o poslovnih subjektih iz
Slovenije, ampak tudi o poslovnih subjektih iz Hrvaške, Makedonije ter Srbije in »rne
gore. AJPES ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih
poroËil poslovnih subjektov v teh državah sklenjene posebne sporazume o izmenjavi
tovrstnih podatkov.

BON-1/IN
BON-1/S
BON-1/SP

Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb so naroËnikom na voljo v slo‑
venskem, angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem in v hrvaškem jeziku. NaroËni‑
ki imajo možnost izbire valute (tolar ali evro), v kateri želijo, da AJPES izkaže finanËne
podatke o poslovanju posamezne gospodarske družbe. Informacije o boniteti poslovanja
gospodarskih družb vsebujejo tudi bonitetne ocene, pripravljene na podlagi podatkov
o poslovnem izidu in o premoženjsko-finanËnem položaju gospodarskih družb v zadnjih
5 letih in na podlagi podatkov o tekoËem obsegu poslovanja in o plaËilni sposobnosti.
Bonitetne ocene so tudi rezultat primerjav uspešnosti poslovanja gospodarske družbe
z uspešnostjo dejavnosti, v katero družba sodi, in še posebej primerjav z uspešnostjo
gospodarskih družb enake velikosti v dejavnosti.
AJPES je v letu 2005 izdelala 27.047 informacij o boniteti poslovanja, to je 3 %
manj kakor v letu 2004. NaroËniki so povpraševali predvsem po informacijah o poslova‑
nju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in javnih zavodov. Podatki o številu
izdelanih informacij o boniteti poslovanja so zbrani v naslednji preglednici.

BON-1/Z

BON-1/O

BON-2
Analiza bonitete
poslovanja

I nformacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe v
daljšem Ëasovnem obdobju.
Podrobnejša informacija o boniteti poslovanja gospodar‑
ske družbe kakor BON-1.
BON-1 v angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem
ali hrvaškem jeziku.
Informacija o gospodarski družbi, ki AJPES za zadnje leto
ni predložila letnega poroËila.
Informacija o boniteti poslovanja samostojnega podje‑
tnika.
Informacija o boniteti poslovanja doloËenega uporabnika
in pravne osebe zasebnega prava (zavod, javni zavod,
inštitut itd.).
Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe, ki
AJPES ni dala soglasja, da pri izdelavi tovrstnih informacij
lahko uporabi podatke o njeni plaËilni sposobnosti. Vsebina
drugih podatkov pa je enaka vsebini podatkov v BON-1.
Informacija o plaËilni sposobnosti pravne osebe.
Podrobnejša analiza uspešnosti poslovanja pravne osebe
od njene ustanovitve dalje.

Poleg teh je AJPES v letu 2005 naroËnikom zagotovila še 66 informacij o boniteti
poslovanja poslovnih subjektov iz Hrvaške, 3 iz Makedonije in 7 iz Srbije in »rne Gore.
AJPES je v letu 2005 nadaljevala posodabljanje metodologije za doloËanje boni‑
tetnih ocen gospodarskih družb. Prenovila je metodologijo za doloËanje kratkoroËne
ocene bonitete poslovanja. Bonitetnim informacijam gospodarskih družb v angleškem,
nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku je dodala še možnost pridobitve bonitetne

46

AJPES -Letno poroËilo 2005

47

UresniËitev ciljev in nalog AJPES

informacije v madžarskem jeziku. Nadaljevala je tudi aktivnosti za prilagajanje boni‑
tetne dejavnosti smernicam kapitalskega sporazuma Basel II za zagotovitev varnega
poslovanja bank. Sporazum prinaša nova pravila za zagotavljanje kapitalske ustrezno‑
sti bank in s tem za ocenjevanje bonitete poslovnih subjektov. Da bi bila tudi AJPES
vkljuËena v zagotavljanje bonitetnih ocen gospodarskih družb bankam oziroma da bi
od Banke Slovenije pridobila licenco za zunanjo bonitetno agencijo, je zaËela izvajati
projekt nadgradnje obstojeËe metodologije za ocenjevanje bonitete poslovanja, ki ga
bo konËala v letu 2007.
FI-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejših finanËnih podatkov in kazalni‑
kov o poslovanju posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v daljšem
Ëasovnem obdobju. NaroËnikom je na voljo na spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema
okrog 97.000 poslovnih subjektov (42.000 gospodarskih družb in 55.000 samostojnih
podjetnikov). Za gospodarske družbe so v FI-PO Ajpes vkljuËeni podatki in kazalniki
poslovanja od leta 1994 dalje, za samostojne podjetnike pa od leta 2001 dalje. Prikazani
so tudi ustrezni podatki in kazalniki za posamezne dejavnosti, obËine, regije in celotno
gospodarstvo. Vpogled v podatke in kazalnike izbranega poslovnega subjekta v daljšem
Ëasovnem obdobju in primerjava z istovrstnimi podatki in kazalniki drugih poslovnih
subjektov in z dejavnostjo, v katero sodi, omogoËata kakovostno in celovito presojo
finanËnega poslovanja tega poslovnega subjekta. FI-PO Ajpes obstaja v slovenskem in
angleškem jeziku, zneski so v tolarjih ali evrih.
Da bi mogla AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poroËil go‑
spodarskih družb oziroma pred njihovo javno objavo na spletnem portalu zagotoviti
objavo nerevidiranih podatkov teh gospodarskih družb v zbirki FI-PO Ajpes in jih upo‑
rabiti za izdelavo informacij o boniteti poslovanja, je od veËine takšnih družb pridobila
ustrezna soglasja. Po predložitvi revidiranih letnih poroËil za posamezno leto oziroma po
njihovi javni objavi na spletnem portalu bo AJPES podatke v zbirki podatkov FI-PO Ajpes
zamenjala z revidiranimi podatki in na podlagi revidiranih podatkov pripravila informa‑
cije o boniteti poslovanja.

VeËstransko pobotanje obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti
Naloge AJPES na podroËju veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med
poslovnimi subjekti so: priprava navodil za izvajanje veËstranskega pobotanja obvezno‑
sti in terjatev med poslovnimi subjekti oziroma naroËniki (pravne osebe in samostojni
podjetniki), izdelava in objava letnih Ëasovnih naËrtov veËstranskih pobotanj, tekoËe
sprejemanje prijav v pobotanje, opravljanje pobotanj in obvešËanje udeležencev o rezul‑
tatih pobotanj. AJPES objavlja tudi razliËna obvestila in poroËila o rezultatih pobotanja
na spletnem portalu in v tiskanih medijih, spremlja plaËila za opravljene storitve in
tovrstne storitve konkurenËnih podjetij.
V letu 2005 je AJPES izpeljala 12 krogov veËstranskega pobotanja obveznosti in
terjatev, vsak mesec enega. PovpreËno je bilo v posamezni pobotni krog vkljuËenih
1.700 poslovnih subjektov, to je 10 % manj kakor v letu 2004. ©tevilo udeležencev
pobotanja se je zmanjšalo kljub poveËanju števila naroËnikov te storitve (za 6 % v letu
2005). V vseh pobotnih krogih skupaj je bilo pobotanih za 67 milijard tolarjev obvezno‑
sti, to je za 13 % manj kakor v letu 2004. V primerjavi s prijavljenimi je bilo pobotanih
11 % obveznosti.
Vsi postopki izpeljave posameznega pobotnega kroga so bili opravljeni v enem
dnevu − na dan pobotanja; v istem dnevu so bili udeležencem tudi posredovani rezultati
pobotanja. Pretežni del prijav v pobotanje (67 %) so udeleženci predložili po elektron‑
ski pošti, 29 % prijav na papirju in 4 % na disketi. S hitro in kakovostno izpeljavo pobo‑
tanja je AJPES uspelo zadržati vlogo vodilnega ponudnika te storitve v državi.
V teku je izdelava raËunalniških rešitev, ki bi poslovnim subjektom omogoËile pre‑
dložitev prijav v pobotanje na najsodobnejši naËin − prek spletnega portala AJPES.
DokonËana naj bi bila v prvi polovici leta 2006.

Za pridobitev celovitejšega vpogleda v poslovanje posameznih poslovnih subjektov,
za izboljšanje kakovosti in za posodobitev FI-PO Ajpes je AJPES tudi v letu 2005 vpeljala
novosti, ki uporabnikom zbirke omogoËajo še preprostejšo in prijaznejšo uporabo. Z no‑
vimi tehniËnimi rešitvami je omogoËila pripravo poglobljenih primerjalnih analiz tudi za
posamezne obËine in s tem razširila krog uporabnikov, ki jim je zbirka orodje za pripravo
makroekonomskih analiz.
Za seznanitev potencialnih naroËnikov je AJPES pripravila demo verzijo zbirke, upo‑
rabnike aktivno obvešËala o novostih, zbirko pa je uspešno predstavila tudi na sejemskih
prireditvah in na drugih predstavitvah.
V letu 2005 je AJPES prodala 449 zbirk podatkov FI-PO Ajpes in 1.071 posameznih
vpogledov v podatke in kazalnike FI-PO Ajpes.

48

AJPES -Letno poroËilo 2005

49

UresniËitev ciljev in nalog AJPES

Naloge v zvezi s prenehanjem
poslovanja Agencije Republike
Slovenije za plaËilni promet
AJPES je morala tudi v letu 2005 še vedno opravljati nekatere naloge, povezane s
prenehanjem poslovanja APP. Mednje sodijo naloge na podlagi Zakona o plaËilnem pro‑
metu in naloge na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o plaËilnem prometu je AJPES v letih 2002 in 2003 prevzela
dokumentarno oziroma arhivsko gradivo APP, ki ni bilo oddano Arhivu Republike Slove‑
nije oziroma pristojnim regionalnim arhivom in drugim institucijam. AJPES je morala
precejšen del svojih poslovnih prostorov nameniti temu gradivu. V letu 2005 je nekatere
arhivske prostore že izpraznila, dokumentarno gradivo pa še vedno hrani v arhivih v
Kamniku, Litiji, Cerknici in v poslovnih prostorih na sedežih nekaterih organizacijskih
enot AJPES. Iz tega gradiva zagotavlja na podlagi posebnega navodila naroËnikom izpise
podatkov oziroma fotokopije gradiva.
Obseg posredovanega dokumentarnega gradiva APP v letu 2005 je razviden iz na‑
slednje preglednice.
Storitve

©tevilo

1. Posredovanje podatkov oziroma dokumentov plaËilnega prometa:


izpisek,



plaËilni nalog

824
14

2. Fotokopiranje dokumentov plaËilnega prometa

177

3. Izpis podatkov iz evidenc plaËilnega prometa

197

4. Posredovanje podatkov o dokapitalizaciji podjetij
5. Posredovanje potrdil o stanju sredstev pravnih oseb na raËunih pri APP na dan 30.6.2002
6. Odgovori na zahtevke, ki jih ni mogoËe rešiti

1
23
136

7. Posredovanje podatkov v zvezi s stanovanjskimi pogodbami in
stanovanjskimi krediti uslužbencev APP

72

8. Posredovanje podatkov o kadrovskih zadevah, ki zadevajo uslužbence APP

98

9. Posredovanje podatkov o sodnih sklepih in dokumentaciji o dolžnikih APP
za Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

276

10. Druge storitve

956

AJPES dokumentarno gradivo APP tekoËe pregleduje in odbira. Gradivo, ki ima traj‑
ni rok hrambe, pa še ni bilo predano pristojnim arhivom zaradi nemotenega opravljanja
nalog, predaja AJPES arhivom postopno. Gradivo, ki mu rok hrambe poteËe, pa uniËi. V
letu 2005 je AJPES uniËila okrog 76 ton dokumentarnega gradiva APP v papirni obliki in
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dokumentarno gradivo APP v obliki zapisov na skoraj 1.000 elektronskih medijih (diske‑
tah in zgošËenkah).
V skladu s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije vodi AJPES evidenco in
skrbi za odplaËila kreditov za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in sta‑
novanj, danih uslužbencem APP. V letu 2005 je obraËunavala meseËne obroke odplaËil
stanovanjskih kreditov za 218 uslužbencev APP, ki veËinoma niso zaposleni v AJPES.
NeplaËnike je redno opominjala, odposlala je 45 opominov. Denarna sredstva iz naslova
odplaËil stanovanjskih kreditov v znesku 41 milijonov tolarjev je nakazala v proraËun
Republike Slovenije.
AJPES je s sklepom Vlade Republike Slovenije pooblašËena tudi za izdajanje po‑
trdil o odplaËanih stanovanjskih kreditih, danih uslužbencem APP, in v zvezi s tem za
izdajanje in podpisovanje izbrisnih pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris zastavne
pravice in prepoved odtujitve in obremenitve na teh nepremiËninah, vpisanih v zemljiški
knjigi. V letu 2005 je izdala 17 potrdil o dokonËnem poplaËilu kreditov in 9 izbrisnih
pobotnic.
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Notranja revizija
PodroËje dela notranje revizije v AJPES je revidiranje uËinkovitosti sistema fi‑
nanËnega poslovodenja in notranjih kontrol v organizacijskih enotah in delih AJPES in
svetovanje. Naloge notranje revizije so tako preverjanje doloËitve, jasnosti doloËitve
in doseganja poslovnih ciljev AJPES, upoštevanja predpisov, sprejetih usmeritev, po‑
stopkov, preverjanje obstoja in ocenitve tveganj, opredeljenih v analizi tveganj AJPES,
preverjanje vzpostavljenih sistemov notranjih kontrol, procesa poslovodenja in obvlado‑
vanja tveganj. Redno notranje revidiranje poteka v skladu z letnim in izvedbenimi naËrti
dela Službe za notranjo revizijo, izredno pa na podlagi izdanega sklepa direktorja AJPES
ali na zahtevo Sveta AJPES.
Podlage za opravljanje notranje revizije so: Zakon o javnih financah, Pravilnik o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Politika
vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji,
ki jo je sprejelo Ministrstvo za finance, Strategija razvoja notranjega nadzora javnih fi‑
nanc v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike
Slovenije, Standardi notranjega revidiranja, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo,
Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, in Pra‑
vilnik o organiziranosti in delovanju Službe za notranjo revizijo AJPES.
Služba za notranjo revizijo AJPES je v letu 2005 zaradi priprave “svojih” naËrtov
dela izdelala analizo tveganj, na tej podlagi pa strateški naËrt dela za obdobje od leta
2006 do leta 2010 in letni naËrt dela za leto 2006.
Poleg tega je bila v letu 2005 posodobljena metodologija dela (vprašalniki, obrazci,
poroËila, preglednice itd.), pripravljena so bila mnenja o poslovanju na razliËnih po‑
droËjih dela AJPES in opravljene druge naloge s podroËja notranje revizije. Omeniti velja
predvsem sodelovanje pri pripravi in izvedbi revizije informacijskega sistema v AJPES, ki
jo je opravila zunanja revizijska družba, in izvedbo sestankov z uslužbenci AJPES zaradi
predstavitve vloge, poslanstva in nalog notranjega revidiranja v javnem sektorju in po‑
sebej v AJPES.
V letu 2005 so bile v AJPES opravljene 4 notranje revizije: 1 izredna, 1 ponovna in
2 redni notranji reviziji.
Izredna notranja revizija je zadevala revizijo pravilnosti in uËinkovitosti porabe
namenskih sredstev za vzpostavitev registra zastavnih pravic in ISPAP. Ugotovljene po‑
manjkljivosti so bile odpravljene še pred izdelavo Letnega poroËila AJPES za leto 2004.

izpostavah AJPES Trbovlje, Kranj, Velenje, Novo mesto, Nova Gorica in v centrali AJPES.
Poudarek pri reviziji je bil na preverjanju izvedenih ukrepov in na odpravi nepravilnosti,
ugotovljenih pri notranjih revizijah v letu 2004. Te nepravilnosti so bile v letu 2005 pre‑
težno odpravljene. V letu 2004 je vrednost nepremiËnin AJPES po stanju na dan 1.1.2004
ocenil pooblašËeni ocenjevalec vrednosti nepremiËnin. Služba za notranjo revizijo pa je
v letu 2005 preverila pravilnost, pravoËasnost in popolnost knjigovodskega izkazovanja
vrednosti nepremiËnin v raËunovodskih izkazih, poslovnih knjigah in analitiËnih eviden‑
cah neopredmetenih dolgoroËnih in opredmetenih osnovnih sredstev AJPES po stanju na
dan 31.12.2004.
Redni notranji reviziji sta zadevali izkazovanje stroškov in odhodkov v raËunovod‑
skih izkazih AJPES za leto 2004 in izvajanje Zakona o javnih naroËilih v letu 2004. Služba
za notranjo revizijo je preverila celoten proces nabave sredstev v AJPES, od izstavitve
zahtevka, odobritve finanËnih sredstev, izvedbe postopka javnega naroËanja, naroËila,
prevzema, knjigovodskega evidentiranja in izkazovanja v raËunovodskih izkazih AJPES za
leto 2004 do oblik internega poroËanja in poroËanja drugim institucijam.
Pri redni notranji reviziji izkazovanja stroškov in odhodkov je bil poudarek na pre‑
verjanju uËinkovitosti delovanja notranjih kontrol in na skladnosti poslovanja z veljavno
zakonodajo in internimi predpisi AJPES, na organizaciji procesa, povezljivosti organiza‑
cijskih delov AJPES in baz podatkov, na informiranju, na delovanju raËunalniških progra‑
mov, na pravilnosti, ažurnosti in popolnosti podatkov v evidencah AJPES in na poroËa‑
nju. Nekateri predlagani ukrepi so bili v AJPES izvedeni še pred predložitvijo odzivnega
poroËila revidiranih organizacijskih delov na konËno poroËilo.
Redna notranja revizija izvajanja Zakona o javnih naroËilih v AJPES v letu 2004 je
bila konËana v februarju 2006. Pri tej reviziji je bil poudarek na preverjanju skladnosti
poslovanja AJPES z veljavno zakonodajo in z internimi predpisi AJPES, ki urejajo javno
naroËanje, in na delovanju notranjih kontrol v teh postopkih, pa tudi na izvajanju notra‑
njih kontrol že izvedenih postopkov javnega naroËanja in na poroËanju.
Pri obeh rednih notranjih revizijah v letu 2005 je bilo ugotovljeno, da je treba sis‑
tem notranjih kontrol in postopkov v AJPES prenoviti, predvsem pa izboljšati obstojeËo
organizacijo dela in informacijsko podporo na revidiranih podroËjih, da ne bi bilo ogro‑
ženo uËinkovito doseganje poslovnih ciljev AJPES.
Na podlagi pridobljenih spoznanj ob opravljanju notranjih revizij in svetovanja v
letih 2004 in 2005 je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da so na revidiranih podroËjih
v AJPES vzpostavljene notranje kontrole, ki pa jih je treba nenehno izpopolnjevati.

Ponovna notranja revizija je zajela preveritev izvedbe popisa neopredmetenih dol‑
goroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2004 v
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Spletni portal AJPES
Za zagotovitev sodobnega poslovanja je AJPES že ob zaËetku delovanja v letu 2003
vzpostavila svoj spletni portal (www.ajpes.si). Na spletnem portalu objavlja temeljne
informacije o svoji dejavnosti in organizaciji. Prek spletnega portala lahko poslovni su‑
bjekti predlagajo AJPES predpisana letna in druga poroËila in dobijo informacije o rezul‑
tatih poslovanja posameznih vrst poslovnih subjektov oziroma o rezultatih statistiËnih
raziskovanj in druge pomembne informacije.
Na podlagi posebnega vprašalnika o kakovosti storitev AJPES je skoraj 2.300 upo‑
rabnikov v letu 2004 ocenilo tudi kakovost oziroma uporabo spletnega portala AJPES.
Ocene so bile dokaj dobre. Pri ocenah od 1 do 5 je bila oblika ocenjena s 3,9, vsebina s
4,0, preglednost s 3,8 in prijaznost spletnega portala do uporabnikov s 4,0.
Ne glede na te ocene je AJPES presodila, da obstojeËi spletni portal po obliki in
vsebini še ne zagotavlja dovolj dobre podlage za uresniËevanje dolgoroËnega cilja AJPES:
zagotoviti raËunalniško zbiranje podatkov o istem poslovnem subjektu na enem mestu
in hkrati uporabnikom na enem mestu, hitro in najsodobneje zagotoviti vse pomembne
informacije o posameznem poslovnem subjektu. Zato se je v drugi polovici leta 2004
odloËila za prenovo spletnega portala; imenovala je projektno skupino, v kateri so sode‑
lovali tudi zunanji svetovalci. Prenova je potekala v naslednjih fazah:

• seznanitev s trendi in sodobnimi pristopi izdelave spletnih strani,
• izbira ustrezne metodologije,
• opredelitev ciljev spletnega portala in identifikacija posameznih skupin uporab‑
nikov portala,
• izdelava testnega portala,
• testiranje portala z razliËnimi uporabniki,
• postavitev prenovljenega spletnega portala v živo okolje.
Pri prenovi je AJPES namenila posebno pozornost vsebinam spletnega portala,
strukturiranju vsebin po ravneh, po naËinu dostopa do vsebin, po opredelitvi posa‑
meznih skupin uporabnikov spletnega portala in po grafiËni podobi portala v skladu s
celostno podobo AJPES.
Prenova spletnega portala je bila konËana v novembru 2005. Vsebine na prenovlje‑
nem spletnem portalu so razdeljene v sklope, ki omogoËajo doseganje ciljev spletnega
portala in s tem uresniËevanje dolgoroËnega cilja AJPES, hkrati pa posameznim skupi‑
nam uporabnikov zagotavljajo sistematiËno urejene informacije, dostopne z najmanjšim
možnim številom klikov. Posamezni sklopi vsebin uporabnikom omogoËajo:
1. Sklop “AJPES” - pridobitev temeljnih informacij o dejavnosti in organizaciji AJPES.
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2. Sklop “Predložitev podatkov” − predložitev predpisanih podatkov v raËunalni‑
ški obliki z uporabo spletnih aplikacij, v katere so vgrajene logiËne in raËunske kontrole
za pravilnost podatkov (letna poroËila, podatki za statistiko finanËnih raËunov, podatki
o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah, podatki o oddanih javnih naroËilih, veËstransko
pobotanje obveznosti in terjatev itd.).

AJPES pripravlja spletne strani v “angleški” razliËici, na katerih bodo informacije,
pomembne za tujo poslovno javnost. To sta osnovna predstavitev AJPES in dostop do
tistih informacij in aplikacij, katerih uporabo bo AJPES zagotavljala tudi v angleškem je‑
ziku. Že sedaj je na spletnem portalu možna uporaba aplikacije FI-PO Ajpes v angleškem
jeziku. V razvoju pa sta spletni aplikaciji za dostop do podatkov poslovnega registra
(iPRS) in do javno objavljenih letnih poroËil (JOLP) v angleškem jeziku.

3. Sklop “Storitve” − vpogled in pridobitev podatkov o posameznih poslovnih
subjektih (podatki iz poslovnega registra, podatki iz javno objavljenih letnih poroËil,
bonitetne informacije, FI-PO Ajpes, podatki iz registra zastavnih pravic, podatki o iz‑
plaËanih plaËah v javnem sektorju itd.).
4. Sklop “StatistiËna raziskovanja” − pridobitev podatkov in informacij stati‑
stiËnih raziskovanj, ki jih izvaja AJPES.
Spletni portal AJPES omogoËa personalizacijo spletnih strani oziroma oblikovanje
posamezne spletne strani glede na uporabnikove pravice za dostop do posamezne sple‑
tne aplikacije, dodeljene na podlagi njegove vloge za vkljuËitev v sistem predlaganja po‑
datkov prek spletnega portala. Registracijo na spletni portal AJPES opravijo uporabniki s
prijavo na “Mojo stran”. Da bi stalnim uporabnikom spletnega portala olajšala delo, je
AJPES za registrirane uporabnike pripravila dodatno letev hitrih dostopov do aplikacij.
Vstopna stran vsebuje tipiËne elemente, kakor so logotip, stavek o namenu sple‑
tnega portala, iskalnik in navigacija prve ravni. Ker mora biti vstopna stran vizualno
všeËna in prepriËljiva, so na vstopni strani tudi nekateri grafiËni elementi.
Na vstopni strani objavlja AJPES aktualne spremembe na straneh spletnega portala,
druge novice, ki so pomembne za uporabnike spletnega portala, razne zanimivosti in
opomnike za uporabnike o izteku rokov za posamezne storitve.
Na vstopni strani so med drugim objavljeni tudi dostopi do Pogojev uporabe sple‑
tnega portala AJPES, do Kataloga informacij javnega znaËaja, do cenikov in do seznamov
pooblašËenih uradnih oseb AJPES.
Celotna navigacija oziroma premikanje po spletnem portalu AJPES in dostop do posa‑
meznih vsebin sta zasnovana tako, da uporabnika intuitivno vodita k posameznim vsebi‑
nam in mu dajeta informacijo, na katerem mestu v strukturi portala je v danem trenutku.
Do posameznih storitev lahko uporabniki dostopajo na razliËne naËine: z uporabo
navigacije spletnega portala, z uporabo kazala ali pa se odloËijo za iskalnik.
Na vseh ravneh spletnega portala so na voljo razliËne pomoËi, od splošnih infor‑
macij na vstopni strani do navedb kontaktnih oseb AJPES pri posamezni storitvi. Poleg
tega so na spletnem portalu objavljena vprašanja, ki najpogosteje nastopajo, in odgo‑
vori nanje. Novost z dodatnimi uporabnimi informacijami pa pomeni tudi rubrika “AJPES
priporoËa” v okviru posamezne storitve.
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Revizija informacijskega
sistema AJPES
Pravilno, hitro in varno delovanje informacijskega sistema je eden od temeljnih
pogojev za kakovostno in uËinkovito opravljanje vseh nalog AJPES.
Glede na to je AJPES v letu 2005 − da bi ugotovila morebitna tveganja v delovanju
informacijskega sistema, jih ocenila in ustrezno ukrepala − naroËila revizijo informacij‑
skega sistema. Revizijo je opravila družba GM revizija d. o. o. med 12.9. in 7.10.2005 v
centrali AJPES v Ljubljani in v izpostavah Ljubljana, Celje, Maribor in Postojna.
Informacijski sistem AJPES sestavlja strojna in programska raËunalniška oprema in
komunikacijska oprema. To so: delovne postaje, strežniška infrastruktura, komunikacijska
infrastruktura, varnostna infrastruktura, sistem za upravljanje dokumentov ter sistemska
in namenska programska oprema. Oprema je v centrali in v izpostavah.
Za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema skrbi Služba za informacijsko teh‑
nologijo, ki izvaja tudi operativne naloge in zagotavlja podporo notranjim in zunanjim
uporabnikom. Za vzdrževanje dela pomembnejše strojne raËunalniške opreme (Unix in PC
strežniki, sistem za neprekinjeno napajanje, optiËni bralniki itd.), programske raËunalni‑
ške opreme (bazi Oracle in MS-SQL, poštni strežnik in sistem za upravljanje dokumentov)
in komunikacijske opreme ima AJPES sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.
Zunanje izvajalce vkljuËuje tudi v razvoj informacijskih rešitev v tehnologijah, za
katere uslužbenci AJPES nimajo ustreznega znanja ali izkušenj. V nekaterih primerih z
zunanjimi izvajalci sklene pogodbe za celoten razvoj programske opreme. Tedaj usluž‑
benci Službe za informacijsko tehnologijo sodelujejo pri integraciji programske opreme v
informacijski sistem AJPES ter pri njenem testiranju in uvajanju v redno delo.
Revizija informacijskega sistema AJPES je zajela naslednja podroËja:

•
•
•
•
•

organiziranost informacijskega sistema,
skladnost delovanja informacijskega sistema z veljavnimi predpisi,
zagotavljanje storitev uporabnikom,
zagotavljanje stabilnosti delovanja in integritete podatkov,
raven projektnega vodenja, uËinkovitost naËrtovanja, spremljanje uresniËevanja
in pripravo poroËil o naËrtovanih in uresniËenih nalogah,
• raven obvladovanja okolij in verzij raËunalniških rešitev, baz podatkov, povezljivo‑
sti baz, postopkov odobritev sprememb, sprotno dopolnjevanje dokumentacije,
• tveganje pri delovanju in kontroliranju informacijskega sistema, naËin obvlado‑
vanja tveganj in primernost sprejetih ukrepov za njihovo obvladovanje.
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PoroËilo o opravljeni reviziji informacijskega sistema AJPES v okviru posameznih
podroËij revizije razËlenjuje:

•
•
•
•

obstojeËi naËin obvladovanja tveganj,
obstojeËa tveganja,
primernost obstojeËega naËina obvladovanja tveganj,
predloge za izboljšave.

Vsako posamezno tveganje, obravnavano v poroËilu, je opredeljeno z elementi po‑
sledic ter verjetnosti in pogostosti nastopa morebitnih posledic. Na podlagi ocenjene
stopnje tveganja je doloËena prioriteta za izpeljavo posameznih aktivnosti.
V poroËilu so za odpravo pomembnejših vzrokov za poveËano izpostavljenost tvega‑
njem z visoko prioriteto navedeni predlogi naslednjih aktivnosti:

• izvedba celovite ocene tveganja znotraj AJPES, ki naj vkljuËuje tudi oprede‑
ljevanje kljuËnih revizijskih sledi, potrebnih za zagotavljanje nadzora ustroja
notranjega kontroliranja,
• na podlagi usklajene ocene tveganja sprejetje programa nadaljnjih aktivnosti,
• izvedba popisa oziroma dokumentiranja poteka kljuËnih procesov v Službi za
informacijsko tehnologijo,
• celostna formalna in operativna ureditev podroËja upravljanja s spremembami
aplikacij,
• priprava naËrtov in podrobno dokumentiranih postopkov za zagotavljanje nepre‑
kinjenosti poslovanja,
• priprava in implementacija pravilnikov in postopkov za zagotavljanje skladnosti
z zakonodajo,
• celostna formalna in operativna ureditev podroËja zašËite in varovanja podatkov.
Nekatere aktivnosti za odpravo tveganj, ugotovljenih ob reviziji informacijskega
sistema, je zaËela AJPES že sama uresniËevati pred zaËetkom revizije, nekatere pa so bile
uresniËene v teku revizije. Za izpeljavo preostalih predlaganih aktivnosti je bil v prvih
mesecih leta 2006 izdelan naËrt ukrepov z nosilci in roki izpeljave.
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 nenje uporabnikov
M
o kakovosti storitev AJPES

Vprašalnik so izpolnile veËinoma osebe, ki delajo na podroËju financ in raËuno‑
vodstva (1.617 − 61 %), sledijo direktorji in vodje organizacijskih delov (229 − 9 %) in
osebe, ki delajo na drugih podroËjih dela − komerciala, analize, kadri, informatika itd.
(266 − 10 %). 518 − 20 % uporabnikov storitev pa ni navedlo delovnega mesta oziroma
podroËja dela osebe, ki je izpolnila vprašalnik.

Sploπne ugotovitve

Odgovori na vpraπanja o kakovosti storitev

AJPES mora v skladu z Zakonom o javnih agencijah najmanj enkrat na leto ugotoviti
mnenje uporabnikov storitev o svojem delu in pridobiti predloge za izboljšanje svojega
poslovanja. V ta namen je v letu 2005 že drugo leto zapored pripravila vprašalnik o ka‑
kovosti svojih storitev.
Vprašalnik je vseboval devet vprašanj: vprašanje o kakovosti posameznih storitev
AJPES, vprašanje o spletnem portalu AJPES, vprašanje o razlogih za obiskovanje sple‑
tnega portala in vprašanji, s katerimi izpostavami poslujejo uporabniki storitev in o
razmerah v posameznih izpostavah. Z vprašalnikom je AJPES želela pridobiti tudi pre‑
dloge za izboljšanje svojih storitev in predloge za vpeljavo novih storitev. Dve vprašanji
sta zadevali pravnoorganizacijsko obliko poslovnih subjektov in delovna mesta oziroma
podroËja dela oseb, ki so vprašalnik izpolnile.

Prvo vprašanje je zadevalo oceno kakovosti 12 razliËnih storitev AJPES (aplikacija
za vnos podatkov letnih poroËil: na spletnem portalu in lokalni vnos, aplikacija za vnos
podatkov za statistiko finanËnih raËunov: na spletnem portalu in lokalni vnos, spletna
aplikacija za vnos podatkov o izplaËanih plaËah, dostop do podatkov iz letnih poroËil
poslovnih subjektov: na spletnem portalu in prek izpostav AJPES, dostop do podatkov
statistiËnih raziskovanj, dostop do podatkov o poslovnih subjektih iz poslovnega regi‑
stra, informacije o boniteti poslovnih subjektov, FI-PO Ajpes, veËstransko pobotanje
obveznosti in terjatev). Storitve so bile v letu 2005 nekoliko bolj razËlenjene kakor v
letu 2004. Možne ocene pa so bile enake kakor v letu 2004, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo
dobro) oziroma 0, Ëe je uporabnik izjavil, da posamezne storitve ne pozna.

AJPES je vprašalnik 7.10. in 10.10.2005 po elektronski pošti poslala 19.104 po‑
slovnim subjektom (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega
prava, pravne osebe zasebnega prava in društva): 16.539 poslovnim subjektom, ki so
letna poroËila in druge podatke za leto 2004 predložili prek spletnega portala AJPES, in
2.565 poslovnim subjektom, ki ne poslujejo prek spletnega portala AJPES. Odgovore je
zbirala do 27.10.2005.

Uporabniki so kakovost storitev AJPES v letu 2005 ocenili s povpreËno oceno 3,9, v
letu 2004 pa je bila povpreËna ocena nekoliko nižja, 3,8. Najvišjo oceno (4,3) je v letu
2005 dobila spletna aplikacija za vnos podatkov o izplaËanih plaËah. AJPES je zaËela
podatke o izplaËanih plaËah elektronsko zbirati v letu 2004. Sledi ocena kakovosti (4,2),
ki jo je dobila spletna aplikacija za vnos podatkov letnih poroËil, najnižjo oceno (3,5)
pa je dobila aplikacija za lokalni vnos podatkov za statistiko finanËnih raËunov (Excel
preglednica).

Na vprašalnik je odgovorilo 2.630 uporabnikov storitev AJPES, to pomeni 14 % vseh
uporabnikov, ki jim je AJPES poslala vprašalnik. Odgovorilo je 1.194 (45 %) gospodarskih
družb, 440 (17 %) pravnih oseb javnega prava, 381 (14 %) raËunovodskih servisov, 201
(8 %) samostojni podjetnik, 97 (4 %) društev, 71 (3 %) pravnih oseb zasebnega prava in
246 (9 %) uporabnikov, ki niso navedli svoje pravnoorganizacijske oblike.

Drugo vprašanje je zadevalo oceno spletnega portala AJPES. Možne ocene so bile
enake kakor v letu 2004, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Celotni spletni portal so
uporabniki storitev v letu 2005 ocenili s povpreËno oceno 4,0, v letu 2004 pa s 3,9. Naj‑
više sta bili tudi v letu 2005 ocenjeni vsebina in prijaznost do uporabnika (4,1), najniže
pa preglednost spletnega portala (3,9).

RaËunovodski servisi po pravnoorganizacijski obliki resda sodijo med gospodarske
družbe ali med samostojne podjetnike, vendar je njihovo število posebej naveden o, ker
njihovi odgovori “pokrivajo” precejšnje število uporabnikov storitev AJPES.*

Na tretje vprašanje “Zakaj obiskujete spletni portal AJPES?” je najveË uporabnikov
storitev (2.329 − 89 %) odgovorilo, da ga obiskujejo zaradi predložitve podatkov (po‑
datkov letnih poroËil, podatkov za statistiko finanËnih raËunov itd.), 1.249 (48 %) upo‑
rabnikov ga obiskuje zaradi spremljanja obvestil in novosti o storitvah AJPES, najmanj
(379 − 14 %) uporabnikov pa zaradi dostopa do podatkov FI‑PO Ajpes.

NajveË uporabnikov storitev AJPES je odgovorilo, da poslujejo z Izpostavo Ljubljana
(694 − 26 %), sledijo uporabniki, ki poslujejo z izpostavami Maribor (333 − 13 %), Kranj
(232 − 9 %), Celje (195 − 7 %), Koper (186 − 7 %) in Nova Gorica (154 − 6 %); z drugimi iz‑
postavami posluje 533 − 20 % uporabnikov. 77 − 3 % uporabnikov so odgovorili, da ne poslu‑
jejo z nobeno izpostavo, 226 − 9 % uporabnikov ni navedlo izpostave, s katero poslujejo.
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*V Sloveniji je okrog 3.300 raËunovodskih servisov; skoraj polovica jih opravlja storitve za veË kakor 10 poslovnih
subjektov in predložijo okrog 43.000 letnih poroËil.

Peto vprašanje je zadevalo oceno razmer v izpostavah AJPES, s katerimi uporabniki
poslujejo. Tudi možne ocene razmer v izpostavah so bile enake kakor v letu 2004, od 1
(zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma 0, Ëe je uporabnik navedel, da razmer v izpostavi
ne pozna. PovpreËna ocena v letu 2005 je bila 4,3, v letu 2004 pa 4,1 (ocene tistih upo‑
rabnikov storitev, ki so izjavili, da ne poslujejo z nobeno izpostavo, je AJPES izloËila).
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Po posameznih izpostavah so se povpreËne ocene v letu 2005 gibale od 4,0 do 4,5.
Najviše (4,5) je bila ocenjena prijaznost uslužbencev, oceno 4,3 sta dobili strokovnost
uslužbencev in hitrost reševanja zadev, najnižja ocena (4,0) pa je pripadla ustreznosti
delovnega Ëasa za stranke.
Predlogi novih storitev in predlogi
za izboljπanje kakovosti sedanjih storitev
Na šesto vprašanje: “Katere storitve bi AJPES po vašem mnenju še lahko opravlja‑
la?” in na sedmo vprašanje: “Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES” je
AJPES prejela 343 odgovorov uporabnikov storitev.
VeËina predlogov je poznanih iz odgovorov na vprašalnik preteklega leta in zadeva
kakovost storitev. Nekateri predlogi so že uresniËeni, nekateri so v uresniËevanju, neka‑
tere − utemeljene − pa si bo AJPES prizadevala uresniËiti v najkrajšem Ëasu.
V letu 2004 so uporabniki storitev AJPES opozorili na neracionalnost predlaganja
istovrstnih, celo enakih podatkov o izplaËanih plaËah razliËnim institucijam, in to
podatkov o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah SURS in AJPES, podatkov o izplaËanih
plaËah pri samostojnih podjetnikih pa DURS. Neracionalnost je bila tudi v razliËnem
naËinu predlaganja podatkov posameznim institucijam: SURS in DURS na papirju, AJPES
pa pretežno elektronsko − prek spletnega portala.
Zaradi zagotovitve racionalnejšega zbiranja teh podatkov sta se SURS in AJPES do‑
govorila, da pravne osebe podatke o izplaËanih plaËah od zaËetka leta 2005 predlagajo
samo AJPES za namene obeh institucij. Enako velja za podatke o zaposlenih osebah po
višini bruto plaËe; od leta 2005 dalje predlagajo pravne osebe te podatke enkrat na leto
AJPES za potrebe SURS. To je velika razbremenitev pravnih oseb, saj po novem predla‑
gajo okrog 2,5 milijona manj podatkov o izplaËanih plaËah; poleg tega jih v glavnem ne
predlagajo veË na papirju, ampak elektronsko − prek spletnega portala AJPES. Z DURS pa
takšen dogovor še ni dosežen. AJPES bo na podlagi predlogov uporabnikov DURS ponov‑
no dala pobudo, da bi tudi samostojni podjetniki podatke o izplaËanih plaËah predlagali
prek spletnega portala AJPES.
V letu 2005 so uporabniki storitev AJPES enako kakor v letu 2004 v odgovorih
na vprašalnik poudarili nujnost poenostavitve predlaganja letnih poroËil poslovnih
subjektov. Poslovni subjekti morajo namreË vsebinsko enaka letna poroËila predložiti
dvema institucijama: za zagotovitev javnosti podatkov in za statistiËne namene AJPES,
za davËne namene pa DURS. AJPES jih predložijo veËinoma elektronsko, DURS pa na
papirju.
AJPES je to pobudo veË let zapored posredovala Ministrstvu za finance in Ministr‑
stvu za gospodarstvo. V letu 2005 jo je posredovala tudi Ministrstvu za javno upravo, ki
je pobudo sprejelo. Ustrezna doloËila so že vkljuËena v Zakon o spremembah in dopolni‑
tvah Zakona o davËnem postopku.
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V odgovorih na letošnji vprašalnik se ponavljajo tudi opozorila na neustrezno ureditev registracije poslovnih subjektov. RazliËni poslovni subjekti se namreË registrirajo
pri razliËnih registrskih organih, ki jih je v Sloveniji 17. Uporabniki storitev AJPES me‑
nijo, da bi bilo treba zagotoviti registracijo vseh poslovnih subjektov na enem mestu −
pri eni instituciji, ki bi podatke o poslovnih subjektih zagotavljala vsem zainteresiranim
subjektom.
Ta predlog se uresniËuje oziroma je delno že uresniËen. AJPES je namreË s 1.7.2005
od DURS prevzela registracijo samostojnih podjetnikov. To pomeni, da je poslovni regi‑
ster, ki ga vodi AJPES, postal primarni register za samostojne podjetnike. V teku so tudi
že aktivnosti za pripravo podlag za prenos registracije gospodarskih družb z registrskih
sodišË na AJPES. Tako bo poslovni register postal primarni register tudi za gospodarske
družbe. Cilj je, da bi AJPES postopno postala centralna registracijska toËka oziroma da bi
poslovni register postal centralni register za vse poslovne subjekte v Sloveniji.
Uporabniki storitev so v letu 2005 ponovno poudarili potrebo, da bi jih AJPES
bolj pogosto in bolj podrobno obvešËala o novih storitvah in o njihovih obveznostih
glede predlaganja podatkov AJPES.
AJPES svojim uporabnikom zagotavlja natanËne, celovite in ažurne informacije; iz‑
deluje in javno objavlja številna navodila za predložitev in uporabo razliËnih podatkov o
poslovnih subjektih in njihovem poslovanju. Uporabnike neposredno obvešËa o novostih
in drugih aktualnih zadevah s pismi in prek svojega spletnega portala, daje pa jim tudi
pomoË pri izvajanju posameznih nalog. V prihodnje bo obvešËanju uporabnikov namenila
še veËjo pozornost. ObvešËala jih bo še bolj podrobno, bolj pogosto in na veË razliËnih
naËinov.
Uporabniki storitev so navedli, da želijo veË pomoËi pri vpeljavi elektronskega
naËina poslovanja z AJPES.
Vzpostavitev elektronskega poslovanja z vsemi poslovnimi subjekti na vseh po‑
droËjih dela AJPES je eden od temeljnih dolgoroËnih ciljev AJPES. AJPES se zaveda, da
bo ta cilj mogoËe doseËi le v tesnem sodelovanju s poslovnimi subjekti. Zato je pomoË
poslovnim subjektom pri vpeljavi elektronskega poslovanja tudi v interesu AJPES.
V letu 2005 so uporabniki nekaj predlogov namenili tudi izboljšanju spletnega
portala AJPES. Predlagali so predvsem poenostavitev dostopa do spletnega portala,
izboljšanje njegove preglednosti in oblike, poenostavitev obrazcev za vnos podatkov in
izboljšanje delovanja splošnega iskalnika.
AJPES je že v drugi polovici leta 2004 zaËela celovito prenavljati spletni portal in
to dokonËala v novembru 2005. S prenovo je bila odpravljena veËina pomanjkljivosti, na
katere so opozorili uporabniki storitev. Pri prenovi je AJPES posebno pozornost namenila
vsebinam spletnega portala, strukturiranju vsebin po ravneh, po naËinu dostopa do vse‑
bin in po opredelitvi posameznih skupin uporabnikov spletnega portala. Prenova je zajela
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tudi grafiËno podobo portala. Prenovljeni spletni portal je oblikovan v skladu s celostno
podobo AJPES.
Tudi v letu 2005 so nekateri uporabniki menili, da bi morale biti storitve AJPES
brezplaËne.
AJPES zaraËunava svoje storitve v skladu z zakoni in drugimi predpisi. ZaraËuna‑
vanje doloËenih storitev je opredeljeno celo v smernicah Evropske unije. Cene svojih
storitev AJPES tekoËe preverja in predlaga spremembe. Rezultat teh aktivnosti je tudi
doloËba v noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-G), po kateri je bil v letu 2005
vpeljan brezplaËen vpogled v vsa javno objavljena letna poroËila poslovnih subjektov. V
skladu z novelo Zakona o upravnih taksah AJPES tudi vpisov samostojnih podjetnikov v
poslovni register ne zaraËunava. Do prevzema registracije samostojnih podjetnikov od
DURS je DURS to storitev samostojnim podjetnikom zaraËunavala.
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RaËunovodsko poroËilo

letu 2005 v skladu z Zakonom o raËunovodstvu. Ugotovila je tudi, da je poslovno poroËi‑
lo AJPES za leto 2005 v skladu z revidiranima raËunovodskima izkazoma.
KPMG pisma poslovodstvu AJPES ni predložila.

AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proraËunski uporabnik. Ker poleg na‑
log 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 državnega in
obËinskih proraËunov doloËeni uporabnik enotnega kontnega naËrta.

O opravljeni reviziji je KPMG izdala naslednje poroËilo.

Revizorjevo poroËilo

AJPES pridobiva denarna sredstva za opravljanje svojih nalog neposredno od plaËni‑
kov storitev in iz proraËuna Republike Slovenije.

Svetu Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Ljubljana

RaËunovodsko poroËilo AJPES za leto 2005 temelji na podatkih iz raËunovodskih
izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz FinanËnega naËrta
AJPES za leto 2005. Pri izdelavi raËunovodskih izkazov je AJPES upoštevala Zakon o raËu‑
novodstvu, 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
naslednje priloge:

Revidirali smo priloženo bilanco stanja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
Ljubljana (odslej agencije) na dan 31. decembra 2005 in z njo povezan izkaz prihodkov in odhodkov ter
priloge in pojasnila k raËunovodskima izkazoma za tedaj konËano leto. Pregledali smo tudi poslovno poroËi‑
lo agencije za leto 2005. Za raËunovodska izkaza ter priloge in pojasnila k njima je odgovorna direktorica
agencije. Naša 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 zdru‑
ženje raËunovodskih strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke, ki jih sprejema Slovenski inštitut
za revizijo. Ti zahtevajo od nas naËrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da
raËunovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napaËnih navedb. Revizija vkljuËuje preizkuševalno 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 poslovnega poroËila z raËunovodskima izkazoma, ki sta sestavni del
letnega poroËila. PrepriËani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

• k Bilanci stanja: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoroËnih kapitalskih
naložb 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 fi‑
nanËnih terjatev in naložb in Izkaz raËuna financiranja.

Po našem mnenju sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili iz prvega odstavka v vseh bistvenih
pogledih poštena predstavitev finanËnega stanja agencije na dan 31. decembra 2005 ter poslovnega izida
v tedaj konËanem letu v skladu z Zakonom o raËunovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 s spremembami in
dopolnitvami).
Poslovno poroËilo je skladno z revidiranima raËunovodskima izkazoma.

AJPES je pripravila tudi pojasnila, ki zadevajo razkritje podatkov, izkazanih v raËu‑
novodskih izkazih in v prilogah k raËunovodskim izkazom.
RaËunovodsko poroËilo vsebuje še UresniËitev FinanËnega naËrta AJPES za leto
2005 s prilogama: UresniËitev FinanËnega naËrta prihodkov in odhodkov AJPES v letu
2005 po naËelu nastanka poslovnega dogodka in UresniËitev FinanËnega naËrta prihod‑
kov in odhodkov AJPES v letu 2005 po naËelu denarnega toka.

KMPG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Vera Menard, univ. dipl. ekon.
pooblaπËeni revizor

Revizijo Letnega poroËila AJPES za leto 2005 je v aprilu 2005 opravila družba KPMG
Slovenija d. o. o. Revidirala je bilanco stanja AJPES na dan 31.12.2005 in z njo povezani
izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge in pojasnila k raËunovodskima izkazoma. Pre‑
gledala je tudi poslovno poroËilo AJPES za leto 2005. KPMG je revizijo opravila v skladu
z mednarodnimi standardi revidiranja in z drugimi pravili revizijske stroke. Izrazila je
mnenje, da sta raËunovodska izkaza s prilogami in pojasnili v vseh bistvenih pogledih
poštena predstavitev finanËnega stanja AJPES na dan 31.12.2005 in poslovnega izida v
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Marjan MahniË, dipl. univ. ekon.
pooblaπËeni revizor
direktor

RaËunovodski izkazi
AJPES za leto 2005 s prilogami
Bilanca stanja AJPES na dan 31. 12. 2005
V tisoËih tolarjev

V tisoËih tolarjev

Znesek
Naziv skupine kontov

2005

Znesek
2004

Naziv skupine kontov

DolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dolgoroËna sredstva
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
NepremiËnine
Popravek vrednosti nepremiËnin

147.442

153.388

2.086.087

271.621

265.601

KratkoroËne obveznosti za prejete predujme in varπËine

926

143

KratkoroËne obveznosti do zaposlenih

87.648

80.152

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev

25.796

34.269

Druge kratkoroËne obveznosti iz poslovanja

28.784

33.272

4.288

5.552

138.231

134.824

1.951.655

2.024.714

454.558

453.555

KratkoroËne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naËrta

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

1.583.684

1.586.081

KratkoroËne obveznosti do financerjev

0

0

0

KratkoroËne obveznosti iz financiranja

0

0

NeplaËani prihodki

0

0

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
KratkoroËna sredstva; razen zalog in aktivne Ëasovne razmejitve
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovËljive vrednostnice

0
53.611

75.853

896

422

0

0

365.328

673.671

107
21.117

77.747

KratkoroËne terjatve do kupcev

14.008

15.826

0

0

2.108.602

2.606.370

Sploπni sklad

0

0

Rezervni sklad

0

0

36.534

384.626

Pasivne Ëasovne razmejitve
E)

100

Dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih ustanovah

Lastni viri in dolgoroËne obveznosti

DolgoroËno razmejeni prihodki
DolgoroËne rezervacije

0

0

0

0

66

120

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih

260.914

553

24.033

538.949

442

416

Sklad premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti,
za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

0

0

33.721

27.527

Sklad premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finanËne naložbe

0

0

0

0

Presežek prihodkov nad odhodki

0

0

10.920

12.433

Presežek odhodkov nad prihodki

0

0

Zaloge

0

0

DolgoroËne finanËne obveznosti

0

0

ObraËun nabave materiala

0

0

Druge dolgoroËne obveznosti

0

0

Zaloge materiala

0

0

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

0

0

Obveznosti za neopredmetena
dolgoroËna stredstva in opredmetena osnovna sredstva

1.881.676

2.045.831

NedokonËana proizvodnja in storitve

0

0

Obveznosti za dolgoroËne finanËne naložbe

77.644

114.802

Proizvodi

0

0

Presežek prihodkov nad odhodki

112.748

61.111

ObraËun nabave blaga

0

0

Presežek odhodkov nad prihodki

0

0

Zaloga blaga

0

0

2.256.044

2.759.758

Druge zaloge

0

0

3.833

3.833

2.256.044

2.759.758

3.833

3.833

Dani predujmi in varπËine
KratkoroËne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naËrta
KratkoroËne finanËne naložbe
KratkoroËne terjatve iz financiranja
Druge kratkoroËne terjatve
NeplaËani odhodki
Aktivne Ëasovne razmejitve

Aktiva skupaj
Aktivni konti izvenbilanËne evidence

72

KratkoroËne obveznosti in pasivne Ëasovne razmejitve

1.890.716

1.893.957

DolgoroËne terjatve iz poslovanja

I.

D)

1.789.406

DolgoroËno dana posojila in depoziti

C)

2004

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
DolgoroËne kapitalske naložbe

B)

Znesek

2005

Obveznosti do virov sredstev

Sredstva
A)

Znesek
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I.

Pasiva skupaj
Pasivni konti izvenbilanËne evidence
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Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev ajpes
V tisoËih tolarjev

Z N E S E K

N A Z I V
I. N
 eopredmetena dolgoroËna sredstva in

opredmetena osnovna sredstva v upravljanju

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

Prevrednotenje
zaradi
okrepitve

Prevrednotenje
zaradi
oslabitve

237.374

248.518

1.836.209

1.758

23.079

0

0

0

0

0

17.623

17.623

21.030

133.390

0

0

0

0

0

0

0

0

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

PoveËanje
nabavne
vrednosti

PoveËanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

4.184.272

2.174.460

83.917

1.758

244.618

3.534

0

0

0

3.534

262.022

134.779

27.177

0

45

45

0

0

A.

DolgoroËno odloženi stroški

B.

DolgoroËne premoženjske pravice

C.

Druga neopredmetena dolgoroËna sredstva

D.

ZemljišËa

374.905

0

0

0

326

0

0

374.579

0

0

E.

Zgradbe

1.649.809

453.555

0

1.758

72.733

69.934

69.179

1.122.518

1.758

23.079

F.

Oprema

1.888.575

1.586.081

56.740

0

150.402

149.817

158.309

200.340

0

0

G.

Druga opredmetena osnovna sredstva

5.382

0

0

0

0

0

0

5.382

0

0

II.

 eopredmetena dolgoroËna sredstva in
N
opredmetena osnovna sredstva v lasti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

DolgoroËno odloženi stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

DolgoroËne premoženjske pravice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Druga neopredmetena dolgoroËna sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

ZemljišËa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.

Oprema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Druga opredmetena osnovna sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. N
 eopredmetena dolgoroËna
sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v finanËnem najemu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

DolgoroËno odloženi stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

DolgoroËne premoženjske pravice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Druga neopredmetena dolgoroËna sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

ZemljišËa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.

Oprema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Druga opredmetena osnovna sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Stanje in gibanje dolgoroËnih kapitalskih naložb in posojil ajpes
V tisoËih tolarjev

Z N E S E K

V R S TA N A L O Ž B OZ I R O M A P O S O J I L

Znesek
naložb
in danih
posojil
(1.1.)

Znesek
popravkov
naložb in
danih posojil
(1.1.)

Znesek
poveËanja
naložb in
danih
posojil

Znesek
poveËanj
popravkov
naložb in
danih posojil

Znesek
zmanjšanja
naložb in
danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb in
danih posojil

Znesek
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
popravkov
naložb in
danih posojil
(31.12.)

Knjigovodska
vrednost
naložb in
danih posojil
(31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb in
danih
posojil

I.

DolgoroËne finanËne naložbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Naložbe v delnice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Naložbe v delnice v javna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Naložbe v delnice v finanËne institucije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Naložbe v delnice v privatna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Naložbe v delnice v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Naložbe v deleže

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Naložbe v deleže v javna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Naložbe v deleže v finanËne institucije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Naložbe v deleže v privatna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Naložbe v deleže v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Naložbene nepremiËnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

 aložbe v plemenite kovine,
N
drage kamne, umetniška dela in podobno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Druge dolgoroËne kapitalske naložbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Namensko premoženje, preneseno javnim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

P remoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Druge dolgoroËne kapitalske naložbe doma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Druge dolgoroËne kapitalske naložbe v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

DolgoroËno dana posojila in depoziti

114.802

0

0

0

37.158

0

77.644

0

77.644

0

A.

DolgoroËno dana posojila

114.802

0

0

0

37.158

0

77.644

0

77.644

0

1.

DolgoroËno dana posojila posameznikom

114.802

0

0

0

37.158

0

77.644

0

77.644

0

2.

DolgoroËno dana posojila javnim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

DolgoroËno dana posojila javnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

DolgoroËno dana posojila finanËnim institucijam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

DolgoroËno dana posojila privatnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

DolgoroËno dana posojila drugim ravnem države

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

DolgoroËno dana posojila državnemu proraËunu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Druga dolgoroËno dana posojila v tujino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

 olgoroËno dana posojila
D
z odkupom vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

DomaËih vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Tujih vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

DolgoroËno dani depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

DolgoroËno dani depoziti poslovnim bankam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Drugi dolgoroËno dani depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

Druga dolgoroËno dana posojila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Skupaj

114.802

0

0

0

37.158

0

77.644

0

77.644

0
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Izkaz prihodkov in odhodkov ajpes od 1. 1. do 31. 12. 2005

Prihodki in odhodki ajpes po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2005
V tisoËih tolarjev

V tisoËih tolarjev

Znesek

Znesek

2005

2004

1.779.147

1.345.779

1.779.027

1.345.734

PoveËanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje

0

0

Zmanjπanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje

0

0

120

45

20.585

38.517

Naziv podskupine kontov
A)

Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki
in odhodki
za izvajanje
javne
službe

Prihodki
in odhodki
od prodaje
blaga
in storitev
na trgu

Prihodki od poslovanja

1.522.312

256.835

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Naziv podskupine kontov
A)

1.522.192

256.835

0

0

0

Zmanjπanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje

0

0

599

0

Prihodki od prodaje materiala in blaga

0

0

B)

FinanËni prihodki

1.800.567

1.384.387

C)

Izredni prihodki

236

0

426.673

389.968

»)

Prevrednotevalni poslovni prihodki

599

0

0

0

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

599

0

81.777

85.558

0

0

344.896

304.410

D)

Celotni prihodki

1.543.245

257.322

1.240.047

1.192.198

E)

Stroπki blaga, materiala in storitev

384.045

42.628

PlaËe in nadomestila plaË

962.680

926.133

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

143.725

136.889

0

0

Stroπki materiala

73.474

8.303

Stroπki storitev

310.571

34.325

FinanËni prihodki

C)

Izredni prihodki

236

91

»)

Prevrednotevalni poslovni prihodki

599

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki
D)

Celotni prihodki

E)

Stroπki blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroπki materiala
Stroπki storitev
Stroπki dela

Drugi stroπki dela

133.642

129.176

G)

Amortizacija

16.562

17.781

H)

DolgoroËne rezervacije

0

0

I)

Davek od dobiËka

12.444

9.844

J)

Ostali drugi stroπki

7.053

6.580

K)

FinanËni odhodki

L)

Izredni odhodki

M)

Prevrednotevalni poslovni odhodki
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki

N)

Znesek

PoveËanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje

B)

F)

Znesek

Celotni odhodki

39

3

2

39

46.110

52.587

0

0

46.110

52.587

1.748.930

1.669.000

Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki

F)

Stroπki dela

1.107.092

132.955

859.251

103.429

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

128.241

15.484

Drugi stroπki dela

119.600

14.042

G)

Amortizacija

0

16.562

H)

DolgoroËne rezervacije

0

0

I)

Davek od dobiËka

0

12.444

J)

Ostali drugi stroπki

5.695

1.358

K)

FinanËni odhodki

L)

Izredni odhodki

M)

Prevrednotevalni poslovni odhodki

Presežek prihodkov

51.637

0

P)

Presežek odhodkov

0

284.613

61.111

345.725
N)

Celotni odhodki

230

227

O)

Presežek prihodkov

12

12

P)

Presežek odhodkov

PovpreËno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obraËunskem obdobju (celo število)
©tevilo mesecev poslovanja

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki

 resežek prihodkov iz prejšnjih let,
P
namenjen pokritju odhodkov obraËunskega obdobja
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0
487

PlaËe in nadomestila plaË

O)

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov obraËunskega obdobja

120
20.098
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33

6

2

0

40.642

5.468

0

0

40.642

5.468

1.537.509

211.421

5.736

45.901

0

0

19.940

41.171

Izkaz prihodkov in odhodkov ajpes
po naËelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2005
V tisoËih tolarjev

V tisoËih tolarjev

Znesek
Naziv konta
I.

Skupaj prihodki

1.

Prihodki za izvajanje javne službe  

A.

Prihodki iz sredstev javnih financ

a.

c.

d.

2004
1.396.730

Sredstva za nadurno delo

1.233.604

1.135.673

PlaËe za delo nerezidentov po pogodbi

643.898

531.000
531.000

582.898

482.826

61.000

48.174

Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov

0

0

Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov za tekoËo porabo

0

Prejeta sredstva iz državnega proraËuna za investicije

Prispevki delodajalcev za socialno varnost  

2004
130

0

0

7.429

6.516

146.370

144.214

70.185

66.459

56.157

53.242

Prispevki za zaposlovanje

475

450

0

Prispevki za porodniško varstvo

792

751

Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Prejeta sredstva iz obËinskih proraËunov za investicije

0

0

0

0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoËo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoËo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoËo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

0

0

Prejeta sredstva iz proraËunov iz naslova tujih donacij

0

0

f.


Prejeta
sredstva iz državnega
proraËuna iz sredstev proraËuna Evropske unije

B.

0

0

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  

589.706

604.673

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

569.634

565.904

20.072

C.

18.761

23.312

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

413.910

405.897

Pisarniški in splošni material in storitve

145.188

153.505

Posebni material in storitve

1.070

1.973

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

85.921

82.915

Prevozni stroški in storitve

11.141

10.276

Izdatki za službena potovanja

9.231

11.332

TekoËe vzdrževanje

36.196

26.257

Poslovne najemnine in zakupnine

19.936

37.591

Kazni in odškodnine

0

0

Davek na izplaËane plaËe

46.825

43.252

Drugi operativni odhodki

58.402

38.796

D.

PlaËila domaËih obresti

0

0

38.768

E.

PlaËila tujih obresti

0

0

F.

Subvencije

0

0

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0

0
0

Prihodki od udeležbe na dobiËku in dividend javnih podjetij, javnih skladov
in javnih finanËnih institucij ter drugih podjetij in finanËnih institucij

0

0

G.

Drugi tekoËi prihodki iz naslova izvajanja javne službe

0

1

H.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

0

0

I.

Drugi tekoËi domaËi transferji

0

0

J.

Investicijski odhodki  

110.631

224.142

Kapitalski prihodki

0

Prejete donacije iz domaËih virov

0

0

Prejete donacije iz tujine

0

0

Nakup zgradb in prostorov

0

0

10.646

3.590

74.093

206.538

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreË

0

0

Nakup prevoznih sredstev

Ostala prejeta sredstva iz proraËuna Evropske unije

0

0

Nakup opreme

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

0

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  

251.605

261.057

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

251.605

261.057

Prejete obresti

0

0

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

0

0

Prihodki od udeležbe na dobiËku in dividend javnih podjetij, javnih skladov
in javnih finanËnih institucij ter drugih podjetij in finanËnih institucij

0

0

Drugi tekoËi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

0

0

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

0

9.274

Investicijsko vzdrževanje in obnove

25.892

4.740

Nakup zemljišË in naravnih bogastev

0

0

Nakup nematerialnega premoženja

0

0

©tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring

0

0

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

0

0

2.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

191.858

190.886

A.

PlaËe in drugi izdatki zaposlenim
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

109.453

115.937

B.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

17.816

19.320

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

64.589

55.629

II.

Skupaj odhodki  

1.770.463

1.822.917

1.

Odhodki za izvajanje javne službe  

1.578.605

1.632.031

A.

PlaËe in drugi izdatki zaposlenim  

907.694

857.778

771.676

731.401

Regres za letni dopust

31.299

29.102

C.

PovraËila in nadomestila

80.467

76.228

III/1 Presežek prihodkov nad odhodki  

Sredstva za delovno uspešnost

15.105

14.401

III/2 Presežek odhodkov nad prihodki

PlaËe in dodatki

80

2005
1.718

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

e.

2.

Drugi izdatki zaposlenim
B.

Znesek

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  

Prejete obresti

Naziv konta

2005
1.485.209

643.898

Prejeta sredstva iz državnega proraËuna  
Prejeta sredstva iz državnega proraËuna za tekoËo porabo

b.

Znesek

Znesek
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0

0

285.254

426.187

Izkaz raËuna finanËnih terjatev in naložb ajpes od 1. 1. do 31. 12. 2005

Izkaz raËuna financiranja ajpes od 1. 1. do 31. 12. 2005

V tisoËih tolarjev

Naziv konta
IV.

Znesek

Znesek

2005

2004

V tisoËih tolarjev

Naziv konta
VII.

Znesek

Znesek

2005

2004

Prejeta vraËila danih posojil

0

0

Zadolževanje

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

0

DomaËe zadolževanje

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od javnih skladov

0

0

Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

0

Najeti krediti pri drugih finanËnih institucijah

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od javnih podjetij in
družb, ki so v lasti države ali obËin

0

0

Najeti krediti pri državnem proraËunu

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od finanËnih institucij

0

0

Najeti krediti pri proraËunih lokalnih skupnosti

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od privatnih podjetij

0

0

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od obËin

0

0

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

0

0

Prejeta vraËila danih posojil-iz tujine

0

0

Najeti krediti pri drugih domaËih kreditodajalcih

0

0

Prejeta vraËila danih posojil-državnemu proraËunu

0

0

Zadolževanje v tujini

0

0

Prejeta vraËila danih posojil od javnih agencij

0

0

0

0

Prejeta vraËila plaËanih poroštev

0

0

OdplaËila domaËega dolga

0

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

0

OdplaËila kreditov poslovnim bankam

0

0

Dana posojila

0

0

OdplaËila kreditov drugim finanËnim institucijam

0

0

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

0

0

OdplaËila kreditov državnemu proraËunu

0

0

Dana posojila javnim skladom

0

0

OdplaËila kreditov proraËunom lokalnih skupnosti

0

0

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obËin

0

0

OdplaËila kreditov skladom socialnega zavarovanja

0

0

Dana posojila finanËnim institucijam

0

0

OdplaËila kreditov drugim javnim skladom

0

0

Dana posojila privatnim podjetjem

0

0

OdplaËila kreditov drugim domaËim kreditodajalcem

0

0

Dana posojila obËinam

0

0

0

0

Dana posojila v tujino

0

0

IX/1 Neto zadolževanje

0

0

Dana posojila državnemu proraËunu

0

0

IX/2 Neto odplaËilo dolga

0

0

Dana posojila javnim agencijam

0

0

X/1

PoveËanje sredstev na raËunih

0

0

PlaËila zapadlih poroštev

0

0

X/2

Zmanjšanje sredstev na raËunih

285.254

426.187

PoveËanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

VI/1 Prejeta minus dana posojila

0

0

VI/2 Dana minus prejeta posojila

0

0

V.
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VIII. OdplaËila dolga

OdplaËila dolga v tujino
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Pojasnila k raËunovodskim
izkazom AJPES za leto 2005 in k prilogam
Pojasnila k Bilanci stanja
AJPES je na dan 31.12.2005 v Bilanci stanja izkazala za 2.256 milijonov tolarjev
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 18 % manj kakor na dan 31.12.2004. Ob
koncu leta 2005 je AJPES v izvenbilanËni evidenci izkazala za 4 milijone tolarjev sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev.

Sredstva
DolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoroËnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so bila izkazana neopredmetena
dolgoroËna sredstva, nepremiËnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po
dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, dolgoroËno dana sta‑
novanjska posojila uslužbencem nekdanje APP in druga tovrstna sredstva.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi tudi drobni inventar, ki se v celoti
odpiše ob nabavi.
Odpis neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
bil izveden po stopnjah, doloËenih v Pravilniku o naËinu in stopnjah odpisa neopredme‑
tenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se ne opravlja za
zemljišËa in umetniška dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, ki so v pridobiva‑
nju. V skladu z 10. Ëlenom tega pravilnika se stroški amortizacije neopredmetenih dolgo‑
roËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost javne službe pokrivajo
v breme obveznosti za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva, za gospodarsko dejavnost pa v breme prihodkov te dejavnosti.

Na dan 31.12.2005 je bilo 54 % nabavne vrednosti dolgoroËnih sredstev in sredstev v
upravljanju odpisane. Nekatera dolgoroËna sredstva in sredstva v upravljanju so že v celoti
odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja.
Knjigovodska vrednost dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju se iz leta v leto
zmanjšuje. Na dan 31.12.2005 je bila za 195 milijonov tolarjev oziroma 9 % manjša kakor
na dan 31.12.2004. Razlog tolikšnega zmanjšanja je bila predvsem veËja vrednost odpisov
neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od vrednosti
novih vlaganj v tovrstna sredstva. V letu 2005 se je vrednost neopredmetenih dolgo‑
roËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi novih vlaganj namreË poveËala
za 84 milijonov tolarjev. Za financiranje novih vlaganj so bili zagotovljeni naslednji viri:
60 milijonov tolarjev iz sredstev proraËuna Republike Slovenije, 13 milijonov tolarjev iz
naslova namenskih denarnih sredstev, prenesenih v AJPES iz APP, 11 milijonov tolarjev pa
iz naslova obraËunane amortizacije. Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v
letu 2005 dana v uporabo. Na zmanjšanje dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju
so vplivala tudi odplaËila stanovanjskih posojil, danih uslužbencem APP, oziroma prenos
stanja teh posojil, ki bodo odplaËana v letu 2006, med kratkoroËna sredstva.
KratkoroËna sredstva (razen zalog) in aktivne Ëasovne razmejitve

Med kratkoroËnimi sredstvi so bile izkazane kratkoroËne terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega naËrta, denarna sredstva na podraËunu pri Upravi Republike Slove‑
nije za javna plaËila, kratkoroËne finanËne naložbe, kratkoroËne terjatve do kupcev in
druga kratkoroËna sredstva.

Knjigovodska vrednost dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan
31.12.2005 znašala 1.891 milijonov tolarjev. Pretežni del (79 %) tovrstnih sredstev so bile
nepremiËnine; njihova vrednost je na dan 31.12.2005 znašala 1.497 milijonov tolarjev.

Knjigovodska vrednost kratkoroËnih sredstev, vkljuËno z aktivnimi Ëasovnimi razme‑
jitvami, je na dan 31.12.2005 znašala 365 milijonov tolarjev. Pretežni del kratkoroËnih
sredstev (72 %) so pomenile kratkoroËne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
naËrta v znesku 261 milijonov tolarjev, od tega so vezana sredstva pri Zakladnici Ministr‑
stva za finance znašala 260 milijonov tolarjev (neporabljena sredstva presežka prihodkov
nad odhodki iz preteklih let in neporabljena amortizacija iz naslova gospodarske dejav‑
nosti ter neporabljena namenska sredstva za vzpostavitev in delovanje registra zastavnih
pravic in za vzpostavitev ISPAP). Terjatev iz naslova stanovanjskih posojil, danih usluž‑
bencem APP, ki dospejo v plaËilo v letu 2006, je bilo za 24 milijonov tolarjev (7 %). Na
podraËunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plaËila je imela AJPES 21 milijonov
tolarjev sredstev (6 %). KratkoroËne terjatve do kupcev so znašale 14 milijonov tolarjev
(4 %). Izkazane so bile v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Tovrstne
terjatve so zadevale predvsem neplaËana nadomestila za javno objavo letnih poroËil
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za leta 2002, 2003 in 2004. Druga krat‑
koroËna sredstva so ob koncu leta 2005 znašala 34 milijonov tolarjev, od tega terjatve za
vstopni davek na dodano vrednost 30 milijonov tolarjev, terjatve za refundacijo boleznin
in za nego do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 3 milijone tolarjev, terjatve
do zavarovalnic 546 tisoË tolarjev, terjatve za invalidnine do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije pa 313 tisoË tolarjev. Med aktivnimi Ëasovnimi razmeji‑
tvami v znesku 11 milijonov tolarjev so bili izkazani razmejeni stroški nakupa strokovne
literature, stroški zavarovanja opredmetenih osnovnih sredstev, stroški v zvezi z izobra‑
ževanjem uslužbencev in drugi stroški, ki zadevajo leto 2006.

84
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Na podlagi ugotovitev pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev AJPES
na dan 31.12.2005 oziroma na podlagi sklepov o naËinu knjiženja ugotovljenih popisnih
razlik so bila zaradi zastarelosti in neuporabnosti iz uporabe izloËena nekatera opredme‑
tena osnovna sredstva, ki niso imela knjigovodske vrednosti, prav tako tudi skupinski
drobni inventar, ki knjigovodske vrednosti sploh nima, ker se v celoti odpiše ob nabavi.
Opredmetena osnovna sredstva, ki so bila odpisana, so pripravljena za uniËenje. Zaradi
ob popisu ugotovljenega primanjkljaja sta bila iz knjigovodske evidence izbrisana 1
opredmeteno osnovno sredstvo (radiokasetofon) in drobni inventar, ki nima knjigovod‑
ske vrednosti in ga AJPES ni izknjižila iz knjigovodske evidence ob prenosu na Ministr‑
stvo za finance (1 košarica, 7 skled in 9 daljinskih upravljalcev).
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Knjigovodska vrednost kratkoroËnih sredstev, vkljuËno z aktivnimi Ëasovnimi razmeji‑
tvami, se je v letu 2005 tako kakor knjigovodska vrednost dolgoroËnih sredstev in sredstev
v upravljanju zmanjšala. Dne 31.12.2005 je bila za 308 milijonov tolarjev, to je za 46 %,
manjša kakor ob koncu leta 2004. Zmanjšanje knjigovodske vrednosti kratkoroËnih sredstev
je bilo predvsem posledica zmanjšanja kratkoroËnih terjatev iz naslova kratkoroËno vezanih
denarnih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za finance za 340 milijonov tolarjev in v letu
2005 poplaËanih stanovanjskih posojil v znesku 41 milijonov tolarjev, danih uslužbencem
APP, ki pomenijo prihodek proraËuna Republike Slovenije. Omeniti velja še zmanjšanje krat‑
koroËnih terjatev do kupcev v znesku 2 milijona tolarjev. AJPES je v letu 2005 za izterjavo
dospelih neplaËanih terjatev oziroma tekoËe urejanje stanja v zvezi s terjatvami izpeljala
vrsto aktivnosti. Dolžnike je redno opominjala, naj svoje dospele obveznosti poravnajo (te‑
lefonski in pisni opomini). Z dolžniki je opravila uskladitev terjatev s pošiljanjem Izpisov
odprtih postavk terjatev po stanju na dan 30.11.2005. Zoper dolžnike, ki kljub opominom
niso poravnali svojih dospelih obveznosti v skupnem znesku veË kakor 11.400 tolarjev (zne‑
sek sodne takse), je pri pristojnih okrajnih sodišËih vlagala predloge za izvršbo za izterjavo
terjatev. Terjatve v takšnem znesku je imela v letu 2005 do 1.336 poslovnih subjektov,
skupaj so znašale 29 milijonov tolarjev (do 31.12.2005 je bilo izdanih 1.071 pravnomoËnih
sklepov v znesku 24 milijonov tolarjev, s pripadajoËimi stroški izvršilnih postopkov v znesku
15 milijonov tolarjev). Poleg tega je prijavila terjatve do dolžnikov, ki so v postopku pri‑
silne poravnave oziroma steËajnem postopku. Za terjatve v znesku 46 milijonov tolarjev, za
katere je bila izterjava vprašljiva, je oblikovala popravek vrednosti, njihovo izterjavo pa na‑
daljevala. Na podlagi sklepov o naËinu knjiženja ugotovljenih popisnih razlik po stanju na
dan 31.12.2005 je AJPES iz knjigovodskih evidenc izbrisala  terjatve do poslovnih subjek‑
tov, ki ne obstajajo veË oziroma je bil proti njim zaËet steËajni postopek, terjatve do njih
pa niso bile prijavljene. Takšnih terjatev je bilo na dan 31.12.2005 za 3 milijone tolarjev.
Zaloge

AJPES nima zalog. Material sproti kupi in porabi.
Aktivni konti izvenbilanËne evidence

AJPES je ob koncu leta 2005 na aktivnih kontih izvenbilanËne evidence sredstev
izkazala 4 milijone tolarjev. To je vrednost raËunalniškega strežnika s programsko opre‑
mo, ki ga je Banka Slovenije na podlagi medsebojnega Dogovora o zbiranju podatkov
za namene statistike finanËnih raËunov zagotovila AJPES za opravljanje nalog v zvezi z
vodenjem in posredovanjem podatkov za te namene.

Obveznosti do virov sredstev
Lastni viri in dolgoroËne obveznosti

za neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (vkljuËno z
neporabljeno amortizacijo), ki so na dan 31.12.2005 znašale 1.882 milijonov tolarjev.
DolgoroËno razmejeni prihodki so na dan 31.12.2005 znašali 37 milijonov tolarjev
(2 % obveznosti). Med dolgoroËno razmejenimi prihodki je AJPES izkazovala namenska
sredstva za vzpostavitev in delovanje registra zastavnih pravic in za vzpostavitev ISPAP.
Obveznosti za dolgoroËne finanËne naložbe so na dan 31.12.2005 znašale 77 mili‑
jonov tolarjev (4 % obveznosti).
Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2005 znašal 113 milijonov tolarjev.
Knjigovodska vrednost lastnih virov in dolgoroËnih obveznosti je bila na dan
31.12.2005 za 19 % manjša od stanja ob koncu leta 2004. Na tolikšno zmanjšanje je
vplivalo predvsem 90 % zmanjšanje dolgoroËno razmejenih prihodkov, ki jih je AJPES po
sklepu Vlade Republike Slovenije namenila za financiranje opravljanja dejavnosti javne
službe. Zmanjšale so se tudi obveznosti za sredstva v upravljanju, in to za 8 %. Razlog je
enak kakor za zmanjšanje dolgoroËnih sredstev in sredstev v upravljanju.
KratkoroËne obveznosti in pasivne Ëasovne razmejitve

KratkoroËne obveznosti so na dan 31.12.2005 znašale 147 milijonov tolarjev. Med
kratkoroËnimi obveznostmi so bile v znesku 88 milijonov tolarjev izkazane nedospele
obveznosti do zaposlenih iz naslova plaË in nadomestil plaË s pripadajoËimi davki in
prispevki iz plaË, v znesku 29 milijonov tolarjev nedospele kratkoroËne obveznosti iz
poslovanja (obveznosti za prispevke na izplaËane plaËe 13 milijonov tolarjev, obveznosti
za davek na izplaËane plaËe 4 milijone tolarjev, obveznosti za davek iz rezultata 3 mili‑
jone tolarjev, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
2 milijona tolarjev in druge kratkoroËne obveznosti iz poslovanja 7 milijonov tolarjev),
v znesku 26 milijonov tolarjev nedospele obveznosti do dobaviteljev iz naslova nabave
materiala in opravljenih storitev, kratkoroËne obveznosti do uporabnikov enotnega kon‑
tnega naËrta pa so bile izkazane v znesku 4 milijone tolarjev.
AJPES ob koncu leta 2005 ni izkazovala dospelih neporavnanih obveznosti.
AJPES ob koncu leta 2005 ni izkazovala pasivnih Ëasovnih razmejitev.
Knjigovodska vrednost kratkoroËnih obveznosti je bila na dan 31.12.2005 za 4 %
manjša kakor na dan 31.12.2004. Razlog je predvsem v zmanjšanju kratkoroËnih obvezno‑
sti do dobaviteljev za 25 % in v zmanjšanju drugih kratkoroËnih obveznosti za 13 %.
Pasivni konti izvenbilanËne evidence

V tej skupini obveznosti je AJPES izkazovala obveznosti za neopredmetena dol‑
goroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, dolgoroËno
razmejene prihodke, obveznosti za dolgoroËne finanËne naložbe in presežek prihodkov
nad odhodki. Na dan 31.12.2005 je bilo stanje lastnih virov in dolgoroËnih obveznosti
2.109 milijonov tolarjev. Med temi obveznostmi je bil najveËji (89 %) delež obveznosti

AJPES je na pasivnih kontih izvenbilanËne evidence obveznosti do virov sredstev
ob koncu leta 2005 izkazala 4 milijone tolarjev. Zadevali so sredstva, ki jih AJPES vodi
na aktivnih kontih izvenbilanËne evidence sredstev.
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Gibanje in strukturo temeljnih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev prika‑
zuje naslednja preglednica.

Sredstva in obveznosti do virov sredstev ajpes na dan 31. 12. 2005
V tisoËih tolarjev

S R E D S T VA
1.

DolgoroËna sredstva in
sredstva v upravljanju
Neopredmetena
dolgoroËna sredstva
NepremiËnine
Oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva
DolgoroËno dana
posojila in depoziti
DolgoroËne terjatve iz poslovanja

2.

KratkoroËna sredstva in
aktivne Ëasovne razmejitve
Denarna sredstva v blagajni
in takoj unovËljive vrednotnice

Stanje

Stanje

Indeks

Struktura
v%

Struktura
v%

31.12.2005

31.12.2004

    05/04

31.12.2005

31.12.2004

1

2

3

4

5

1.890.716

2.086.087

90,6

83,8

75,6

133.390

130.777

102,0

5,9

4,7

1.497.097

1.571.159

95,3

66,4

56,9

205.722

307.876

66,8

9,1

11,2

53.611

75.853

70,7

2,4

2,8

896

422

212,3

-

-

365.328

673.671

54,2

16,2

24,4

107

100

107,0

-

-

21.117

77.747

27,2

0,9

2,8

KratkoroËne terjatve do kupcev

14.008

15.826

88,5

0,6

0,6

66

120

55,0

-

-

KratkoroËne terjatve
do uporabnikov enotnega
kontnega naËrta*
KratkoroËne finanËne naložbe*
KratkoroËne terjatve iz financiranja

260.914

553

-

11,6

-

24.033

538.949

-

1,1

19,5

442

416

106,3

-

-

Druge kratkoroËne terjatve

33.721

27.527

122,5

1,5

1,0

Aktivne Ëasovne razmejitve

10.920

12.433

87,8

0,5

0,5

2.256.044

2.759.758

81,8

100,0

100,0

3.833

3.833

100,0

-

-

S R E D S T VA
Sredstva v
izvenbilanËni evidenci

Stanje

Indeks

Struktura
v%

Struktura
v%

31.12.2005

31.12.2004

05/04

31.12.2005

31.12.2004

6

7

8

9

10

Lastni viri in
dolgoroËne obveznosti

2.108.602

2.606.370

80,9

93,5

94,4

Obveznosti za sredstva
v upravljanju

1.881.676

2.045.831

92,0

83,4

74,1

DolgoroËno razmejeni prihodki

36.534

384.626

9,5

1,6

13,9

Obveznosti za dolgoroËne
finanËne naložbe

77.644

114.802

67,6

3,5

4,2

112.748

61.111

184,5

5,0

2,2

147.442

153.388

96,1

6,5

5,6

OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV
1.

Presežek prihodkov nad odhodki

Dobroimetje pri bankah
in drugih finanËnih ustanovah
Dani predujmi in varšËine

Stanje

2.

KratkoroËne
obveznosti
KratkoroËne obveznosti
za prejete predujme in varšËine

926

143

647,6

-

-

KratkoroËne obveznosti
do zaposlenih

87.648

80.152

109,4

3,9

2,9

KratkoroËne obveznosti
do dobaviteljev

25.796

34.269

75,3

1,1

1,3

Druge kratkoroËne
obveznosti iz poslovanja

28.784

33.272

86,5

1,3

1,2

4.288

5.552

77,2

0,2

0,2

2.256.044

2.759.758

81,8

100,0

100,0

3.833

3.833

100,0

-

-

KratkoroËne obveznosti do uporab‑
nikov enotnega kontnega naËrta

OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV
Viri sredstev v
izvenbilanËni evidenci

* Terjatve za kratkoroËno vezana denarna sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance so bile do 31.12.2004 evidentirane med kratkoroËnimi finanËnimi naložbami, na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem naËrtu za proraËun, proraËunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
117/05) z veljavnostjo od 1.1.2005 dalje pa so evidentirane med kratkoroËnimi terjatvami do uporabnikov enotnega
kontnega naËrta.
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Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov

Odhodki

P ojasnila k Izkazu prihodkov 
in odhodkov po na»elu nastanka poslovnega dogodka

Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, obraËu‑
nana od neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za
opravljanje gospodarske dejavnosti, davek od dobiËka gospodarske dejavnosti, drugi
stroški, finanËni in izredni odhodki ter prevrednotevalni poslovni odhodki (popravek
vrednosti dospelih neporavnanih terjatev).

V prilogi k Izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu nastanka poslovnega dogod‑
ka (po fakturirani realizaciji) so prihodki in odhodki razËlenjeni po vrstah dejavnosti,
na dejavnost javne službe in na gospodarsko dejavnost. RazËlenitev je opravljena na
podlagi Metodologije za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti AJPES. Odhodki
gospodarske dejavnosti AJPES so v skladu z metodologijo vsi neposredni stroški opravlja‑
nja te dejavnosti (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški pridobitve oziroma
priprave podatkovnih baz in stroški amortizacije), posredni stroški dela, posredni stroški
materiala in drugi posredni stroški. Posredne stroške AJPES ugotavlja na podlagi štirih
sodil: deleža neposrednih stroškov dela za opravljanje gospodarske dejavnosti in nepo‑
srednih stroškov dela za pridobitev oziroma pripravo podatkovnih baz v celotnih stroških
dela, deleža poslovnih prostorov za opravljanje gospodarske dejavnosti v vseh poslovnih
prostorih, deleža neposrednih stroškov amortizacije, ki zadevajo opravljanje gospodarske
dejavnosti, in neposrednih stroškov amortizacije za pridobitev oziroma pripravo podat‑
kovnih baz v celotnih stroških amortizacije in deleža 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 proizvo‑
dov in storitev in prihodki iz sredstev javnih financ oziroma proraËuna Republike Slove‑
nije), finanËni prihodki (prihodki od obresti na kratkoroËno vezana denarna sredstva),
prihodki od prodaje blaga in materiala (odpadni material) in izredni prihodki.
AJPES je v letu 2005 obraËunala za 1.800 milijonov tolarjev prihodkov. Iz naslova
opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost javne službe) je bilo 1.543 milijonov
tolarjev (86 %) prihodkov, 257 milijonov tolarjev (14 %) prihodkov pa iz naslova gospo‑
darske dejavnosti. Med prihodke iz naslova dejavnosti javne službe sodijo prihodki od
javne objave letnih poroËil po 55. Ëlenu Zakona o gospodarskih družbah v znesku 496
milijonov tolarjev (skoraj enak obseg kakor v letu 2004), prihodki od drugih storitev po
javnem pooblastilu v znesku 85 milijonov tolarjev (5 % manj kakor v letu 2004), prihod‑
ki iz sredstev proraËuna Republike Slovenije (vkljuËno s prihodki iz naslova dolgoroËno
razmejenih prihodkov AJPES po sklepu Vlade Republike Slovenije) v znesku 918 milijonov
tolarjev, finanËni prihodki od obresti v znesku 20 milijonov tolarjev (47 % manj kakor v
letu 2004) in drugi prihodki v znesku 24 milijonov tolarjev.

V letu 2005 je AJPES obraËunala za 1.749 milijonov tolarjev odhodkov, to je 5 %
veË kakor v letu 2004: iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je bilo za 1.538
milijonov tolarjev odhodkov (88 %), 211 milijonov tolarjev odhodkov (12 %) pa iz na‑
slova gospodarske dejavnosti. NajveËji delež odhodkov so stroški dela, vkljuËno s pre‑
mijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (plaËe in nadomestila plaË
s pripadajoËimi davki in prispevki, regres za letni dopust, povraËila stroškov prehrane
med delom in prevoza na delo in z dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, jubilejne nagrade, odpravnine itd.), ki so znašali 1.240 milijonov tolarjev in
so v letu 2005 pomenili 71 % vseh odhodkov. AJPES je obraËunala stroške dela v skladu
z veljavnimi predpisi; izhodišËno vrednost plaËe je s 1.7.2005 poveËala za 2,0 %. Stroški
materiala in storitev so znašali 427 milijonov tolarjev, 9 % veË kakor v letu 2004. Pome‑
nili so 24 % vseh odhodkov. Med najveËje stroške storitev sodijo stroški raËunalniških
storitev v znesku 64 milijonov tolarjev, sledijo poštne storitve v znesku 35 milijonov
tolarjev, stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte v znesku 22 milijonov tolarjev,
stroški najema telefonskih vodov v znesku 17 milijonov tolarjev itd. Stroški amortizacije
so bili obraËunani v znesku 17 milijonov tolarjev. Davek od dobiËka gospodarske dejav‑
nosti je bil obraËunan v znesku 12 milijonov tolarjev, drugi stroški v znesku 7 milijonov
tolarjev, prevrednotevalni poslovni odhodki pa v znesku 46 milijonov tolarjev (zaradi
oslabitve terjatev iz poslovanja, to je popravka vrednosti terjatev).
Poslovni izid

Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 51 milijonov tolarjev je
presežek prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu
2005 ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5 milijonov tolarjev, iz
naslova gospodarske dejavnosti pa v znesku 46 milijonov tolarjev.
Svet AJPES je na 39. seji 27.2.2006 sprejel sklep, da AJPES ugotovljeni presežek
prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe v letu 2005 v znesku 5 mili‑
jonov tolarjev zadrži za kritje dela odhodkov javne službe AJPES v prihodnje, presežek
prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti v znesku 46 milijonov tolarjev pa ostane
nerazporejen in se pozneje razporedi oziroma porabi za predpisane namene.

AJPES je v letu 2005 iz proraËuna Republike Slovenije potrebovala samo 583 mili‑
jonov tolarjev, ker je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za pokrivanje dela od‑
hodkov javne službe v letu 2005 uporabila neporabljene dolgoroËno razmejene prihodke
za vzpostavitev in delovanje registra zastavnih pravic v znesku 335 milijonov tolarjev.

Poslovni izid AJPES, razËlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov, posebej
za dejavnost javne službe in posebej za gospodarsko dejavnost, je prikazan v preglednici
na naslednji strani.
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Poslovni izid AJPES  v letu 2005
V tisoËih tolarjev

Leto 2005

Postavke poslovnega izida
I.
A.
1.

Prihodki
Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD
Prihodki od storitev po javnem pooblastilu
Prihodki od opravljanja
gospodarske dejavnosti
Prihodki iz sredstev javnih financ
Drugi prihodki od prodaje

2.
B.
C.
D.
II.
A.
1.

Prihodki od prodaje blaga in materiala
FinanËni prihodki
Izredni prihodki
Prevrednotevalni poslovni prihodki
Odhodki
Stroški materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški materiala
Stroški energije

2.

Stroški storitev
Komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Storitve vzdrževanja
Najemnine in zakupnine (leasing)
Zavarovalne premije
Stroški v zvezi z delom
Druge storitve

B.

Stroški dela
PlaËe in drugi izdatki zaposlenim
Regres za letni dopust
PovraËila in nadomestila
Delovna uspešnost
Nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki za socialno varnost
Drugi stroški dela

C.
».
D.
E.
F.
G.

Amortizacija
Davek od dobiËka
Drugi stroški
FinanËni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotevalni poslovni odhodki
Odhodki zaradi oslabitve
neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
Odhodki zaradi oslabitve
terjatev iz poslovanja

Skupaj

Leto 2004

Javna
služba

1.800.567      1.543.245     
1.779.147      1.522.312     
1.779.027      1.522.192     
495.691     
495.691     
85.039     
85.039     

Gospodarska
dejavnost

Javna
služba

Gospodarska
dejavnost

257.322      1.384.387      1.119.742     
256.835      1.345.779      1.081.134     
256.835      1.345.734      1.081.089     
499.064     
499.064     
89.792     
89.792     

264.645     
264.645     
264.645     
-

Skupaj

249.866     

-

249.866     

260.673     

-

260.673     

917.900     
30.531     

917.900     
23.562     

6.969     

482.826     
13.379     

482.826     
9.407     

3.972     

45     
45     
487     
38.517     
38.517     
91     
91     
211.421      1.669.000      1.436.245     
42.628     
389.968     
342.626     
8.303     
85.558     
75.508     
7.406     
51.505     
42.907     
897     
34.053     
32.601     

232.755     
47.342     
10.050     
8.598     
1.452     

120     
120     
20.585     
20.098     
236     
236     
599     
599     
1.748.930      1.537.509     
426.673     
384.045     
81.777     
73.474     
48.221     
40.815     
33.556     
32.659     
344.896     
60.737     
4.785     
60.593     
17.464     
3.014     
10.518     
187.785     

310.571     
56.564     
4.484     
58.571     
14.049     
2.845     
9.646     
164.412     

34.325     
4.173     
301     
2.022     
3.415     
169     
872     
23.373     

304.410     
58.527     
4.785     
29.802     
35.534     
3.205     
12.504     
160.053     

267.118     
53.586     
4.450     
28.340     
28.851     
3.011     
11.213     
137.667     

37.292     
4.941     
335     
1.462     
6.683     
194     
1.291     
22.386     

1.240.047     
870.434     
35.246     
89.313     
17.068     
1.834     
9.083     
143.725
73.344     

1.107.092     
776.697     
31.292     
80.041     
15.175     
1.719     
8.267     
128.241
65.660     

132.955      1.192.198      1.052.686     
93.737     
832.656     
735.313     
3.954     
33.451     
29.088     
9.272     
87.394     
77.741     
1.893     
16.065     
14.321     
115     
41     
39     
816     
8.332     
6.851     
15.484
136.889     
120.924     
7.684     
77.370     
68.409     

139.512     
97.343     
4.363     
9.653     
1.744     
2     
1.481     
15.965     
8.961     

16.562     
12.444     
7.053     
39     
2     
46.110     

5.695     
33     
2     
40.642     

16.562     
12.444     
1.358     
6     
5.468     

17.781     
9.844     
6.580     
3     
39     
52.587     

5.539     
3     
39     
35.352     

17.781     
9.844     
1.041     
17.235     

-

-

-

11.219     

-

11.219     

46.110     

40.642     

5.468     

41.368     

35.352     

6.016     

III. Presežek prihodkov
nad odhodki (I.-II.)

51.637     

5.736     

45.901     

-

-

31.890     

IV. Presežek odhodkov
nad prihodki (II.-I.)

-

-

-

284.613     

316.503     

-
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Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po naËelu denarnega toka
V tem izkazu je pri prikazovanju prihodkov in odhodkov upoštevano naËelo denar‑
nega toka oziroma plaËane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem
naËelu morata biti izpolnjena 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 službe 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 javno‑
finanËnih prihodkov in odhodkov na ravni države in na ravni obËin.
AJPES je v letu 2005 po naËelu denarnega toka ugotovila za 1.485 milijonov to‑
larjev prihodkov, za 1.770 milijonov tolarjev odhodkov in za 285 milijonov tolarjev pre‑
sežka odhodkov nad prihodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2005
ugotovila za 1.233 milijonov tolarjev prihodkov in za 1.567 milijonov tolarjev odhodkov,
torej presežek odhodkov nad prihodki v znesku 334 milijonov tolarjev, ki ga je v skladu s
sklepom Vlade Republike Slovenije pokrila iz neporabljenih namenskih sredstev za vzpo‑
stavitev in delovanje registra zastavnih pravic. Iz naslova gospodarske dejavnosti pa je
AJPES po tem naËelu ugotovila za 252 milijonov tolarjev prihodkov in za 203 milijone
tolarjev odhodkov ter presežek prihodkov nad odhodki v znesku 49 milijonov tolarjev.
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UresniËitev FinanËnega naËrta AJPES za leto 2005
UresniËitev FinanËnega naËrta AJPES za leto 2005
V tisoËih tolarjev

URESNI»ITEV
F I N A N » N E GA N A » R TA

FINAN»NI NA»RT
P O S TAV K E P O S L O V N E G A I Z I D A
PO NA»ELU DENARNEGA TOKA
I.

Prihodki

1.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Javna služba

Gospodarska
dejavnost

Skupaj

Javna služba

Gospodarska
dejavnost

Skupaj

Javna služba

Gospodarska
dejavnost

1

2

3

4

5

6

7(4 : 1) x 100

8(5 : 2) x 100

9(6 : 3) x 100

1.535.070

1.275.070

260.000

1.485.209

1.233.604

251.605

96,8

96,7

96,8

746.000

486.000

260.000

820.517

569.399

251.118

110,0

117,2

96,6

Prihodki od storitev po 55. Ëlenu ZGD

-

-

-

477.195

477.195

-

-

-

-

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu

-

-

-

85.537

85.537

-

-

-

-

Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti

-

-

-

249.702

-

249.702

-

-

-

Drugi prihodki od prodaje

-

-

-

7.963

6.547

1.416

-

-

-

Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

-

-

-

120

120

-

-

-

-

779.070

779.070

-

643.898

643.898

-

82,6

82,6

-

10.000

10.000

-

20.559

20.072

487

205,6

200,7

-

-

-

-

235

235

-

-

-

-

1.860.812

1.633.066

227.746

1.770.463

1.567.464

202.999

95,1

96,0

89,1

514.522

448.723

65.799

478.499

413.910

64.589

93,0

92,2

98,2

224.348

185.770

38.578

168.932

145.188

23.744

75,3

78,2

61,5

2.530

2.350

180

1.192

1.070

122

47,1

45,5

67,8

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

95.760

88.742

7.018

90.764

85.921

4.843

94,8

96,8

69,0

Prevozni stroški in storitve

12.500

11.625

875

11.890

11.141

749

95,1

95,8

85,6

Izdatki za službena potovanja

16.300

14.703

1.597

10.064

9.231

833

61,7

62,8

52,2

2.

Prejeta sredstva iz državnega proraËuna

3.

Prihodki od obresti

4.

Drugi nedavËni prihodki

II.

Odhodki

1.

Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve

2.

Skupaj

INDEKS

TekoËe vzdrževanje

32.700

30.996

1.704

37.884

36.196

1.688

115,9

116,8

99,1

Najemnine in zakupnine

32.140

27.232

4.908

22.964

19.936

3.028

71,4

73,2

61,7

Davek na izplaËane plaËe

50.000

44.500

5.500

52.144

46.825

5.319

104,3

105,2

96,7

Drugi operativni odhodki

48.244

42.805

5.439

82.665

58.402

24.263

171,3

136,4

446,1

1.033.260

908.529

124.731

1.017.147

907.694

109.453

98,4

99,9

87,8

873.000

768.240

104.760

865.107

771.676

93.431

99,1

100,4

89,2

Regres za letni dopust

34.000

29.580

4.420

35.247

31.299

3.948

103,7

105,8

89,3

PovraËila in nadomestila

97.500

86.380

11.120

89.798

80.467

9.331

92,1

93,2

83,9

Sredstva za delovno uspešnost

17.460

15.365

2.095

16.991

15.105

1.886

97,3

98,3

90,0

PlaËe in drugi izdatki zaposlenim
PlaËe in dodatki

Sredstva za nadurno delo

500

465

35

1.834

1.718

116

366,8

369,5

331,4

Drugi izdatki zaposlenim

10.800

8.499

2.301

8.170

7.429

741

75,6

87,4

32,2

3.

Prispevki delodajalca za socialno varnost

164.030

145.926

18.104

164.186

146.370

17.816

100,1

100,3

98,4

4.

Investicijski odhodki

149.000

129.888

19.112

110.631

99.490

11.141

74,2

76,6

58,3

119.250

100.733

18.517

84.739

74.090

10.649

71,1

73,6

57,5

29.750

29.155

595

25.892

25.400

492

87,0

87,1

82,7

Nakup opreme, avtomobilov
Investicijsko vzdrževanje
III.

Presežek prihodkov nad odhodki (I.-II.)

-

-

32.254

-

-

48.606

-

-

150,7

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki (II.-I.)

325.742

357.996

-

285.254

333.860

-

87,6

93,3

-
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UresniËitev finanËnega naËrta
FinanËni naËrt AJPES za leto 2005 je bil pripravljen na podlagi programa dela AJPES
za to leto oziroma na podlagi ocene posameznih vrst prihodkov in odhodkov za izvajanje
nalog, opredeljenih v tem programu. K FinanËnemu naËrtu AJPES za leto 2005, k Progra‑
mu dela AJPES za leto 2005 in h Kadrovskemu naËrtu AJPES za leto 2005, ki jih je sprejel
Svet AJPES, je Vlada Republike Slovenije dala soglasje 15.6.2005.
AJPES je po naËelu denarnega toka za leto 2005 naËrtovala za 1.535 milijonov
tolarjev prihodkov, ugotovila pa za 1.485 milijonov tolarjev prihodkov, to je 3 % manj,
kakor jih je naËrtovala. Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe so bili tudi za
3 % manjši od naËrtovanih (ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev za
17 % veËji, hkrati pa sredstva iz proraËuna Republike Slovenije za 17 % manjša od naËr‑
tovanih), za 3 % pa so bili manjši tudi prihodki iz naslova gospodarske dejavnosti.
FinanËni prihodki, to je prihodki od obresti na kratkoroËno vezana sredstva, so
znašali 20 milijonov tolarjev. Kakor že navedeno, jih je AJPES prejela iz naslova vezave
še neporabljenih namenskih denarnih sredstev.

UresniËitev naËrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna iz pregle‑
dnice.
V tisoËih tolarjev

Zap.
št.
Investicijski odhodki

Precej manjši od naËrtovanih so bili v letu 2005 tudi investicijski odhodki. AJPES
je naËrtovala za 149 milijonov tolarjev tovrstnih odhodkov, porabila pa je 111 milijonov
tolarjev, to je 74 % tega zneska.
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UresniËeno
v letu 2005

UresniËeno
v%

I.

Investicijski odhodki, kriti iz proraËuna
Republike Slovenije in iz sredstev amortizacije
iz naslova gospodarske dejavnosti

1.

Nakup raËunalniške strojne in
raËunalniške programske opreme

49.000

48.982

100,0

Nakup druge opreme in
drobnega inventarja in investicijsko vzdrževanje

56.000

48.559

86,7

105.000

97.541

92,9

2.

Skupaj I.
II.

Investicijski odhodki, kriti iz namenskih
sredstev − dolgoroËno razmejeni prihodki

1.

Nakup raËunalniške programske
opreme za register zastavnih pravic

25.000

5.489

22,0

Nakup raËunalniške strojne in
programske opreme za ISPAP

19.000

7.601

40,0

44.000

13.090

29,8

149.000

110.631

74,2

2.

Skupaj II.

V letu 2005 je AJPES ugotovila za 1.770 milijonov tolarjev odhodkov, to je 95 %
naËrtovanih. Doseženi obseg odhodkov javne službe je bil za 4 % manjši od naËrtovane‑
ga, doseženi obseg odhodkov gospodarske dejavnosti pa je bil od naËrtovanega manjši
za 11 %. Med neuresniËenimi odhodki velja omeniti odhodke za raËunalniške storitve, ki
sodijo v skupino odhodkov “pisarniški in splošni material in storitve”. AJPES je od naËr‑
tovanih 95 milijonov tolarjev za raËunalniške storitve porabila 60 milijonov tolarjev, to
je 63 % naËrtovanega zneska. Razlogov za to je veË. Zaradi manjših sprememb od naËrto‑
vanih na podroËju “letnih poroËil” in zaradi zbiranja podatkov o javnih naroËilih, zaradi
veËjega obsega dela od naËrtovanega na projektu “e‑VEM” in iz drugih razlogov AJPES ni
izpeljala oziroma ni mogla izpeljati vseh naËrtovanih profesionalnih razvojnih storitev,
predvsem ni izdelala sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij in spletnega portala.
Zato je za tovrstne odhodke porabila manj kakor dve tretjini naËrtovanih sredstev. Tudi
odhodki za vzdrževanje kadrovsko raËunovodskega informacijskega sistema niso bili ure‑
sniËeni v naËrtovanem obsegu, bili so za 42 % manjši. Po odloËitvi AJPES je bila namreË
naËrtovana operativna pomoË izvajalcu pri vzdrževanju tega sistema nadomešËena z
ustrezno dopolnitvijo raËunalniške programske opreme in zato so bili zmanjšani odhodki
za raËunalniške storitve, poveËani pa investicijski odhodki. Manjši od naËrtovanih (za
36 %) so bili tudi odhodki za vzdrževanje raËunalniške strojne in programske opreme.
AJPES namreË zaradi zmanjšanja odobrenih proraËunskih sredstev v letu 2005 ni mogla
zamenjati osrednjega Unix strežnika, tako da je odpadlo tudi vzdrževanje ustrezne pro‑
gramske opreme za varnostno kopiranje za dve leti.

NaËrt
za leto 2005

Skupaj I. + II.

AJPES je za nakup strojne in programske raËunalniške opreme v letu 2005 porabila
49 milijonov tolarjev, toliko, kakor je naËrtovala. Za nakup strojne raËunalniške opreme
je porabila 30 milijonov tolarjev, 19 milijonov tolarjev pa za nakup programske opreme.
Poleg tega je AJPES za nakup strojne in programske raËunalniške opreme za vzpo‑
stavitev in delovanje registra zastavnih pravic in ISPAP v letu 2005 porabila 13 milijonov
tolarjev iz namenskih sredstev, evidentiranih v okviru dolgoroËno razmejenih prihodkov.
To pomeni le 30 % od 44 milijonov naËrtovanih sredstev za ta namen.
Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, zamenjava dveh avtomobilov po sis‑
temu staro za novo, fotokopirni stroji, telefaksi itd.) in drobnega inventarja in za inve‑
sticijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnova poslovnih prostorov v centrali AJPES
in obnova poslovnih prostorov v izpostavi AJPES Murska Sobota) je AJPES porabila 49
milijonov tolarjev, 13 % manj, kakor je naËrtovala.
AJPES je v finanËnem naËrtu za leto 2005 po naËelu denarnega toka iz naslova
javne službe naËrtovala presežek odhodkov nad prihodki v znesku 358 milijonov tolarjev,
ugotovila pa ga je v znesku 334 milijonov tolarjev. Iz naslova gospodarske dejavnosti je
naËrtovala za 32 milijonov tolarjev presežka prihodkov nad odhodki, ugotovila pa ga je
v znesku 49 milijonov tolarjev.
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Priloge
Priloga 1

Seznam poslovnih prostorov, garaž(1) in parkirnih mest v upravljanju
oziroma uporabi AJPES (brez skupnih prostorov) na podlagi sklepov
Vlade Republike Slovenije,(2) na dan 31.12.2005
Lokacija
1.

Etaæa
Klet
PritliËje
I. nadstropje
II. nadstropje

158,20
543,90

II. nadstropje

Republika Slovenija

57,05
488,05

Klet

154,54

II. nadstropje

305,80

III. nadstropje

111,55

Skupaj

571,89

Garaæa

13,75

3 parkirna mesta

37,60

Republika Slovenija

FiziËne osebe

623,24

KR©KO
Cesta 4. julija 42

Klet
I. nadstropje

208,30

II. nadstropje

136,93

SKUPAJ

429,53

PritliËje

476,00

(v postopku

SKUPAJ

476,00

denacionalizacije)

Republika Slovenija

NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1

Mestna obËina
II. nadstropje
Podstreπje
SKUPAJ

Priloge

Republika Slovenija

84,30

BREÆICE (3) (arhiv APP)
Cesta prvih borcev 36

99

431,00

SKUPAJ

SKUPAJ

6.

4,30
243,00

KRANJ
Slovenski trg 2

5.

Republika Slovenija

Skupaj

IV. nadstropje

4.

138,40

KOPER
Pristaniπka ulica 10

3.

Lastništvo

CELJE
GubËeva ulica 2

2.

Površina v m2

141,70

Nova Gorica

32,20

Najemnik: DURS

173,90

Uporabnik: AJPES

Lokacija
7.

Etaæa

Površina v m2

NOVO MESTO (4)
KoËevarjeva 1

Lastništvo
Raiffeisen Leasing

I. nadstropje

269,68

SKUPAJ

269,68

Lokacija
17.

d. o. o., Ljubljana

Cesta 4. maja 65

Najemnik: DURS
18.

MARIBOR
Svetozarevska 9

9.

Ulica Vita Kraigherja 5

10.

MURSKA SOBOTA

III. nadstropje

438,60

Skupaj

438,60

3 parkirna mesta
SKUPAJ

Slovenska ulica 2
11.

387,75
387,75
226,30

Republika Slovenija

226,30
30,97

Zavod za zdravstveno

75,72

zavarovanje Slovenije

19.

AJPES -Letno poroËilo 2005

245,50

PritliËje

257,15

I. nadstropje

336,55

II. nadstropje

333,20

III. nadstropje

338,25

IV. nadstropje

359,00

V. nadstropje

253,10

4 garaæe (arhiv APP)
7 parkirnih mest
SKUPAJ

I. nadstropje

212,60
212,60

Republika Slovenija

Klet

454,00

Megrad

PritliËje

424,94

inæeniring

III. nadstropje

418,59

Ljubljana p. o.

SKUPAJ

1.297,53

PritliËje

197,28

SKUPAJ

197,28

2.122,75
27,00
302,40

Klet

123,03
165,19

I. nadstropje

177,28

SKUPAJ

465,50

FiziËne osebe

2.452,15
70,50

FiziËne osebe

78,40
148,90

Skupaj I.

8.788,85

Skupaj II.
(z garaæami in
parkiriπËi)

9.354,50

(2) Sklepi Vlade Republike Slovenije: št. 465-151/2002 z dne 5.9.2002, št. 465-151/2002 z dne 21.11.2002, št.
465-307/2002 z dne 24.12.2002, št. 465-283/2002 z dne 24.12.2002, št. 465-334/2002 z dne 9.1.2003, št.
465-340/2002 z dne 30.1.2003, št. 465-151/2002 z dne 30.1.2003, št. 465-5/2003 z dne 20.2.2003, št. 465207/2003 z dne 10.7.2003, št. 465-159/2004 z dne 3.6.2004, št. 469-146/2004 z dne 23.12.2004.

ObËina Kamnik

(3) Poslovni prostori so v postopku denacionalizacije. AJPES jih je izpraznila v letu 2004.

PritliËje

Republika Slovenija

(1) Garaže so zunaj poslovnih objektov.

LITIJA (arhiv APP)
Ponoviπka cesta 3

Klet

CENTRALA
Glinπka ulica 3

106,69

SKUPAJ

Republiki Sloveniji

284,05
380,90

27 parkirnih mest

I. nadstropje

knjigovodstva v

Visoko pritliËje

SKUPAJ
II. nadstropje

96,85

SKUPAJ

2 garaæi

KAMNIK (arhiv APP)
©utna 37

Klet

Skupaj
II. nadstropje

LJUBLJANA
Cesta v KleËe 12

100

Republika Slovenija

VELENJE
Rudarska cesta 3

16.

podjetje d.o.o.

II. nadstropje

SKUPAJ

15.

474,60

TRBOVLJE
Ulica Sallaumines 2

14.

SKB d.d., SKB investicijsko

SKUPAJ

SKUPAJ

13.

36,00

Lastništvo
Služba družbenega

CENTRALA
Træaπka cesta 16

POSTOJNA
Ljubljanska cesta 5

12.

Republika Slovenija

Površina v m2

CERKNICA (arhiv APP)

Uporabnik: AJPES
8.

Etaæa

Republika Slovenija

(4) V upravljanju sta še dve parkirni mesti.
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Priloge

Priloga 2.a

Notranja organizacija AJPES - Centrala

Priloga 2.b

Notranja organizacija AJPES - Izpostava I

AJPES, izpostava I:
Ljubljana
Priloga 2.c

Notranja organizacija AJPES - Izpostava II

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

Priloga 3

Pravilniki, navodila, tarife in drugi akti za delo AJPES v letu 2005
Zap.
št.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

1.

Cenik storitev AJPES
(št. 512-18/2004, 29.12.2004)

Veljavnost: od 1.1.2005

Spletni portal AJPES

2.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Objava: 2.2.2001
Veljavnost: od 2.2.2001

Uradni list RS, št. 8/2001

3.

Metodološko navodilo o posredovanju
podatkov iz podatkovne baze letnih
poroËil posameznih poslovnih subjektov,
predloženih na poenotenih obrazcih
(št. 512-10/2003-5, 22.9.2004)

Objava: 4.11.2004
Veljavnost: od 5.11.2004

Uradni list RS, št.
118/2004

Metodološko navodilo za predložitev
(sprejem), preverjanje, obdelavo,
posredovanje in objavljanje podatkov
o izplaËanih plaËah in regresu za letni
dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji
(št. 132-6/2005, 3.11.2005)

Veljavnost: od 4.11.2005

Spletni portal AJPES

5.

Metodološko navodilo
za predložitev letnih poroËil društev
(št. 112-9/2005, 21.12.2005)

Objava: 23.12.2005
Uradni list RS, št.
Veljavnost: od 24.12.2005 117/2005

6.

Metodološko navodilo za predložitev
letnih poroËil in drugih podatkov
gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov
(št. 112-5/2005, 8.12.2005)

Objava: 15.12.2005
Uradni list RS, št.
Veljavnost: od 16.12.2005 112/2005

Metodološko navodilo za predložitev
letnih poroËil nepridobitnih organizacij - 
pravnih oseb zasebnega prava
(št. 112-8/2005, 21.12.2005)

Objava: 23.12.2005
Uradni list RS, št.
Veljavnost: od 24.12.2005 117/2005

8.

Metodološko navodilo za predložitev
letnih poroËil pravnih oseb javnega prava
(št. 112-6/2005, 8.12.2005)

Objava: 15.12.2005
Uradni list RS, št.
Veljavnost: od 16.12.2005 112/2005

9.

Metodološko navodilo za
vodenje Poslovnega registra Slovenije
(št. 581-6/02, 18.12.2002)

Objava: 28.12.2002
Uradni list RS, št.
Veljavnost: od 18.12.2002 117/2002

10.

Metodološko navodilo za vodenje Registra
zavezancev za predložitev letnih poroËil
(št. 219-2/2004, 26.11.2004)

Veljavnost: od 26.11.2004 -

11.

Navodilo o naËinu nakazovanja nadomestil
za opravo vpisa v Register neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin
(št. 713-3/2002, 7.9.2004)

Objava: 23.9.2004
Veljavnost: od 24.9.2004

Uradni list RS, št.
103/2004

12.

Navodilo o naËinu, postopkih
in udeležencih za izvajanje statistiËnega
raziskovanja o prejemkih na raËune
in o izdatkih z raËunov poslovnih subjektov
(št. 112-3/2003, 24.4.2003)

Objava: 9.5.2003
Veljavnost: od 1.6.2003

Uradni list RS, št. 42/2003

4.

7.

104104 AJPES
AJPES
-Letno
-Letno
poroËilo
poroËilo
2005
2005

Zap.
št.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

13.

Navodilo o obliki in tehniËnih pogojih
za vložitev zahteve za vpis podatkov v
Register neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premiËnin
(št. 713-3/02, 15.6.2004)

Objava: 24.6.2004
Veljavnost: od 1.7.2004

Uradni list RS, št. 69/2004

14.

Navodilo o vsebini in naËinu poroËanja
o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah
za potrebe statistiËnega raziskovanja
(št. 007-4/2005-2, 19.1.2005)

Objava: 21.1.2005
Veljavnost: od 22.1.2005

Uradni list RS, št. 6/2005

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila o vsebini in naËinu poroËanja
o izplaËanih plaËah pri pravnih osebah
za potrebe statistiËnega raziskovanja
(št. 007-83/2005/4, 15.9.2005)

Objava: 23.9.2005
Veljavnost: od 24.9.2005

Uradni list RS, št. 85/2005

15.

Navodilo o vsebini, naËinu in rokih,
v katerih izvajalci plaËilnega prometa
zagotavljajo podatke za statistiËne
in druge z zakoni doloËene namene
(št. 132-1/2004, 16.3.2004)

Objava: 8.4.2004
Veljavnost: od 8.4.2004

Uradni list RS, št. 34/2004

16.

Navodilo za elektronsko arhiviranje
in pregledovanje dokumentacije
Poslovnega registra Slovenije
(št. 580-14/2003, 9.1.2003)

Veljavnost: od 9.1.2003

Spletni portal AJPES

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za elektronsko arhiviranje
in pregledovanje dokumentacije
Poslovnega registra Slovenije
(št. 212-1/2004, 16.2.2004)

Veljavnost: od 16.2.2004

Spletni portal AJPES

17.

Navodilo za izvajanje
statistiËnega raziskovanja
o plaËilih za investicije v AJPES
(št. 132-5/2003, 24.12.2003)

Veljavnost: od 1.1.2004

Spletni portal AJPES

18.

Navodilo za izvrševanje
naroËil izpisa podatkov iz
Poslovnega registra Slovenije v AJPES
(št. 587-13/2002, 31.12.2002)

Veljavnost: od 1.1.2003

Spletni portal AJPES

19.

Navodilo za obvešËanje registrskega
sodišËa o nastopu izbrisnega razloga
iz 1. toËke prvega odstavka 25. Ëlena
Zakona o finanËnem poslovanju podjetij
(št. 212-3/2004, 9.12.2004)

Veljavnost: od 9.12.2004

-

Spremembe (1):

Spremembe (1):
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Priloge

Zap.
št.
20.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Zap.
št.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Navodilo za prikazovanje podatkov
o plaËah v zasebnem sektorju
(št. 663-02/004/04-011, 26.7.2004)

Objava: 6.8.2004
Veljavnost: od 1.9.2004

Uradni list RS, št. 87/2004

26.

Objava: 25.4.2005
Veljavnost: od 10.5.2005

Uradni list RS, št. 42/2005

Navodilo o spremembi Navodila
za prikazovanje podatkov o plaËah
v zasebnem sektorju
(št. 01702-1/2005/6, 17.1.2005)

Objava: 25.1.2005
Veljavnost: od 26.1.2005

Uradni list RS, št. 7/2005

Pravilnik o naËinu predložitve letnih
poroËil gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov posameznikov,
o naËinu javne objave letnih poroËil
in o naËinu obvešËanja registrskega
sodišËa o javni objavi letnih poroËil
(št. 012-5/2005, 31.3.2005)

27.

Obvestilo in poziv dolžnikom,
upnikom in zastaviteljem neposestno
zastavljenih premiËnin
(št. 713-3/02, 15.6.2004)

Objava: 24.6.2004
Veljavnost: od 24.6.2004

Pravilnik o vrstah, vsebini, naËinih in rokih
za pošiljanje poroËil AJPES DavËni upravi
Republike Slovenije in Carinski upravi
Republike Slovenije
(št. 27085/02, 3.12.2002)

Objava: 13.12.2002
Uradni list RS, št. 109/2002
Veljavnost: od 14.12.2002
Uporaba: od 1.1.2003

Pogodba o izvajanju veËstranskega
pobotanja obveznosti in terjatev - vzorec

Uporaba: od 1.1.2003

Spletni portal AJPES

Veljavnost: od 1.1.2003

Spletni portal AJPES

Veljavnost: od 1.1.2004

Spletni portal AJPES

Spremembe (1):

21.

22.

22.1. Splošni pogoji veËstranskega pobotanja
obveznosti in terjatev pri AJPES
(št. 580-9/2003, 1.1.2003)

Uradni list RS, št. 69/2004

Spremembe (1):

Spremembe (1):
Sprememba Splošnih pogojev
veËstranskega pobotanja obveznosti
in terjatev pri AJPES
(št. 512-19/2003, 1.12.2003)
22.2. »asovni naËrt veËstranskega
pobotanja obveznosti in terjatev
poslovnih subjektov v letu 2006

Veljavnost: od 1.1.2006

Spletni portal AJPES

23.

Pogoji elektronskega poslovanja
med naroËniki in AJPES
(št. 580-10/2003, 1.1.2003)

Veljavnost: od 1.1.2003

Spletni portal AJPES

24.

Pravilnik o metodologiji za
posredovanje in analizo podatkov
o plaËah v javnem sektorju
(19.9.2003)

Uradni list RS, št. 97/2003
Objava: 10.10.2003
Veljavnost: od 11.10.2003

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o vrstah, vsebini, naËinih in rokih
za pošiljanje poroËil AJPES DavËni
upravi Republike Slovenije in Carinski
upravi Republike Slovenije
(št. 407-01-3/2004/2, 24.3.2004)

Objava: 2.4.2004
Veljavnost: od 3.4.2004

Uradni list RS, št. 32/2004

Sklep o poroËanju podatkov za
namene statistike finanËnih raËunov
(17.6.2005)

Objava: 24.6.2005
Veljavnost: od 24.6.2005

Uradni list RS, št. 60/2005

28.1. Navodilo za izvajanje Sklepa o
poroËanju podatkov za namene
statistike finanËnih raËunov N-2
(17.6.2005)

Objava: 24.6.2005
Veljavnost: od 24.6.2005

Uradni list RS, št. 60/2005

29.

Objava: 27.9.2004
Veljavnost: od 1.10.2004

Uradni list RS, št. 105/2004

Objava: 8.10.2004
Veljavnost: od 9.10.2004

Uradni list RS, št. 109/2004

28.

29.1. Navodilo o Registru transakcijskih raËunov
(30.9.2004)
Spremembe (1):
Popravek Navodila o
Registru transakcijskih raËunov

Objava: 11.10.2004
Uradni list RS, št. 110/2004
Veljavnost: od 11.10.2004

30.

Splošni pogoji uporabe
spletnega portala AJPES

Veljavnost: od 17.5.2005

Spletni portal AJPES

31.

Tarifa nadomestil za storitve,
ki jih AJPES opravlja po 55. Ëlenu
Zakona o gospodarskih družbah
(št. 512-15/2004, 14.10.2004)

Objava: 8.11.2004
Veljavnost: od 1.1.2005

Uradni list RS, št. 120/2004

32.

Tarifa nadomestil za storitve,
ki jih AJPES opravlja po javnem
pooblastilu, razen storitev po
55. Ëlenu Zakona o gospodarskih družbah
(št. 512-9/2003-11, 4.12.2003)

Objava: 9.1.2004
Veljavnost: od 10.1.2004
Uporaba: od 1.1.2004

Uradni list RS, št. 1/2004

33.

Tarifa nadomestil za vpis, vpogled
in izpis podatkov iz Registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin

Veljavnost: od 1.7.2004

Spletni portal AJPES

Spremembe (2):

25.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o metodologiji za posredovanje
in analizo podatkov o plaËah v javnem
sektorju
(5.4.2004)

Objava: 9.4.2004
Veljavnost: od 10.4.2004
Uporaba: od 1.7.2004

Uradni list RS, št. 35/2004

Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov
o plaËah v javnem sektorju
(št. 16-016-13/2004/134, 28.6.2004)

Objava: 30.6.2004
Veljavnost: od 30.6.2004

Uradni list RS, št. 71/2004

Pravilnik o naËinu in postopku vpisa
ter vodenja podatkov o samostojnih
podjetnikih posameznikih v Poslovnem
registru Slovenije
(št. 010-1/2005, 1.7.2005)

Objava: 1.7.2005
Veljavnost: od 2.7.2005

Uradni list RS, št. 62/2005
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Sklep o vzpostavitvi in vodenju
Registra transakcijskih raËunov
(20.9.2004)
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Priloge

Priloga 4

Interni akti, povezani s statusom AJPES,
in drugi interni akti AJPES v letu 2005
Zap.
št.

Zap.
št.
8.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Navodilo za hrambo in zagotavljanje
izpisov podatkov in fotokopij
dokumentarnega gradiva Agencije Republike
Slovenije za plaËilni promet v AJPES
(št. 512-6/2003-2, 14.4.2003)

Veljavnost: od 14.4.2003

Intranetni portal AJPES

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Spremembe (1):

1.

FinanËni naËrt AJPES
za leto 2005 (maj 2005);
Sklep Vlade Republike Slovenije
št. 47601-13/2005/3
z dne 15.6.2005 (soglasje)

Veljavnost: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 14.5.2003

Intranetni portal AJPES

2.

IzhodišËa za enotno ureditev
in sprejemanje ukrepov s podroËja
varovanja objektov in varnosti
pri delu v organizacijskih enotah AJPES
(št. 580-107/2002, 18.12.2002)

Veljavnost: od 18.12.2002 Intranetni portal AJPES

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za hrambo in zagotavljanje
izpisov podatkov in fotokopij dokumentarnega
gradiva Agencije Republike Slovenije
za plaËilni promet v AJPES
(št. 512-6/2003-4, 14.5.2003)
Navodilo za poslovanje s spisi v AJPES
(št. 512-1/2003, 31.12.2002)

Veljavnost: od 1.1.2003

Intranetni portal AJPES

Kadrovski naËrt AJPES za leto 2005
(6.5.2005);
Sklepa Sveta AJPES št. 050-21/2005
z dne 20.5.2005 in št. 537-52/2005-3
z dne 21.7.2005 (sprejem);
Sklepi Vlade Republike Slovenije št. 4760113/2005/3 z dne 15.6.2005, št. 100024/2005/1 z dne 25.8.2005 in št. 100024/2005/1-1 z dne 1.9.2005 (soglasje)

Veljavnost: od 1.1.2005

Metodologija za ugotavljanje stroškov
gospodarske dejavnosti AJPES
(št. 512-3/2004, 2.2.2004)

Veljavnost: od 2.2.2004
Uporaba: od 1.1.2004

3.

4.

Spremembe (1):
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za poslovanje s spisi v AJPES
(št. 512-1/2003-6, 12.10.2005)

Veljavnost: od 17.10.2005 Intranetni portal AJPES

10.

Navodilo za prepis podatkov z optiËnega
bralnika Ërtne kode v program za vodenje
osnovnih sredstev AJPES
(št. 512-7/2005, 25.5.2005)

Veljavnost: od 25.5.2005

Intranetni portal AJPES

11.

Navodilo za prijavljanje terjatev AJPES
do dolžnikov, ki so v postopku prisilne
poravnave oziroma v steËajnem postopku
(št. 512-17/2004, 28.12.2004)

Veljavnost: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

12.

Navodilo za pripravo in vložitev
predlogov za izvršbo za izterjavo
terjatev do dolžnikov AJPES
(št. 512-15/2005, 3.11.2005)

Veljavnost: od 3.11.2005

Intranetni portal AJPES

13.

Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti - Poslovni register Slovenije
(9.12.2002 in 24.10.2003)

-

Intranetni portal AJPES

14.

Obvestilo o odprtem podraËunu pri
Upravi Republike Slovenije za javna plaËila
(št. 536-2002/SA, 4.12.2002)

PodraËun odprt dne:
4.12.2002

Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Spremembe (1):

5.

9.

Spremembe in dopolnitve
Metodologije za ugotavljanje
stroškov gospodarske dejavnosti AJPES
(št. 512-3/2004-3, 18.10.2004)

Veljavnost: od 18.10.2004 Intranetni portal AJPES
Uporaba: od 1.1.2004

Navodilo o napredovanju uslužbencev
AJPES v višji plaËni razred
(št. 512-18/2005, 23.12.2005)

Veljavnost: od 23.12.2005 Intranetni portal AJPES
Uporaba: od 1.1.2003

Spremembe (1):
Navodilo o dopolnitvi Navodila
o napredovanju uslužbencev
AJPES v višji plaËni razred
(št. 512-18/2005-2, 23.1.2006)

Veljavnost: od 23.1.2006
Uporaba: od 1.1.2003

Intranetni portal AJPES

15.

Obvestilo o odprtem podraËunu pri
Upravi Republike Slovenije za javna plaËila - 
denarne kazni za prekrške-globe, AJPES
(št. 346-2005/BR, 28.6.2005)

PodraËun odprt dne:
28.6.2005

Intranetni portal AJPES

6.

Navodilo o popisu sredstev
in obveznosti do virov sredstev v AJPES
(št. 512-16/2004, 2.11.2004)

Veljavnost: od 2.11.2004

Intranetni portal AJPES

16.

PodraËun odprt dne:
28.6.2005

Intranetni portal AJPES

7.

Navodilo o uporabi mobilnih telefonov v AJPES
(št. 580-37/2003, 31.12.2002)

Veljavnost: od 1.1.2003

Intranetni portal AJPES

Obvestilo o odprtem podraËunu pri
Upravi Republike Slovenije za javna
plaËila - povpreËnine na podlagi Zakona
o prekrških-stroški postopka, AJPES
(št. 347-2005/BR, 28.6.2005)

17.

OdloËba o vpisu v Register zavezancev
za davek na dodano vrednost
(št. 44711-08000012/03, 8.1.2003;
obvestilo zavezancem z dne 30.1.2004)

AJPES postane zavezanec
s 1.1.2003

Intranetni portal AJPES
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Priloge

   

Zap.
št.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Zap.
št.

OdloËba Vlade Republike Slovenije
o imenovanju direktorja AJPES
(št. 118-47/2003, 26.6.2003)

Imenovanje: 26.6.2003
Mandat: 5 let

Intranetni portal AJPES

27.

18.1. Sklep o imenovanju
namestnika direktorja AJPES
(št. 080-27/2003, 11.11.2003)

Veljavnost: od 11.11.2003

Intranetni portal AJPES

19.

Veljavnost: od 6.1.2004

18.

Pogodba z Ministrstvom
za finance o financiranju AJPES
(št. 1611-04-160004, 6.1.2004)
Spremembe (3):

20.

-

Intranetni portal AJPES
Intranetni portal AJPES
Intranetni portal AJPES

Poslovnik o delu Sveta AJPES
(št. 580-23/2002, 4.9.2002)

Veljavnost: od 4.9.2002

Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 28.6.2005

Intranetni portal AJPES

Spremembe (1):
Spremembe in dopolnitve Poslovnika
o delu Sveta AJPES
(št. 512-10/2005, 28.6.2005)

Datum

Objava

Pravilnik o dnevih poslovanja,
uradnih urah in delovnem Ëasu v AJPES
(št. 580-110/2002-2, 27.12.2002)

Veljavnost: od 1.1.2003

Intranetni portal AJPES

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

Veljavnost: od 1.3.2003

Intranetni portal AJPES

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

Veljavnost: od 1.10.2003

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dnevih poslovanja, uradnih
urah in delovnem Ëasu v AJPES
(št. 512-4/2005, 1.3.2005)

Veljavnost: od 1.3.2005

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-1, 31.12.2003)

Veljavnost: od 1.1.2004

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-4, 16.5.2005)

Veljavnost: od 16.5.2005

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-5, 13.6.2005)

Veljavnost: od 1.7.2005

Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Spremembe (3):

Intranetni portal AJPES

Aneks št. 1 z dne 22.6.2004
Aneks št. 2 z dne 29.12.2004
Aneks št. 3 z dne 1.8.2005

Predpis oziroma akt

28.

Spremembe (5):

20.1. Sklep o doloËitvi sejnine za
pripravo in delo na sejah predsedniku
in Ëlanom Sveta AJPES
(št. 580-24/02, 4.9.2002)

Veljavnost: od 4.9.2002

Intranetni portal AJPES

20.2. Sklep o doloËitvi sejnine za pripravo
in sodelovanje na pisnih sejah predsedniku
in Ëlanom Sveta AJPES
(št. 512-11/2005, 28.6.2005)

Veljavnost: od 28.6.2005

Intranetni portal AJPES

Poslovnik za vzdrževanje
vsebin na spletnem portalu AJPES
(št. 512-12/2005-4, 22.8.2005)

Veljavnost: od 22.8.2005

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-6, 23.8.2005)

Veljavnost: od 1.9.2005

21.

22.

Potrdilo DavËne uprave
Republike Slovenije o davËni številki AJPES
(št. 2002/87894, 21.10.2002)

Veljavnost: od 21.10.2002 Intranetni portal AJPES

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-7, 23.11.2005)

Veljavnost: od 24.11.2005 Intranetni portal AJPES

23.

Potrdilo DavËne uprave
Republike Slovenije o identifikacijski
številki AJPES za DDV
(šifra 44799-8253-08-2004-0043, 19.3.2004;
šifra 42601-6005-08-2004-0043, 14.6.2004)

Veljavnost: od 1.5.2004

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem naËrtu AJPES
(št. 512-22/2003-8, 23.1.2006)

Veljavnost: od 23.1.2006
Uporaba: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 7.11.2005

Veljavnost: od 23.7.2003
(velja do sprejema
Kolektivne pogodbe za
javni sektor)

Intranetni portal AJPES

Pravila obvladovanja dostopov do
informacijskega sistema AJPES
(št. 512-16/2005, 7.11.2005)

Pravilnik o
izobraževanju
delavcev AJPES
(št. 512-14/2003, 23.7.2003)

25.

Pravila za uporabo interneta v AJPES
(št. 512-11/2004, 13.9.2004)

Veljavnost: od 13.9.2004

Intranetni portal AJPES

26.

Pravila za uporabo sistema
elektronske pošte v AJPES
(št. 512-8/2004, 9.7.2004)

Veljavnost: od 9.7.2004

Intranetni portal AJPES

24.
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Intranetni portal AJPES
29.
Intranetni portal AJPES

Spremembe (2):

111

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
izobraževanju delavcev AJPES
(št. 512-14/2003-2, 29.11.2004)

Veljavnost: od 29.11.2004 Intranetni portal AJPES

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
izobraževanju delavcev AJPES
(št. 512-14/2003-3, 10.11.2005)

Veljavnost: od 10.11.2005 Intranetni portal AJPES

Priloge

Zap.
št.
30.

Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Zap.
št.

Pravilnik o notranji organizaciji AJPES
(št. 580-63/2002, 8.10.2002)

Veljavnost: od 8.10.2002

Intranetni portal AJPES

35.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o notranji organizaciji AJPES
(št. 512-13/2005, 27.9.2005)

Veljavnost: od 1.10.2005

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o notranji organizaciji AJPES
(št. 512-13/2005-2, 21.12.2005)

Veljavnost: od 1.2.2006

Pravilnik o oddaji javnih
naroËil male vrednosti v AJPES
(št. 512-10/2004, 30.8.2004)

Veljavnost: od 30.8.2004

Spremembe (2):

31.

Veljavnost: od 19.12.2005 Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o sistemizaciji delovnih mest v AJPES
(št. 512-14/2005-4, 8.12.2005)

Veljavnost: od 1.2.2006

Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o sistemizaciji delovnih mest v AJPES
(št. 512-14/2005-5, 21.12.2005)
36.

Pravilnik o službenih potovanjih
in povraËilu stroškov za službena
potovanja delavcev AJPES
(št. 512-4/2003, 31.3.2003)

Veljavnost: od 1.4.2003

Intranetni portal AJPES

37.

Pravilnik o štampiljkah AJPES
(št. 580-13/2002, 20.8.2002)

Veljavnost: od 20.8.2002

Intranetni portal AJPES

38.

Pravilnik o uporabi
službenih avtomobilov AJPES
(št. 512-2/03, 15.4.2003)

Veljavnost: od 15.4.2003

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi službenih avtomobilov AJPES
(št. 512-2/2003-11, 29.4.2005)

Veljavnost: od 29.4.2005
Uporaba: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi službenih avtomobilov AJPES
(št. 512-2/2003-14, 10.11.2005)

Veljavnost: od 10.11.2005 Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

32.

Pravilnik o organiziranosti in
delovanju Službe za notranjo revizijo AJPES
(št. 512-5/2004, 30.4.2004)

Veljavnost: od 30.4.2004

Intranetni portal AJPES

33.

Pravilnik o pripravništvu v AJPES
(št. 512-7/2004, 10.5.2004)

Veljavnost: od 10.5.2004

Intranetni portal AJPES

Spremembe (1):
Pravilnik o dopolnitvi
Pravilnika o pripravništvu v AJPES
(št. 512-7/2004-2, 2.11.2005)

Veljavnost: od 5.11.2005

Pravilnik o raËunovodstvu in finanËnem
poslovanju AJPES
(št. 580-101/2002, 18.12.2002)

Veljavnost: od 1.1.2003

Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 1.10.2004

Intranetni portal AJPES

Intranetni portal AJPES

Spremembe (2):

Spremembe (1):

AJPES -Letno poroËilo 2005

Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 17.10.2005 Intranetni portal AJPES

Veljavnost: od 3.1.2006

112

Objava

Veljavnost: od 1.10.2005

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o sistemizaciji delovnih mest v AJPES
(št. 512-14/2005-3, 13.10.2005)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oddaji javnih naroËil male
vrednosti v AJPES
(št. 512-10/2004-2, 23.12.2005)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o raËunovodstvu in finanËnem
poslovanju AJPES
(št. 512-9/2004, 22.9.2004)

Datum

Pravilnik o sistemizaciji
delovnih mest v AJPES
(št. 512-14/2005, 27.9.2005)
Spremembe (3):

Spremembe (1):

34.

Predpis oziroma akt
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Priloge

Zap.
št.

Priloga 5
Predpis oziroma akt

Datum

Objava

Pravilnik o zastopanju in podpisovanju v AJPES
(št. 512-6/2004, 11.6.2004)

Veljavnost: od 15.6.2004

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika
o zastopanju in podpisovanju v AJPES
(št. 512-6/2004-6, 7.7.2004)

Veljavnost: od 7.7.2004

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o zastopanju in podpisovanju v AJPES
(št. 512-6/2004-8, 1.9.2004)

Veljavnost: od 1.9.2004

Intranetni portal AJPES

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o zastopanju in podpisovanju v AJPES
(št. 512-6/2004-9, 4.11.2005)

Veljavnost: od 4.11.2005
Uporaba: od 1.12.2005

Intranetni portal AJPES

40.

Program dela AJPES za leto 2005
(maj 2005);
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 4760113/2005/3 z dne 15.6.2005 (soglasje)

Veljavnost: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

41.

Program izobraževanja
uslužbencev AJPES v letu 2005
(št. 524-27/2005, 20.6.2005)

Veljavnost: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

42.

Sklep o blagajniškem maksimumu v AJPES
(št. 512-14/2004-2, 28.12.2004)

Veljavnost: od 1.1.2005

Intranetni portal AJPES

43.

Sklep o vpisu AJPES v Sodni register
(Srg 2002/07585, št. vložka 1/36640/00)

Vpis: 13.9.2002

Intranetni portal AJPES

39.

Spremembe (3):

Spremembe (3):

44.

Seznam projektnih in drugih skupin ter komisij,
ki so v letu 2005 delovale v AJPES
1.

Komisija za razvršËanje enot poslovnega registra po dejavnostih


2.

Komisija za razvršËanje enot PRS po standardni klasifikaciji dejavnosti

3.

Strokovna skupina za organiziranje in nadziranje izvajanja
veËstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti v AJPES

4.

Komisija za preverjanje stroškov uporabe mobilnih telefonov v AJPES

5.

Komisija za ugotovitev poteka roka hrambe
dokumentarnega gradiva APP v centrali AJPES

6.

Projektna skupina za izpeljavo nalog AJPES v okviru projekta “VEM”

7.

Strokovna skupina za statistiko finanËnih raËunov

8.

Projektna skupina za vzpostavitev in
delovanje informacijskega sistema o plaËah v javnem sektorju

9.

Projektna skupina za zagotovitev uËinkovitega
delovanja Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premiËnin

10. Komisija za doloËitev oznak podatkovnih baz iz letnih poroËil poslovnih subjektov

Sprememba sklepa z dne 28.10.2002
Sprememba sklepa z dne 31.12.2003
Sprememba sklepa z dne 26.4.2004

-

Intranetni portal AJPES
Intranetni portal AJPES
Intranetni portal AJPES

Sklep Vlade Republike Slovenije
o imenovanju Ëlanov Sveta AJPES
(št. 118-56/2002, 2.8.2002)

Imenovanje: 2.8.2002
Mandat: 5 let

Intranetni portal AJPES

OdloËba Vlade Republike Slovenije
o razrešitvi Ëlana Sveta AJPES
(št. 118-26/2003, 20.3.2003)

Veljavnost: od 20.3.2003

Intranetni portal AJPES

OdloËba Vlade Republike Slovenije
o imenovanju Ëlanice Sveta AJPES
(št. 118-26/2003-1, 20.3.2003)

Veljavnost: od 20.3.2003

Intranetni portal AJPES

OdloËba Vlade Republike Slovenije
o razrešitvi dolžnosti Ëlanice Sveta AJPES
in o imenovanju nove Ëlanice Sveta AJPES
(št. 118-70/2003, 4.12.2003)

Veljavnost: od 4.12.2003

Intranetni portal AJPES

11. Komisija za odobritev izobraževanja za pridobitev
višje stopnje strokovne izobrazbe uslužbencem AJPES
12. Projektnaskupina za razvoj podroËja vodenja Poslovnega registra Slovenije v AJPES

Spremembe (3):

13. Delovna skupina za izdelavo predlogov internih aktov AJPES
14. Projektna skupina za razvoj bonitetne dejavnosti
15. Projektna skupina za razvoj sistema predlaganja,
obdelovanja in objavljanja letnih poroËil poslovnih subjektov
16. Komisija za uniËenje štampiljk AJPES
17. Projektna skupina za spremljanje in razvoj statistiËnih in drugih raziskovanj
18. Uredniški odbor za vzdrževanje spletnega portala AJPES
19. Strokovna skupina za pripravo podlag za
izvajanje nalog AJPES kot prekrškovnega organa
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Priloge

      

                 

Priloga 6

©tevilo samostojnih podjetnikov, zavezanih za predložitev letnih poroËil,
in število samostojnih podjetnikov, ki so predložili letna poroËila za leto 2004

© tevilo zavezancev za predložitev letnih poroËil
in število predloženih letnih poroËil za leto 2004
©tevilo gospodarskih družb, zavezanih za predložitev letnih poroËil, število gospodarskih družb,
ki so predložile letna poroËila za leto 2004, in število predloženih letnih poroËil za leto 2004

Z A D R Ž AV N O S TAT I S T I K O
©tevilo gospodarskih družb,

Z A J AV N O S T P O D AT K O V
©tevilo gospodarskih družb,

zavezanih
za predložitev
letnih poroËil

ki so
predložile
letna poroËila

zavezanih
za predložitev
letnih poroËil*

ki so
predložile
letna poroËila

©tevilo
predloženih
letnih
poroËil**

Celje

3.449

3.141

3.450

3.159

3.206

Koper

2.969

2.659

2.972

2.683

2.721

Kranj

4.068

3.774

4.069

3.793

3.836

Krško

977

913

977

920

930

21.123

19.148

21.183

19.383

19.643

Maribor

5.315

4.945

5.328

4.989

5.060

Murska Sobota

1.228

1.125

1.232

1.133

1.162

Nova Gorica

2.176

2.070

2.176

2.086

2.126

Novo mesto

Izpostava

Ljubljana

1.949

1.800

1.950

1.816

1.847

Postojna

760

707

760

708

715

Trbovlje

549

515

550

518

529

Velenje

1.345

1.271

1.346

1.279

1.307

Skupaj

45.908

42.068

45.993

42.467

43.082

ki so
predložili
letna poroËila

zavezanih za
predložitev
letnih poroËil

ki so
predložili
letna poroËila**

Celje

5.648

5.387

5.648

5.388

Koper

4.379

3.906

4.379

3.965

Kranj

5.578

5.339

5.578

5.368

Izpostava

Krško

2.296

2.221

2.296

2.235

13.523

12.545

13.523

12.704

Maribor

9.699

9.244

9.699

9.273

Murska Sobota

2.973

2.806

2.973

2.809

Nova Gorica

4.927

4.716

4.927

4.778

Novo mesto

3.771

3.638

3.771

3.668

Postojna

1.650

1.593

1.650

1.600

Trbovlje

978

918

978

929

Ljubljana

Velenje

3.035

2.884

3.035

2.890

Skupaj

58.457

55.197

58.457

55.607

** Letna poroËila, objavljena na spletnem portalu AJPES do 20. 3. 2006.

©tevilo pravnih oseb javnega prava, zavezanih za predložitev letnih poroËil,
in število pravnih oseb javnega prava, ki so predložile letna poroËila za leto 2004

Z A D R Ž AV N O S TAT I S T I K O

Z A J AV N O S T P O D AT K O V

©tevilo pravnih oseb javnega prava,

©tevilo pravnih oseb javnega prava,

zavezanih
za predložitev
letnih poroËil

ki so
predložile
letna poroËila

zavezanih za
predložitev
letnih poroËil

ki so
predložile
letna poroËila

286

286

286

286

Koper

181

181

181

181

Kranj

242

241

242

241

** Letna poroËila, objavljena na spletnem portalu AJPES do 20. 3. 2006.
Izpostava
Celje

AJPES -Letno poroËilo 2005

Z A J AV N O S T P O D AT K O V
©tevilo samostojnih podjetnikov,

zavezanih
za predložitev
letnih poroËil

* V kljuËno s skladi, bankami in zavarovalnicami, ki podatkov iz letnih
poroËil za državno statistiko ne predložijo, predložijo pa jih zaradi javnosti podatkov.
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Z A D R Ž AV N O S TAT I S T I K O
©tevilo samostojnih podjetnikov,

Krško

122

122

122

122

Ljubljana

692

684

692

684

Maribor

363

363

363

363

Murska Sobota

263

258

263

258

Nova Gorica

256

254

256

254

Novo mesto

206

206

206

206

Postojna

89

89

89

89

Trbovlje

63

63

63

63

Velenje

146

145

146

145

Skupaj

2.909

2.892

2.909

2.892
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Priloga 7

©tevilo nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava,
zavezanih za predložitev letnih poroËil, in število nepridobitnih organizacij - 
pravnih oseb zasebnega prava, ki so predložile letna poroËila za leto 2004

Objava letnih poroËil gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov za leto 2004 na spletnem portalu AJPES

Z A D R Ž AV N O S TAT I S T I K O

Z A J AV N O S T P O D AT K O V

©tevilo pravnih oseb zasebnega prava,

©tevilo pravnih oseb zasebnega prava,

zavezanih za
predložitev letnih
poroËil

ki so
predložile letna
poroËila

zavezanih za
predložitev letnih
poroËil

ki so
predložile letna
poroËila

Celje

432

349

432

349

Koper

257

241

257

241

Kranj

426

362

426

365

Krško

151

148

151

148

Izpostava

Ljubljana

1.754

1.353

1.754

1.395

Maribor

634

533

634

537

Murska Sobota

261

218

261

219

Nova Gorica

260

237

260

237

Novo mesto

271

246

271

247

Postojna

113

111

113

111

Trbovlje

116

99

116

100

Velenje

192

181

192

182

Skupaj

4.867

4.078

4.867

4.131

©tevilo društev, zavezanih za predložitev letnih poroËil,
in število društev, ki so predložila letna poroËila za leto 2004

Z A D R Ž AV N O S TAT I S T I K O
ki so
predložila letna
poroËila

Celje

2.005

Koper

1.064

Kranj

1.701

Krško

zavezanih za
predložitev letnih
poroËil

ki so
predložila letna
poroËila

1.796

2.005

1.796

949

1.064

970

1.528

1.701

1.559

649

631

649

642

Ljubljana

4.917

4.143

4.917

4.273

Maribor

2.972

2.619

2.972

2.683

Murska Sobota

1.561

1.283

1.561

1.285

Nova Gorica

1.116

1.065

1.116

1.083

Novo mesto

1.364

1.225

1.364

1.250

565

536

565

539
356

Postojna
Trbovlje

378

351

378

Velenje

1.024

918

1.024

931

Skupaj

19.316

17.044

19.316

17.367
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Datum
javne
objave

Samostojni
podjetniki

Gospodarske družbe

Skupaj

Letna
poroËila

Revidirana
letna
poroËila

Konsolidirana letna
poroËila

1 (2+6)

2 (3+4+5)

3

4

5

6

09.05.2005

407

354

61

257

36

53

16.05.2005

94.895

39.728

39.715

11

2

55.167

06.06.2005

419

402

205

160

37

17

20.06.2005

318

276

147

100

29

42

18.07.2005

469

460

80

305

75

9

16.08.2005

434

429

27

315

87

5

05.09.2005

673

667

19

485

163

6

19.09.2005

441

441

36

301

104

0

17.10.2005

151

144

37

74

33

7

14.11.2005

68

46

31

11

4

22

05.12.2005

33

23

20

1

2

10

27.12.2005

100

52

50

1

1

48

23.01.2006

154

30

29

1

0

124

20.02.2006

78

10

10

0

0

68

20.03.2006

49

20

18

2

0

29

98.689

43.082

40.485

2.024

573

55.607

©tevilo društev,

zavezanih za
predložitev letnih
poroËil

Izpostava

Skupaj

Skupaj

Z A J AV N O S T P O D AT K O V

©tevilo društev,

© T E V I L O O B J AV L J E N I H L E T N I H P O R O » I L
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Priloga 8

 regled posredovanja podatkovnih baz
P
letnih poroËil posameznih poslovnih subjektov za leto 2004
A. NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ PO ZAKONU
1. BrezplaËni prejem

Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

Datum sklenitve
dogovora oziroma
pogodbe

Datum
posredovanja
podatkov

Datum
predloga za
deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

NaroËnik

Podatkovna baza

Ministrstvo za finance,
ŽupanËiËeva 3, Ljubljana

pravne osebe javnega prava

31.03.2005

31.03.2005, 08.04.2005

28.04.2005, 12.04.2005

03.05.2005, 12.04.2005

Banka Slovenije,
Slovenska c. 35, Ljubljana

StatistiËni urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana

Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj,
GregorËiËeva 27, Ljubljana

pravne osebe zasebnega prava

31.03.2005

08.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

društva

31.03.2005

08.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

gospodarske družbe

31.03.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

31.03.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

pravne osebe javnega prava

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

pravne osebe zasebnega prava

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

društva

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

gospodarske družbe

06.04.2005

20.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

06.04.2005

20.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

pravne osebe javnega prava

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

pravne osebe zasebnega prava

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

društva

06.04.2005

11.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

gospodarske družbe

06.04.2005

20.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

06.04.2005

20.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

pravne osebe javnega prava

14.04.2005

18.04.2005

28.04.2005

03.05.2005

pravne osebe zasebnega prava

14.04.2005

18.04.2005

28.04.2005

03.05.2005

društva

14.04.2005

18.04.2005

28.04.2005

03.05.2005

gospodarske družbe

14.04.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

14.04.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

gospodarske družbe

16.05.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

16.05.2005

19.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

gospodarske družbe

26.05.2005

27.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

samostojni podjetniki

5.

Gospodarska zbornica Slovenije,
DimiËeva 13, Ljubljana

6.

Obrtna zbornica Slovenije,
Celovška 71, Ljubljana

26.05.2005

27.05.2005

01.06.2005

01.06.2005

7.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana

gospodarske družbe

25.07.2005

01.08.2005

09.09.2005

12.09.2005

samostojni podjetniki

25.07.2005

01.08.2005

09.09.2005

12.09.2005

RaËunsko sodišËe Republike Slovenije,
Slovenska cesta 50, Ljubljana

pravne osebe javnega prava

14.09.2005

15.09.2005

21.09.2005

21.09.2005

društva

14.09.2005

15.09.2005

21.09.2005

21.09.2005

DavËna uprava Republike Slovenije,
©martinska cesta 55, Ljubljana

pravne osebe javnega prava

ni sklenjen

29.09.2005

30.09.2005

03.10.2005

pravne osebe zasebnega prava

ni sklenjen

29.09.2005

30.09.2005

03.10.2005

društva

ni sklenjen

29.09.2005

30.09.2005

03.10.2005

gospodarske družbe

ni sklenjen

29.09.2005

30.09.2005

03.10.2005

samostojni podjetniki

ni sklenjen

29.09.2005

30.09.2005

03.10.2005

gospodarske družbe

09.11.2005

11.11.2005

17.11.2005

18.11.2005

samostojni podjetniki

09.11.2005

11.11.2005

17.11.2005

18.11.2005

8.
9.

10.
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2. PlaËilo dejanskih stroškov

Zap.
št.
1.

Datum
sklenitve dogovora
oziroma pogodbe

Datum
plaËila

Datum
posredovanja
podatkov

Datum predloga
za deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

NaroËnik

Podatkovna baza

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva plošËad 17, Ljubljana

gospodarske družbe

17.06.2005

06.07.2005

07.07.2005

14.07.2005

15.07.2005

samostojni podjetniki

17.06.2005

06.07.2005

07.07.2005

14.07.2005

15.07.2005

Datum
sklenitve dogovora
oziroma pogodbe

Datum
plaËila

Datum
posredovanja
podatkov

Datum predloga
za deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

B. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ − NEKOMERCIALNA UPORABA

Zap.
št.
1.
2.

NaroËnik

Podatkovna baza

NKBM d. d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor

gospodarske družbe

02.06.2005

06.06.2005

07.06.2005

14.07.2005

15.07.2005

samostojni podjetniki

02.06.2005

06.06.2005

07.06.2005

14.07.2005

15.07.2005

NLB d. d.,
Trg republike 2, Ljubljana

gospodarske družbe

15.06.2005

15.06.2005

16.06.2005

14.07.2005

15.07.2005

samostojni podjetniki

15.06.2005

15.06.2005

16.06.2005

14.07.2005

15.07.2005

Datum
sklenitve dogovora
oziroma pogodbe

Datum
plaËila

Datum
posredovanja
podatkov

Datum predloga
za deponiranje
pri notarju

Datum
notarskega
potrdila

C. DRUGI NARO»NIKI PODATKOVNIH BAZ − KOMERCIALNA UPORABA

Zap.
št.

NaroËnik

Podatkovna baza

1.

IGV,
Einspielerjeva 6, Ljubljana

gospodarske družbe

06.05.2005

13.05.2005

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

samostojni podjetniki

06.05.2005

13.05.2005

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

2.

Noviforum d.o.o.,
Stegne 31, Ljubljana

gospodarske družbe

13.05.2005

13.05.2005

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

samostojni podjetniki

13.05.2005

13.05.2005

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

AJPES,
Tržaška cesta 16, Ljubljana

gospodarske družbe

-

-

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

samostojni podjetniki

-

-

17.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

3.
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