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L

eto 2007 je bilo odločilno leto za vzpostavitev Centralnega registra poslovnih
subjektov. V tem letu so bile namreč izpeljane številne obsežne in zahtevne aktivnosti, ki so omogočile vpeljavo elektronske registracije gospodarskih družb z vpisom
podatkov v Sodni register oziroma Poslovni register Slovenije prek enotnih vstopnih
točk VEM. Podatki o gospodarskih družbah so od 1. 2. 2008 dalje vodeni le v enem registru, to je v Poslovnem registru Slovenije. Poslovni register Slovenije je s tem postal
edini register za okrog 75 % poslovnih subjektov: za vse samostojne podjetnike, za
vse gospodarske družbe in druge poslovne subjekte, ki se registrirajo z vpisom v Sodni
register, in za vse sobodajalce. Še pred tremi leti so se podatki o teh poslovnih subjektih vodili v štirih različnih registrih oziroma bazah podatkov pri štirih različnih institucijah:
v Vpisniku samostojnih podjetnikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, v Sodnem
registru pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, v Registru sobodajalcev pri upravnih
enotah in v Poslovnem registru Slovenije pri AJPES. V letu 2008 bo treba zagotoviti vse
potrebne podlage za elektronsko registracijo z vpisom podatkov samo v Poslovni register Slovenije prek enotnih vstopnih točk VEM še za preostale poslovne subjekte, to
je za društva, za sindikate in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso samostojni
podjetniki. S tem bo uresničen dolgoročni cilj, ki si ga je postavila AJPES že ob svoji
ustanovitvi v letu 2002. Zagotovljeno bo zbiranje podatkov o vseh poslovnih subjektih v
državi na enem mestu in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih z enega mesta,
in to z uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije. Vzpostavitev Centralnega
registra poslovnih subjektov bo pomenila nižje stroške za poslovne subjekte, tako za
dajalce kakor tudi za uporabnike podatkov, pa tudi nižje stroške države kot celote.
Ob tej nalogi, ki je zahtevala visoko strokovnost in izredno prizadevnost uslužbencev, je v letu 2007 opravila AJPES še vse druge naloge, ki sodijo v njeno poslanstvo.
Kakovostno, pravočasno, gospodarno in uporabnikom prijazno je izpeljala vse temeljne
naloge, ki so določene v Zakonu o plačilnem prometu. To so:




zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov iz letnih
poročil poslovnih subjektov,

	



izvajanje statističnih raziskovanj,

	



vodenje registrov in evidenc podatkov,

	



izdelovanje bonitetnih informacij,

	

		

opravljanje večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med
poslovnimi subjekti.

Vodila in odločala je tudi v postopkih o prekrških zoper poslovne subjekte in njihove
odgovorne osebe zaradi nepredložitve letnih oziroma drugih poročil in podatkov.
Uspešno izpeljavo vseh temeljnih nalog je omogočila učinkovita izvedba »podpornih«
nalog, to je:
	



nalog financiranja in računovodstva,

	



pravnih, kadrovskih in splošnih nalog,

	



nalog informacijske tehnologije,

	



nalog notranje revizije.
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AJPES je v letu 2007 za namene državne statistike zbrala in obdelala 131.945
letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2006: letna poročila 45.330 gospodarskih
družb, 319 zadrug, 59.692 samostojnih podjetnikov, 2.860 pravnih oseb javnega prava, 4.578 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 19.166 društev.
V okvir te naloge sodi tudi javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in
samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES, ki je najsodobnejši način posredovanja oziroma objavljanja podatkov letnih poročil.
Dokaj obsežne so bile naloge statističnih raziskovanj. Sem sodita predvsem dve
vrsti raziskovanj: prva temelji na podatkih plačilnega prometa, druga pa na podatkih
o izplačanih plačah pri pravnih osebah. V letu 2007 je AJPES vsak mesec zbrala in
obdelala podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za povprečno 77.481
pravnih oseb in podatke o izplačanih plačah pri povprečno 30.562 pravnih osebah.
Hkrati je vsak mesec zbrala podatke o izplačanih plačah zaposlenim v javnem sektorju, za katere ne veljajo določila kolektivnih pogodb, povprečno pri 1.955 pravnih
osebah javnega prava. V tem letu je zbrala tudi podatke o zaposlenih osebah po višini
bruto plače pri 29.206 pravnih osebah in izpeljala Anketo o strukturi plače 323.735
zaposlenih oseb. Rezultate mesečnih obdelav podatkov statističnih raziskovanj je
objavljala AJPES na svojem spletnem portalu.
V Poslovni register Slovenije je AJPES v letu 2007 vpisala 21.832 novih poslovnih
subjektov oziroma njihovih delov in 484.716 sprememb podatkov, iz Poslovnega
registra Slovenije pa izbrisala 13.218 poslovnih subjektov oziroma njihovih delov. Ob
koncu leta 2007 je bilo tako v Poslovnem registru Slovenije vpisanih 195.057 enot,
162.823 poslovnih subjektov in 32.234 njihovih delov.
V Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je v letu 2007
vpisala 2.137 zahtev za vpis zastavnih pravic za zavarovanje terjatev. Na dan
31. 12. 2007 je bilo v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
vpisanih 22.624 zastavljenih premičnin. Ker je ista premičnina lahko zastavljena večkrat, je bilo v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin na dan
31. 12. 2007 vpisanih 30.255 zastavnih pravic, 27.036 iz naslova prostovoljne zastave
in 3.219 iz naslova rubeža.
Poleg navedenih nalog, ki sodijo v dejavnost javne službe, je AJPES v letu 2007
opravljala še naloge, ki sodijo v gospodarsko dejavnost. Izdelala je 22.011 informacij
o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov in izpeljala 12 krogov večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti, v katerih je bilo
pobotanih za 190 milijonov evrov obveznosti.
AJPES je morala v letu 2007 opraviti še vrsto nalog v zvezi s prenehanjem poslovanja Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.
Tako kakor v prejšnjih letih poslovanja je tudi v letu 2007 AJPES posebno pozornost namenjala povečevanju obsega elektronskega poslovanja z uporabniki svojih
storitev in racionalizaciji zbiranja podatkov poslovnih subjektov za različna statistična
raziskovanja. Na obeh področjih je dosegla AJPES vidne rezultate.
Nekatera poročila (letna poročila gospodarskih družb, letna poročila pravnih oseb
javnega prava, poročila za statistiko finančnih računov) poslovni subjekti že predlagajo AJPES izključno elektronsko, delež elektronske predložitve drugih poročil pa se
nenehno povečuje. V letu 2007 se je za elektronsko predložitev letnih poročil odločilo 92 % samostojnih podjetnikov, 73 % nepridobitnih organizacij – pravnih oseb
zasebnega prava in 66 % društev. V primerjavi z letom poprej je bilo torej 6.390 teh
10
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poslovnih subjektov več. Povečuje se tudi delež elektronsko predloženih podatkov za
statistična raziskovanja: v letu 2007 je znašal delež elektronsko predloženih podatkov
za statistična raziskovanja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust okrog
85 %.
V letu 2007 je AJPES v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije izpeljala še dve pomembni racionalizaciji zbiranja podatkov. To sta statistično raziskovanje o izplačanih plačah na podlagi Ankete o strukturi plače in statistično raziskovanje
o izplačanih dividendah. Podatke za obe raziskovanji je zbiral Statistični urad Republike Slovenije na papirju, v letu 2007 pa jih je začela zbirati AJPES, in to izključno prek
spletnega portala.
Omeniti velja tudi v letu 2007 uvedeno novo storitev AJPES eBON, ki zagotavlja
informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb na spletnem portalu AJPES. K
hitrejši širitvi elektronskega poslovanja bodo prispevale tudi storitve prijavne službe
za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih za overitelje od oktobra 2007 dalje
opravlja AJPES. Pomembna je tudi Evidenca digitalnih potrdil, ki jo je AJPES prav
tako vzpostavila v letu 2007.
Uporabniki storitev enkrat na leto na podlagi posebnega vprašalnika ocenijo kakovost storitev AJPES. Ocene kakovosti so bile od leta 2004 do leta 2006 vsako leto
višje; v letu 2007 so bile na enaki ravni kakor v letu 2006. Vendar pa imajo ocene leta
2007 trdnejše temelje oziroma večjo težo, saj je na vprašalnik odgovorilo 30 % več
uporabnikov storitev kakor v letu 2006. V letu 2007 so uporabniki kakovost temeljnih
storitev AJPES ocenili s povprečno oceno 4,0, spletni portal s 4,1 in razmere v izpostavah AJPES s 4,3. Možne ocene so bile od 1 do 5.
AJPES je v letu 2007 poslovala v 13 organizacijskih enotah (v Centrali v Ljubljani in
v 12 izpostavah v večjih krajih po Sloveniji). Na dan 31. 12. 2007 je bilo v AJPES zaposlenih 250 uslužbencev, 8 več kakor na dan 31. 12. 2006. V centrali je bilo zaposlenih
78, v izpostavah pa 172 uslužbencev.
V letu 2007 je AJPES ustvarila za 8.065.272 evrov prihodkov in obračunala za
7.954.953 evrov odhodkov. Ugotovila je 110.319 evrov presežka prihodkov nad odhodki, 51.063 evrov iz opravljanja javne službe in 59.256 iz opravljanja gospodarske
dejavnosti.

							

Darinka Pozvek, direktorica
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II.
Zakonske
in druge podlage
za ustanovitev
in delovanje
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A

JPES je bila ustanovljena v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES na podlagi
Zakona o plačilnem prometu. Sklep o ustanovitvi določa statusno-pravne atribute
AJPES: ime in sedež, organiziranost in naloge, organe, razmerja do ustanovitelja
in do drugih subjektov, financiranje, odgovornost za obveznosti in druga pomembna
vprašanja.
AJPES je do konca leta 2002 poslovala v okviru Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, dne 1. 1. 2003 pa je začela poslovati samostojno.
Za delovanje AJPES je pomemben Zakon o plačilnem prometu, ki določa njene
temeljne naloge. Zakon o plačilnem prometu predpisuje tudi hrambo dokumentarnega
gradiva Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v AJPES. Posamezne temeljne
naloge AJPES pa opredeljujejo še drugi zakoni in podzakonski predpisi, predvsem:
 Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zadrugah, Zakon o računovodstvu, Zakon
		 o društvih in Zakon o invalidskih organizacijah predpisujejo poslovnim subjektom
predlaganje letnih poročil AJPES, AJPES pa nalagajo obdelavo, posredovanje in
objavljanje podatkov letnih poročil. Zakon o gospodarskih družbah je tudi podlaga
		 za vodenje Poslovnega registra Slovenije kot primarnega registra za samostojne
		 podjetnike.
 Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja
registrskega organa o javni objavi je v letu 2007 določal način predložitve, javne
objave in obveščanja sodišča o javni objavi letnih poročil gospodarskih družb in
		 samostojnih podjetnikov.
 Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in navodilo
za izvajanje tega sklepa določata zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov
poslovnih subjektov za statistiko finančnih računov. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov določa, da
obvezniki poročanja dostavijo poročila AJPES.
 Zakon o državni statistiki za AJPES kot pooblaščeno izvajalko statističnih raziskovanj določa zbiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov za izvajanje
statističnih raziskovanj ter zaščito, uporabo in posredovanje teh podatkov.
 Srednjeročni in letni programi statističnih raziskovanj opredeljujejo posamezna
statistična raziskovanja, katerih pooblaščena izvajalka je AJPES.
 Navodilo o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za
potrebe statističnega raziskovanja določa vsebino podatkov ter način in roke
izvajanja statističnega raziskovanja »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri
pravnih osebah« in statističnega raziskovanja »Zaposlene osebe po višini bruto
plače«. Podatke za obe statistični raziskovanji zbirata Statistični urad Republike
		 Slovenije in AJPES.
 Navodilo o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih
subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje »Anketa
o strukturi plače«, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006 določa vsebino podatkov ter način in roke sporočanja podatkov o izplačanih bruto plačah,
dodatnih izplačilih, regresu za letni dopust, plačanih urah in o določenih dnevih
		 odsotnosti za zaposlene pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji. Podatke
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za statistično raziskovanje »Anketa o strukturi plače« zbirata Statistični urad
Republike Slovenije in AJPES.

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa javnost plač v javnem
sektorju in uporabo enotne metodologije za obračun in posredovanje
podatkov o plačah v javnem sektorju.
 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah
v javnem sektorju določa način sporočanja podatkov o izplačanih plačah
in drugih osebnih prejemkih javnih uslužbencev, za katere se pri izplačevanju
plač uporabljajo določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Od 1. 3. 2006 dalje se uporablja za direktorje, ravnatelje in tajnike, od 1. 1. 2007
dalje za župane in podžupane, od 1. 1. 2008 dalje pa še za druge funkcionarje.
 Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah je pravna podlaga za zbiranje,
obdelovanje in objavljanje podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju,
saj se Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah
v javnem sektorju uporablja le za manjši del javnih uslužbencev.
 Zakon o določitvi minimalne plače določa način usklajevanja minimalne plače,
ki pripada zaposleni osebi za delo s polnim delovnim časom. Podatke o številu
zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo v pravnih osebah, zbira AJPES kot
pooblaščena izvajalka statističnih raziskovanj.
 Zakon o javnem naročanju določa zbiranje in obdelovanje statističnih
podatkov v zvezi z javnimi naročili.
 Zakon o Poslovnem registru Slovenije ureja vodenje in vzdrževanje
		 Poslovnega registra Slovenije pri AJPES, opredeljuje enote tega registra,
določanje njihove identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino Poslovnega
registra Slovenije in pridobivanje podatkov za njegovo vodenje, določa
		 postopek vpisa enot Poslovnega registra Slovenije, podatke, ki jih
ob vpisu dodeli ali določi AJPES, uporabo podatkov in hrambo
		 dokumentacije Poslovnega registra Slovenije.
 Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije opredeljuje
vsebino prijave in postopke vpisa podatkov v Poslovni register Slovenije, način
določitve nekaterih podatkov enotam Poslovnega registra Slovenije (matična
številka, šifra glavne dejavnosti, šifra institucionalnega sektorja) ter način in
		 pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz Poslovnega registra Slovenije.
 Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko
obliko enote Poslovnega registra Slovenije podrobneje določa vrsto in obseg
		 podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko Poslovnega registra
		 Slovenije, ki jih obdeluje AJPES.
 Uredba o Standardni klasifikaciji dejavnosti določa metodologijo, na podlagi
		 katere AJPES enotam Poslovnega registra Slovenije ob vpisu dodeli šifre
		 dejavnosti, ki jih opravljajo.
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 Uredba o Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev določa metodologijo,
		 na podlagi katere AJPES enotam Poslovnega registra Slovenije ob vpisu dodeli
		 šifre institucionalnega sektorja.
 Uredba o Evidenci digitalnih potrdil določa način vodenja in sprotnega
dopolnjevanja in tehnične zahteve za vzpostavitev evidence kvalificiranih
		 digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES. Določa tudi, da AJPES opravlja prijavne storitve za overitelje
		 kvalificiranih digitalnih potrdil.
 Zakon o Sodnem registru določa, da AJPES kot upravljalka Poslovnega
registra Slovenije upravlja Sodni register, ki je od 1. 2. 2008 dalje sestavni del
Poslovnega registra Slovenije. Zakon določa tudi obvezno vlaganje predlogov
		 za vpis v Sodni register v elektronski obliki prek sistema e-VEM ter obveznost
		 zagotavljanja javnosti podatkov iz Sodnega registra in dostopa do listin
		 v Sodnem registru prek spletnega portala AJPES.
 Uredba o Sodnem registru podrobneje ureja način vlaganja predlogov za vpis
v Sodni register v elektronski obliki na enotnih vstopnih točkah VEM, naloge
AJPES v postopku vložitve predlogov ter način objave podatkov in listin
		 na spletnem portalu AJPES.
 Zakon o gostinstvu daje pravno podlago za vpis sobodajalcev v Poslovni
		 register Slovenije kot primarni oziroma edini register za te poslovne subjekte,
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije pa določa
način vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije.
 Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem
		 postopku in Uredba o vodenju Registra neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premičnin so podlaga za vodenje in vzdrževanje Registra
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
 Zakon o prekrških predpisuje ravnanje AJPES kot prekrškovnega organa
pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo
predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, po zakonu, ki ureja računovodstvo, po zakonu,
ki ureja društva, in po drugih predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni
organ. Zakon o prekrških določa, za katera področja v postopku o prekršku
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku,
		 Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika. AJPES kot prekrškovni
		 organ mora pri svojem delu upoštevati Pravilnik o kazenski evidenci, na
podlagi katerega vodi evidenco o izdanih odločbah o prekršku, Pravilnik o obli		 kah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih in Uredbo
		 o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku. Pri odločanju o odmeri stroškov postopka
		 mora AJPES kot prekrškovni organ upoštevati Pravilnik o stroških postopka o
		 prekršku, Zakon o sodnih taksah in po potrebi Odvetniško tarifo.
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Posebej velja omeniti še dva sklepa:
 sklep, s katerim je Vlada Republike Slovenije pooblastila AJPES, da v imenu
Republike Slovenije vodi evidenco in skrbi za odplačila kreditov, danih delavcem
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za nakup, gradnjo in adaptacijo
		 stanovanjskih hiš in stanovanj;
 sklep, s katerim je Vlada Republike Slovenije pooblastila direktorico AJPES,
da v imenu Republike Slovenije izdaja in podpisuje potrdila o dokončnem
plačilu terjatev iz naslova posojil, danih delavcem Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih
		 hiš in stanovanj, in o kupninah iz naslova odkupa stanovanj Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet in da izdaja in podpisuje izbrisne pobotnice,
		 s katerimi se dovoljujeta izbris zastavne pravice in prepoved odtujitve
in obremenitve na teh nepremičninah, ki so vpisane v Zemljiško knjigo.
Za delovanje AJPES oziroma opravljanje »podpornih« nalog temeljnim nalogam
AJPES so pomembni še drugi predpisi, od tistih, ki urejajo opravljanje nalog
financiranja in računovodstva, prek pravnih, kadrovskih in splošnih nalog ter
nalog informacijske tehnologije do nalog notranje revizije v AJPES.
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III.
Organizacija
in kadri

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

1. 	ORGANIZ ACIJSKE ENOTE IN ORGANIZ ACIJSKI DELI
Organizacijske enote, v katerih opravlja AJPES svoje naloge, so določene v Sklepu
o ustanovitvi AJPES.
AJPES opravlja naloge v 13 organizacijskih enotah: v Centrali v Ljubljani in v 12
izpostavah v večjih krajih Slovenije (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje). V vsaki statistični regiji je po ena izpostava AJPES.
Vse organizacijske enote, razen Izpostave Trbovlje, so začele poslovati dne
1. 1. 2003. Izpostava Trbovlje je zaradi potrebne obnove in opreme poslovnih
prostorov začela poslovati v novembru 2003.

Kje smo?
MURSKA
SOBOTA
MARIBOR

VELENJE

KRANJ

CELJE
TRBOVLJE

LJUBLJANA
KRŠKO

NOVA GORICA

POSTOJNA

NOVO MESTO
Legenda
CENTRALA

KOPER

IZPOSTAVA

Notranja organizacija AJPES je po pravilniku o notranji organizaciji zasnovana tako,
da zagotavlja strokovno, učinkovito, gospodarno in koordinirano opravljanje temeljnih
nalog, kakovostno in racionalno izvajanje projektnih nalog ter strokovno in učinkovito
sodelovanje s poslovnimi subjekti, s pristojnimi institucijami in med posameznimi
organizacijskimi enotami AJPES.
V letu 2007 so bili za opravljanje nalog v Centrali organizirani 2 sektorja (Sektor za
statistiko in informiranje in Sektor za registre in evidence podatkov) in 4 službe (Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za financiranje in računovodstvo, Služba za
pravne, kadrovske in splošne naloge in Služba za notranjo revizijo). Znotraj sektorjev
in služb Centrale so bili organizirani oddelki, znotraj Službe za informacijsko tehnologijo pa še Projektna pisarna.
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Zaradi boljše organizacije dela so bile v letu 2007 v notranji organizaciji Centrale
vpeljane nekatere spremembe. V okviru Službe za pravne, kadrovske in splošne
naloge je bil Oddelek za kadrovske in splošne naloge razdeljen v dva oddelka: Oddelek za kadrovske naloge in Oddelek za splošne naloge, organizacijski del, to je Dokumentacijsko-arhivski center, se je združil z Oddelkom za splošne naloge, Oddelek za
javna naročila pa je bil na novo organiziran. V okviru Sektorja za registre in evidence
podatkov je bil ukinjen Oddelek za vodenje posebnih registrov in evidenc podatkov
in organiziran nov oddelek: Oddelek za pravne naloge s področja vodenja registrov in
evidenc podatkov. V Službi za informacijsko tehnologijo je bil organiziran nov organizacijski del: Projektna pisarna.
AJPES se zaveda pomena in nujnosti zagotavljanja ustrezne varnosti in kakovosti
svojih informacijskih sredstev (podatki in informacije, računalniška programska oprema, računalniška strojna oprema, komunikacijska oprema, človeški viri itd.). Opravljanje vseh nalog AJPES – predvsem pa nalog zbiranja, obdelovanja in objavljanja
številnih podatkov in informacij – mora temeljiti na kakovostnih vsebinskih rešitvah,
na učinkoviti organizaciji dela in na uporabi najsodobnejše informacijske tehnologije.
Zato je bil v letu 2005 znotraj Službe za informacijsko tehnologijo organiziran poseben
oddelek, to je Oddelek za varnost in kakovost informacijskega sistema, in sistemizirano je bilo delovno mesto vodja oddelka. Ker takšna organiziranost ni bila več dovolj
učinkovita, hkrati pa tudi ni ustrezala sodobnim načelom ureditve področja opravljanja
nalog pri zagotavljanju ustrezne varnosti in kakovosti informacijskih dobrin (opravljanje tovrstnih nalog mora biti neodvisno oziroma ločeno od opravljanja nalog na drugih
področjih dela in podrejeno neposredno direktorju), je bila ob koncu leta 2007 sprejeta sprememba notranje organizacije Centrale, s katero je v letu 2008 opravljanje
nalog zagotavljanja varnosti in kakovosti informacijskih sredstev organizirano v novem
organizacijskem delu, v Službi za varnost in kakovost informacijskega sistema.
Obenem je bil v okviru Službe za informacijsko tehnologijo ukinjen Oddelek za
varnost in kakovost informacijskega sistema.
Izpostave AJPES se organizacijsko razvrščajo v velikostne razrede glede na obseg
nalog, ki jih opravljajo. Ob ustanovitvi AJPES so bile razvrščene v 3 velikostne razrede. V I. velikostni razred so bile razvrščene izpostave, na območju katerih je bilo več
kakor 10.000 delujočih poslovnih subjektov (poslovni subjekti, ki so predložili letno
poročilo). Ob ustanovitvi je bila to Izpostava Ljubljana. V II. velikostni razred so bile
razvrščene izpostave, na območju katerih je bilo od 3.000 do 10.000 delujočih poslovnih subjektov. V ta razred je bilo razvrščenih 6 izpostav: Celje, Koper, Kranj, Maribor,
Nova Gorica in Novo mesto. V III. velikostni razred pa so bile razvrščene izpostave,
na območju katerih je poslovalo manj kakor 3.000 delujočih poslovnih subjektov.
Ob ustanovitvi je v ta razred sodilo 5 izpostav: Krško, Murska Sobota, Postojna,
Trbovlje in Velenje.
V letu 2007 so bili kriteriji za razvrstitev izpostav v velikostne razrede dvakrat
spremenjeni. Po prvi spremembi, ki je veljala do konca leta 2007, je bil velikostni
razred posamezne izpostave odvisen od števila gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov na območju statistične regije, v kateri je delovala izpostava. Tako je bila
v I. velikostni razred razvrščena izpostava, na območju katere je poslovalo več kakor

19

AJPES Letno poročilo

20.000 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. To je bila Izpostava Ljubljana.
V II. velikostni razred so bile razvrščene izpostave, na območju katerih je poslovalo
od 5.000 do 20.000 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. V ta velikostni
razred je sodilo 6 izpostav: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto.
V III. velikostni razred pa so bile razvrščene izpostave, na območju katerih je poslovalo manj kakor 5.000 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Teh izpostav je
bilo 5: Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje.
Izpostava I. velikostnega razreda je naloge opravljala v 4 oddelkih (Oddelek za
letna poročila, Oddelek za statistična raziskovanja, Oddelek za bonitetno dejavnost
in Oddelek za registre in evidence podatkov), izpostave II. velikostnega razreda so jih
opravljale v 2 oddelkih (Oddelek za letna poročila in bonitetno dejavnost in Oddelek
za statistična raziskovanja, registre in evidence podatkov), izpostave III. velikostnega
razreda pa niso imele organizacijskih delov.
Drugič so bili kriteriji za razvrstitev izpostav v velikostne razrede spremenjeni na
podlagi rezultatov temeljite analize obsega dela v izpostavah. Ugotovljeno je bilo, da
upoštevanje samo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ni več primeren
kriterij za razvrščanje izpostav v velikostne razrede. Obseg dela v izpostavah in s tem
opredelitev velikosti posameznih izpostav sta namreč odvisna od števila vseh poslovnih subjektov na območju posamezne izpostave, ne samo od števila gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je obseg dela
v Izpostavi Maribor precej večji od obsega dela v drugih izpostavah, ki so bile razvrščene v isti velikostni razred (na območju Izpostave Maribor namreč posluje skoraj
20.000 ali 14 % vseh pravnih oseb in samostojnih podjetnikov).
Zato je bila ob koncu leta 2007 sprejeta sprememba notranje organizacije, po
kateri so od 1. 2. 2008 dalje izpostave razvrščene v 4 velikostne razrede glede na
število vseh pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (ne pa tudi drugih fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost). V I. velikostni razred so razvrščene izpostave, na območju
katerih posluje več kakor 30.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to je Izpostava Ljubljana), v II. velikostni razred so razvrščene izpostave, na območju katerih
posluje od 15.000 do 30.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to je Izpostava
Maribor), v III. velikostni razred so razvrščene izpostave, na območju katerih posluje
od 7.000 do 15.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to so izpostave Celje,
Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto), v IV. velikostni razred pa so razvrščene
izpostave, na območju katerih posluje manj kakor 7.000 pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov (to so izpostave Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje).
Da bi bila organiziranost znotraj izpostav usklajena z velikostjo izpostav, je bila
sprejeta tudi sprememba notranje organizacije, po kateri so od 1. 2. 2008 dalje ob
razvrstitvi izpostav v 4 velikostne razrede v izpostavi II. velikostnega razreda organizirani 3 oddelki (Oddelek za letna poročila in bonitetno dejavnost, Oddelek za registre
in evidence podatkov in Oddelek za statistična raziskovanja). Tako ima izpostava I.
velikostnega razreda 4 oddelke, izpostava II. velikostnega razreda 3 oddelke, izpostave III. velikostnega razreda 2 oddelka, izpostave IV. velikostnega razreda pa nimajo
organizacijskih delov.
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Notranja organizacija AJPES – Centrala Ljubljana

Direktor

Sektor za
statistiko in
informiranje

Sektor za registre in evidence podatkov

Služba za
informacijsko
tehnologijo

Služba za
financiranje in
računovodstvo

Služba za pravne, kadrovske in
splošne naloge

Služba za
notranjo
revizijo

Oddelek za
letna poročila

Oddelek za
vodenje Poslovnega registra
Slovenije

Oddelek
za podporo
uporabnikom

Oddelek za
financiranje

Oddelek za
pravne naloge

Oddelek za
statistična
raziskovanja

Oddelek za vodenje Registra
zastavnih pravic
na premičninah

Oddelek za
sistemsko
podporo

Oddelek za
računovodstvo

Oddelek za
kadrovske
naloge

Oddelek za
bonitetno
dejavnost

Oddelek za pravne naloge vodenja registrov in
evidenc podatkov

Oddelek za razvoj namenske
programske
opreme

Oddelek
za splošne
naloge

Oddelek za
mrežne in
sporočilne
sisteme

Oddelek za
javna naročila

Služba za varnost in kakovost
informacijskega
sistema

Projektna
pisarna

Notranja organizacija AJPES – izpostava I. velikostnega razreda: Ljubljana

Vodja

Oddelek za letna poročila

Oddelek za statistična
raziskovanja

Oddelek za bonitetno
dejavnost

Oddelek za registre
in evidence podatkov

Notranja organizacija AJPES – izpostava II. velikostnega razreda: Maribor

Vodja

Oddelek za letna poročila
in bonitetno dejavnost

Oddelek za statistična
raziskovanja

Oddelek za registre in
evidence podatkov
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Notranja organizacija AJPES – izpostave III. velikostnega razreda:
Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto

Vodja

Oddelek za letna poročila
in bonitetno dejavnost

Oddelek za statistična raziskovanja,
registre in evidence podatkov

2.	POSLOVNI IN DRUGI PROSTORI
AJPES je imela dne 31. 12. 2007 v upravljanju oziroma uporabi poslovne prostore
(brez skupnih prostorov) in druge prostore (garaže in parkirna mesta) na 18 lokacijah
v skupni izmeri 9.400 m2.
Organizacijske enote, razen Izpostave Ljubljana in Izpostave Maribor ter Centrale,
so v letu 2007 poslovale na eni lokaciji.
Izpostava Ljubljana je imela poslovne in druge prostore na štirih lokacijah: na eni
je opravljala naloge (Ljubljana, Cesta v Kleče 12), na treh pa je bilo arhivirano dokumentarno gradivo Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in dokumentarno
gradivo AJPES (Kamnik, Litija in Cerknica). Izpostava Maribor je imela na eni lokaciji
poslovne prostore (Maribor, Svetozarevska ulica 9), na drugi lokaciji pa parkirna mesta (Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5). Centrala je imela na eni lokaciji poslovne prostore in parkirna mesta (Ljubljana, Tržaška cesta 16), na drugi pa poslovne prostore,
parkirna mesta in garaže (Ljubljana, Glinška ulica 3).
Ob vse večjem obsegu nalog je morala AJPES vpeljati nekatere nove rešitve v organizaciji dela, za to pa je potrebovala tudi nove poslovne prostore. Po daljšem preučevanju različnih možnosti in po dogovarjanju s pristojnimi institucijami ji je ob koncu
leta 2007 uspelo pridobiti dodatne poslovne prostore in dodatna parkirna mesta.
Na podlagi Pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov na Glinški ulici 3 v
Ljubljani, sklenjene med Ministrstvom za finance in AJPES, je AJPES dne 1. novembra 2007 prevzela v brezplačno uporabo poslovne prostore in 9 parkirnih mest na
Glinški ulici 3 v Ljubljani v skupni izmeri 429.50 m2. Po obnovitvi poslovnih prostorov
je bil v decembru 2007 v te prostore preseljen celoten Sektor za registre in evidence
podatkov.
V decembru 2007 je bil med Mestno občino Nova Gorica, Davčno upravo Republike Slovenije, Upravo Republike Slovenije za javna plačila in AJPES sklenjen aneks k
najemni pogodbi za najem poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
s katerim je izpostava AJPES Nova Gorica pridobila dodatni poslovni prostor v izmeri 18.20 m2. Po izvedbi manjših obnovitvenih del ga je začela uporabljati v januarju
2008.
AJPES načrtuje, da bi v letu 2008 z zamenjavo nekaterih poslovnih prostorov z
Upravo Republike Slovenije za javna plačila zagotovila večjo povezanost in bolj racionalno razporeditev poslovnih prostorov v Izpostavi Krško. Arhivske prostore v tej
izpostavi, ki jih ne potrebuje več, pa bo predala Ministrstvu za javno upravo.
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Seznam poslovnih prostorov (brez skupnih prostorov), garaž1 in parkirnih mest v upravljanju AJPES
na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije2 in v uporabi AJPES po drugih aktih3 na dan 31. 12. 2007
Zap. Lokacija
št.
1.

Etaža

Centrala
Tržaška cesta 16

Klet

257,15

I. nadstropje

336,55

II. nadstropje

333,20

III. nadstropje

338,25

IV. nadstropje

359,00
2.122,75

2 garaži

27,00

SKUPAJ
l. nadstropje

184,00 Fizične osebe

Podstrešje

144,70

Skupaj

328,70

4 garaže

70,50

16 parkirnih mest

179,20

SKUPAJ

578,40

Ljubljana
Cesta v Kleče 12

Megrad Inženiring Ljubljana
Klet

454,00 p. o.

Pritličje

424,94 Postopek za vknjižbo etažne

III. nadstropje

418,59 lastnine RS je v teku.

SKUPAJ
Klet
Pritličje

138,40 Republika Slovenija
4,30

I. nadstropje

243,00

II. nadstropje
1 parkirno mesto

158,20

SKUPAJ

543,90

II. nadstropje

431,00 Republika Slovenija

Najemodajalec: Trimo
Najemnik: AJPES

Koper
Pristaniška ulica 10

IV. nadstropje
SKUPAJ
6.

1.297,53

Celje
Gubčeva ulica 2

5.

302,40
2.452,15

Centrala
Glinška ulica 3

4.

253,10

Skupaj
27 parkirnih mest

3.

245,50 Republika Slovenija

Pritličje

V. nadstropje

2.

Površina Lastništvo
v m²

57,05
488,05

Kranj
Slovenski trg 2

Klet

154,54 Republika Slovenija

II. nadstropje

305,80

III. nadstropje

111,55

Skupaj

571,89

3 parkirna mesta
garaža
SKUPAJ

37,60 Fizične osebe
13,75
623,24
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Zap. Lokacija
št.
7.

Etaža

Krško
Cesta 4. julija 42

8.

Klet

208,30 Republika Slovenija

I. nadstropje

84,30

II. nadstropje

136,93

SKUPAJ

429,53

III. nadstropje

438,60 Republika Slovenija

Skupaj

438,60

Maribor
Svetozarevska ulica 9
Ulica Vita Kraigherja 5

3 parkirna mesta
SKUPAJ

9.

36,00 SKB banka d. d.,
SAVA IP d. o. o.
474,60

Murska sobota
Slovenska ulica 2

10.

II. nadstropje

387,75 Republika Slovenija

SKUPAJ

387,75

II. nadstropje

159,90 Občina Nova Gorica

Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1

Podstrešje

11.

32,20 Najemnik: DURS
Uporabnik: AJPES

SKUPAJ

192,10

I. nadstropje
2 parkirni mesti

343,50 Raiffeisen Leasing d. o. o.
Najemnik: DURS
Uporabnik: AJPES

SKUPAJ

343,50

II. nadstropje

226,30 Republika Slovenija

SKUPAJ

226,30

Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1

12.

Postojna
Ljubljanska cesta 5

13.

Trbovlje
Sallaumines 2

14.

15.

30,97 Občina Trbovlje

II. nadstropje

75,72 Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

SKUPAJ

106,69

I. nadstropje

212,60 Republika Slovenija

SKUPAJ

212,60

Cerknica (arhiv)
Cesta 4. maja 65

16.

I. nadstropje

Velenje
Rudarska cesta 3

Klet

96,85 SDK Ljubljana

Visoko pritličje

284,05

SKUPAJ

380,90

Kamnik (arhiv)
Šutna 37
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Pritličje

197,28 Republika Slovenija

SKUPAJ

197,28

Zap. Lokacija
št.
17.

Etaža

Površina Lastništvo
v m²

Litija (arhiv)
Ponoviška cesta 3

Klet

123,03 Republika Slovenija

Pritličje

165,19

I. nadstropje

177,28

SKUPAJ

465,50

SKUPAJ
(brez garaž in
parkirnih mest)

8.733,57

SKUPAJ
(z garažami
in parkirnimi
mesti)

9.400,02

1

Garaže so zunaj poslovnih objektov.

2

Sklepi Vlade Republike Slovenije: št. 465-151/2002, z dne 5. 9. 2002; št. 465-307/2002,
z dne 24. 12. 2002; št. 465-283/2002, z dne 24. 12. 2002; šifra 47803-286/2006/4, z dne 26. 4. 2006;
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. 465-207/2003, z dne 10. 7. 2003;
št. 469-146/2004, z dne 23. 12. 2004; šifra 47803-202/2006/4, z dne 6. 4. 2006.

3

Pogodba o brezplačni uporabi poslovnih prostorov na Glinški ulici 3 v Ljubljani, št. 478-11/2007,
z dne 29. 10. 2007; Najemna pogodba, št. 363-15/95-7, z dne 23. 9. 1996, Aneks, št. 1, z dne
15. 4. 1998, Aneks, št. 2, z dne 4. 2. 1998, Aneks, št. 3, z dne 21. 7. 1998, Aneks, št. 4, z dne
10. 11. 1999, Aneks, št. 5, z dne 14. 4. 2003, Aneks, št. 6, z dne 17. 12. 2007; Pogodba za finančni
najem nepremičnine in opreme s postopnim odkupom, št. 471/02, z dne 25. 11. 2002; Dogovor
o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z uporabo poslovnih prostorov, št. 514-14/2003,
z dne 27. 6. 2003, Aneks, št. 1, z dne 7. 4. 2004, Aneks, št. 2, z dne 23. 12. 2004, Aneks, št. 3,
z dne 13. 12. 2006, Aneks, št. 4, z dne 31. 8. 2007; Pogodba za najem stalnega parkirnega mesta
v garažni hiši Celeiapark v Celju, št. 515-83/2006, z dne 15. 12. 2006.
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3.

SISTEMIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST

Sistemizacijo delovnih mest v AJPES določa pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.
Pravilnik poleg opisnih kategorij v splošnem delu določa tudi katalog delovnih mest v
posameznih organizacijskih enotah. V katalogu so za posamezno delovno mesto navedeni naslednji podatki: organizacijska enota, šifra delovnega mesta, področje dela, ime
delovnega mesta, število izvajalcev na posameznem delovnem mestu, vrednost delovnega mesta (količnik 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.
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v AJPES je bil v letu 2007 sedemkrat spremenjen. AJPES je namreč morala zaradi novih nalog in reorganizacije obstoječih nalog oziroma zaradi vse večje zahtevnosti in obsežnosti obstoječih nalog na nekaterih področjih
dela sistemizirati nova delovna mesta, na nekaterih delovnih mestih število izvajalcev
povečati, na drugih pa zmanjšati.
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v AJPES, vključno z delovnim mestom direktorja, sistemiziranih 189 delovnih mest z 263 izvajalci (4 delovna mesta in 11 izvajalcev več kakor na
dan 31. 12. 2006).
Ob koncu leta 2007 je bilo v AJPES zaposlenih 250 uslužbencev, 8 več kakor ob koncu leta 2006. To število je bilo enako številu, kakor ga AJPES dovoljujeta kadrovski načrt
za leto 2007, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in na njegovi podlagi sprejeti
sklep ministra za finance.
Od 250 uslužbencev je bilo za nedoločen čas zaposlenih 239 uslužbencev, za določen
čas pa 11 uslužbencev, od tega 1 pripravnik za opravljanje pripravništva po programu
usposabljanja za samostojno opravljanje dela na delovnem mestu z visoko strokovno
oziroma univerzitetno izobrazbo. Za določen čas je bilo zaposlenih še 7 uslužbencev, ki
so nadomeščali odsotne uslužbence, zaposlene za nedoločen čas (uslužbenke na porodniškem dopustu in uslužbenci, odsotni zaradi bolezni več kakor 30 dni). Ti uslužbenci se
v skladu z določbami Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov ne vštevajo v dovoljeno število uslužbencev (to je med 250 uslužbencev).
V letu 2007 je delovno razmerje v AJPES prenehalo 14 uslužbencem, na novo pa se
je zaposlilo 26 uslužbencev. Razlog za prenehanje delovnega razmerja 12 uslužbencem
so bile redne odpovedi pogodb o zaposlitvi, 2 uslužbencema pa je delovno razmerje
prenehalo s potekom pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Od 12 uslužbencev, ki jim je
delovno razmerje prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se je 9 uslužbencev upokojilo, 3 uslužbenci pa so se zaposlili pri drugih delodajalcih. Od 26 novih
zaposlitev jih je bilo 12 nadomestnih, 10 dodatnih za določen čas enega leta zaradi
opravljanja nalog enotnih vstopnih točk VEM za gospodarske družbe in 4 za določen čas
zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih uslužbencev.
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v AJPES zaposlenih 77 % žensk in 23 % moških. Povprečna starost vseh uslužbencev je bila 44 let.
Izobrazbena struktura uslužbencev AJPES se iz leta v leto izboljšuje. V letu 2007
se je število uslužbencev z višjo in s srednjo strokovno izobrazbo in z nižjo od srednje
zmanjšalo za 7, število uslužbencev z visoko in z univerzitetno izobrazbo ter z opravljeno
specializacijo ali magisterijem pa se je povečalo za 15.
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Struktura vseh uslužbencev AJPES po stopnji strokovne izobrazbe je razvidna iz
preglednice in grafa.
Stopnja
strokovne
izobrazbe

31. 12. 2006

31. 12. 2007

Število
uslužbencev

Osnovna

Struktura v %
1

Nižja
Srednja

Število
uslužbencev

0,4

Struktura v %
1

Razlika 2007–
2006: število
uslužbencev

0,4

0

5

2,1

4

1,6

-1

74

30,6

69

27,6

-5

Višja

45

18,6

44

17,6

-1

Visoka

52

21,5

56

22,4

+4

Univerzitetna

56

23,1

61

24,4

+5

Specializacija

2

0,8

7

2,8

+5

Magisterij

6

2,5

7

2,8

+1

Doktorat
Skupaj

1

0,4

1

0,4

0

242

100,0

250

100,0

+8

132
117

80
74

45

44

2006
2007

srednja in manj

višja

visoka in več

AJPES je v letu 2006 izpeljala postopke za preveritev verodostojnosti dokazil o
izpolnjevanju pogojev glede zahtevane strokovne izobrazbe vseh tedaj zaposlenih
uslužbencev, ki so šolanje končali na izobraževalnih institucijah v državi. Verodostojnost tovrstnih dokazil za uslužbence, ki so se v AJPES zaposlili v letu 2007, pa je
AJPES preverila ob zaposlitvi. Ugotovljeno je bilo, da so vsa dokazila verodostojna.
Postopki za preveritev verodostojnosti dokazil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe za 10 uslužbencev, ki so šolanje končali v tujini, pa še niso
končani. Podatke o teh uslužbencih je AJPES v skladu z navodilom Ministrstva za
javno upravo že v letu 2006 odstopila v reševanje Ministrstvu za zunanje zadeve, ki
naj bi prek diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini opravilo potrebne
poizvedbe in o rezultatih obvestilo AJPES. Do 31. 1. 2008 AJPES obvestila Ministrstva
za zunanje zadeve še ni prejela.
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4. 	IZOBRAŽEVANJE
Na podlagi pravilnika o izobraževanju uslužbencev je AJPES v letu 2007 izdelala
program izobraževanja uslužbencev, ki vključuje usposabljanje za delo (pripravništvo),
izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe in strokovno usposabljanje (priprave na strokovne izpite, predavanja, seminarji in druge oblike strokovnega
usposabljanja).
V letu 2007 so bili uslužbenci AJPES zaradi izobraževanja odsotni z dela skupaj
908 dni.

4.1 	Pripravništvo
V letu 2007 sta se v AJPES dve pripravnici usposabljali za samostojno opravljanje
dela na delovnih mestih z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo. Pripravnica, ki se je začela usposabljati že v letu 2006, je v letu 2007 pripravništvo uspešno
končala, pripravnica, ki jo je AJPES zaposlila v letu 2007, pa bo usposabljanje končala
v letu 2008.

4.2 	Izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne
izobrazbe
Za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe se je v letu 2007 izobraževalo
23 uslužbencev. Poleg tega se je ena uslužbenka izobraževala za pridobitev naziva
preizkušeni računovodja javnega sektorja, ena uslužbenka pa za pridobitev naziva
preizkušeni državni notranji revizor. 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 Finančnem načrtu AJPES za leto 2007 zagotovljena
potrebna denarna sredstva. Do konca leta 2007 je višjo stopnjo strokovne izobrazbe
pridobilo 9 uslužbencev, 1 uslužbenka je pridobila naziv preizkušeni državni notranji
revizor, 3 uslužbenci pa izobraževanja v pogodbeno določenem roku niso končali. Na
dan 31. 12. 2007 je bilo v izobraževanje ob delu na podlagi sklenjenih pogodb tako
vključenih še 12 uslužbencev: 2 uslužbenki sta se izobraževali za pridobitev srednje,
1 uslužbenka višje, 6 uslužbencev pa visoke strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe; 2 uslužbenca sta se izobraževala za pridobitev naziva specialist oziroma magister znanosti, 1 uslužbenka pa za pridobitev naziva preizkušeni računovodja javnega
sektorja.

4.3

Strokovno usposabljanje

Da bi izpopolnili posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta oziroma še bolj
strokovno in kvalitetno opravljali svoje naloge, so se uslužbenci tudi v letu 2007
udeležili priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka in strokovnega usposabljanja
za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških ter različnih predavanj, seminarjev in
drugih oblik strokovnega usposabljanja.
V letu 2007 je strokovni izpit iz upravnega postopka opravilo 7 uslužbencev. V letih
od 2003 do 2007 je ta izpit opravilo skupaj 139 uslužbencev, 10 uslužbencev ima
strokovni izpit iz upravnega postopka priznan, 8 novozaposlenih uslužbencev pa ga
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mora še opraviti. Preizkus znanja iz vodenja in odločanja v postopkih o prekrških je v
letu 2007 opravilo še 7 uslužbencev. V letih od 2004 do 2007 je ta preizkus opravilo
skupaj 70 uslužbencev, 2 uslužbenki imata preizkus znanja iz vodenja in odločanja v
postopkih o prekrških priznan, 3 novozaposleni uslužbenci pa ga morajo še opraviti.
Posvetovanja o sestavljanju letnih poročil za leto 2006 se je udeležilo 82 uslužbencev s področja letnih poročil. Prekrškovnih delavnic za pooblaščene uradne osebe
se je udeležilo 45 uslužbencev, usposabljanja s področja urejanja delovnih razmerij v
javnih agencijah 28 uslužbencev, predstavitve novega sistema registracije gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo 46 uslužbencev, različnih usposabljanj za opravljanje nalog enotnih vstopnih točk VEM 74 uslužbencev (skupaj 154 delovnih dni),
predstavitve nove Standardne klasifikacije dejavnosti 32 uslužbencev, usposabljanja
»Prepoznavanje pristnosti osebnih dokumentov« 28 uslužbencev, delavnice »Notranje kontrole, notranja revizija in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto
2007« 35 uslužbencev, usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva
pred požarom 32 uslužbencev in usposabljanja iz prve pomoči 15 uslužbencev. 126
uslužbencev se je udeležilo drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja v Sloveniji, 4
uslužbenci pa v tujini. Izpopolnjevanja tujega jezika se je v letu 2007 udeležilo
5 uslužbencev.
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IV.
Upravljanje

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

V
1.

Sklepu o ustanovitvi AJPES sta določena dva organa AJPES: direktorica ali
direktor kot poslovodni 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 za pet let.
Direktorica poleg opravljanja nalog vodenja izdaja akte za delo AJPES, za katere ni
pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta, letnega poročila 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 oziroma o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki in določa cene za storitve gospodarske dejavnosti AJPES. Sklepa pogodbe o zaposlitvi, imenuje projektne
skupine, delovne skupine in komisije za opravljanje določenih nalog, opravlja pa tudi
druge naloge, za katere je pristojna po Sklepu o ustanovitvi AJPES.

2.

SVET AJPES

Svet AJPES ima 5 članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za finance. Člani Sveta AJPES so bili do 2. 8. 2007, ko jim
je potekel mandat:
 Andreja Kert, v. d. direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,
 dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo,
 Stane Vencelj, sekretar na Ministrstvu za finance,
 Genovefa Ružić, namestnica generalnega direktorja Statističnega urada
		 Republike Slovenije,
 mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije.
Od 2. 8. 2007 dalje so člani Sveta AJPES:
 Genovefa Ružić, namestnica generalnega direktorja Statističnega urada
		 Republike Slovenije,
 Roža Žust, sekretarka na Ministrstvu za finance,
 Matej Čepeljnik, višji svetovalec na Ministrstvu za finance,
 mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije,
 mag. Renata Zatler, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo.
Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o
notranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o računovodstvu in finančnem
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poslovanju AJPES. V soglasju z Vlado Republike Slovenije sprejema programe dela,
finančne načrte in letna poročila AJPES ter tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES
opravlja po javnem pooblastilu, odloča 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.
Svet AJPES v prvi sestavi je imel v letu 2007 8 sej, od tega je bilo 5 sej opravljenih
pisno, Svet AJPES v drugi sestavi pa je imel 4 seje.
Svet AJPES v prvi sestavi je obravnaval in sprejel Program dela AJPES za leto
2007 in Finančni načrt AJPES za leti 2007 in 2008, Poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih poslovanja AJPES v letu 2006, Računovodsko poročilo AJPES za leto 2006
in Letno poročilo AJPES za leto 2006 z revizorjevim poročilom. Preučil in sprejel je
Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil
posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih, spremembo
Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil društev, Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra
Slovenije in Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o
gospodarskih družbah. Seznanil se je s pobudo AJPES za spremembe in dopolnitve
Sklepa o ustanovitvi AJPES. Obravnaval in sprejel je več sprememb in dopolnitev
Pravilnika o notranji organizaciji AJPES in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest
v AJPES. Določil je trajanje letnega dopusta direktorici AJPES in sprejel predlog za
določitev dela plače za delovno uspešnost direktorice AJPES za leto 2006. Seznanil
se je s predlogom Dogovora o izvedbi dodatnih nalog in o izplačilu dodatka za povečani obseg dela in nadpovprečno obremenjenost direktorici AJPES v obdobju od
1. 5. 2007 do 31. 7. 2007.
Svet AJPES v drugi sestavi se je seznanil z informacijo o imenovanju članov Sveta
AJPES v drugi sestavi, izvolil predsednico in namestnico predsednice Sveta AJPES,
obravnaval Poslovnik o delu Sveta AJPES in določil sejnino članom Sveta AJPES. Soglašal je z izvedbo postopka za izvedbo revizije letnega poročila AJPES za leto 2007
oziroma za več let, seznanil se je s Poročilom o postopku oddaje javnega naročila za
revizijo letnega poročila AJPES za leta 2007, 2008 in 2009 in Vladi Republike Slovenije
predlagal, da za revizijo letnega poročila za ta tri leta imenuje KPMG Slovenija,
d. o. o., Ljubljana. Obravnaval in sprejel je Program dela AJPES za leto 2008 in Finančni načrt AJPES za leti 2008 in 2009 ter Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v
Poslovni register Slovenije. Preučil in sprejel je Navodilo o predložitvi letnih poročil in
drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov, Navodilo o
predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in
Navodilo o predložitvi letnih poročil društev. Obravnaval in sprejel je več sprememb in
dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji AJPES in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v AJPES. Seznanil se je z Mnenjem uporabnikov o kakovosti storitev AJPES
in s predlogom Dogovora o izvedbi dodatnih nalog in o izplačilu dodatka za povečan
obseg dela in nadpovprečno obremenjenost direktorici AJPES v obdobju od
1. 12. 2007 do 29. 2. 2008.
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V.
Uresničitev
ciljev in nalog
ajpes

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

A

JPES je svoj temeljni dolgoročni cilj in posamezne kratkoročne cilje oziroma
naloge za leto 2007 opredelila v programu dela za leto 2007. Program dela je
sprejel Svet AJPES dne 29. 1. 2007, Vlada Republike Slovenije pa je dala soglasje
k programu dne 22. 3. 2007.
Temeljni dolgoročni cilj AJPES je, zagotoviti zbiranje in posredovanje podatkov o
vseh poslovnih subjektih v državi na enem mestu oziroma z enega mesta, in to z
uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije. Uresničitev tega cilja bo pomenila bolj kakovostne in sproti dopolnjene 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.
Izpeljava nalog AJPES v letu 2007 je podrobneje obravnavana po posameznih
področjih dela.

1.	LETNA POROČILA
Med naloge AJPES s področja letnih poročil sodijo zbiranje, preverjanje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil oziroma podatkov letnih poročil poslovnih subjektov.

1.1	Letna poročila za zagotavljanje javnosti in podatki letnih 		
poročil za državno statistiko
Po zakonu morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki predložiti AJPES letna
poročila za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo in podatke letnih poročil za
potrebe državne statistike. Letnih poročil ni treba predložiti samostojnim podjetnikom, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih
odhodkov. V letu 2007 je bilo takšnih samostojnih podjetnikov 825. Letnih poročil
Število letnih poročil posameznih vrst poslovnih subjektov, ki bi morala biti predložena, in število
dejansko predloženih letnih poročil za leta od 2002 do 2006
Leto

Skupaj

Gospodarske družbe
in zadruge*

Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena
1

Delež
v%

Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena

Št.
predloženih
letnih
poročil

Delež
v%

Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena

3

4

5

6

7

8

126.564

110.104

87

42.902

38.051

89

127.893

114.776

90

43.954

39.837

91

2004

131.116

121.279

92

45.909

42.068

2005

134.802

127.167

94

46.092

2006

139.604

131.945

95

48.158

2002
2003

*
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Št.
predloženih
letnih
poročil

Samostojni podjetniki
Št.
predloženih
letnih
poročil

Delež
v%

9

10

58.237

53.199

91

57.759

53.396

92

92

58.458

55.197

94

43.711

95

60.914

57.766

95

45.649

95

62.911

59.692

95

Zaradi primerjave s preteklimi leti so tudi za leto 2006 zadruge vključene med gospodarske družbe, čeprav so
za leto 2006 prvič predložile podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za zadruge.
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prav tako ni treba predložiti poslovnim subjektom, ki niso ustanovljeni kot pravne
osebe oziroma nimajo statusa samostojnega podjetnika. To so notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri
drugi poslovni subjekti in civilna združenja. Teh poslovnih subjektov je bilo v letu 2007
skupaj 12.627.
Letna poročila, ki jih poslovni subjekti predložijo AJPES, veljajo hkrati kot priloga
k davčnim obračunom. Zato poslovnim subjektom k davčnim obračunom, ki jih predlagajo Davčni upravi Republike Slovenije, ni treba prilagati letnih poročil.
Naloge AJPES v zvezi z letnimi poročili za zagotavljanje javnosti oziroma za javno
objavo in za potrebe državne statistike so med seboj zelo prepletene, obsežne in
zahtevne. Kljub prepletenosti teh nalog mora AJPES zagotoviti javnost samo tistih
podatkov letnih poročil, ki jih kot javne opredeljujejo posamezni zakoni, s podatki
letnih poročil za potrebe državne statistike pa mora ravnati v skladu z Zakonom o
državni statistiki.
Podatke letnih poročil za državno statistiko za leto 2006 so morale pravne osebe
javnega prava in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava predložiti
AJPES do 28. 2. 2007, gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki in društva
pa do 31. 3. 2007.
Poslovni subjekti, ki niso zavezani za revizijo letnih poročil in imajo poslovno leto
enako koledarskemu letu, lahko s predložitvijo podatkov letnih poročil za statistične
namene izpolnijo tudi obveznost predložitve teh letnih poročil za zagotavljanje javnosti.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, in tiste gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poenostavitev pri predlaganju letnih poročil, morajo letna poročila za zagotavljanje javnosti
predložiti v 3 mesecih po koncu poslovnega leta (društva do 31. marca za preteklo
leto). Zadruge morajo predložiti letna poročila v 8 mesecih po koncu poslovnega leta,
v enakem roku pa tudi gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil.

Pravne osebe
javnega prava
Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena

Pravne osebe
zasebnega prava

Št. predloženih
letnih
poročil

Delež
v%

Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena

Društva

Št. predloženih
letnih
poročil

Delež
v%

Št. letnih
poročil,
ki bi
morala
biti predložena

11

12

13

14

15

16

2.992

2.888

97

4.703

3.279

2.938

2.889

98

4.445

3.581

2.908

2.892

99

4.524

2.909

2.888

99

2.862

2.860

100

Št. predloženih
letnih
poročil

Delež
v%

17

18

19

70

17.730

12.687

72

81

18.797

15.073

80

4.078

90

19.317

17.044

88

4.794

4.328

90

20.093

18.474

92

4.894

4.578

94

20.779

19.166

92
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AJPES je v začetku leta 2007 – enako kakor ob začetku vsakega leta – vse poslovne subjekte obvestila o obveznosti predložitve letnih poročil za preteklo leto, čeprav
predpisi tega ne zahtevajo. Obvestila jih je neposredno po pošti in prek svojega spletnega portala. Zaradi takšnega sistema obveščanja se število poslovnih subjektov, ki
AJPES ne predložijo letnih poročil, iz leta v leto zmanjšuje. Letnih poročil za leto 2002
ni predložilo 13 % poslovnih subjektov, za leto 2006 pa 5 % poslovnih subjektov –
obveznikov poročanja.
Za leto 2006 je AJPES predložilo podatke letnih poročil za državno statistiko
131.945 poslovnih subjektov, to je 4 % več kakor za leto 2005 (45.330 gospodarskih
družb, 319 zadrug, 59.692 samostojnih podjetnikov, 2.860 pravnih oseb javnega prava, 4.578 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 19.166 društev).
Večina teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko možnost poenostavitve; letna
poročila oziroma podatke letnih poročil je predložila samo enkrat, hkrati za državno
statistiko in za zagotovitev javnosti. Ti poslovni subjekti so predložili računovodske
izkaze in pojasnila k izkazom skupaj z izjavo, naj se podatki, predloženi za državno
statistiko, uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti.
Podatki o številu letnih poročil, ki bi morala biti predložena, in o številu dejansko
predloženih letnih poročil za leta od 2002 do 2006 po posameznih vrstah poslovnih
subjektov so razvidni iz preglednice na straneh 34 - 35.
AJPES vsa leta močno spodbuja elektronsko predlaganje letnih poročil. Zato se
število elektronsko predloženih letnih poročil zelo povečuje. Letna poročila za leto
2006 so morale elektronsko predložiti vse gospodarske družbe (prek spletnega
portala AJPES ali na elektronskih medijih) in pravne osebe javnega prava (samo prek
spletnega portala AJPES). Vsem tistim gospodarskim družbam in pravnim osebam
javnega prava, ki niso imele ustrezne računalniške opreme za takšen način predložitve podatkov letnih poročil, je AJPES omogočila vnos podatkov v svojih izpostavah.
Med tistimi poslovnimi subjekti, za katere v letu 2007 elektronska predložitev letnih
poročil ni bila obvezna, se je za elektronsko predložitev odločilo 92 % samostojnih
podjetnikov, 73 % nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in 66 %
društev.
AJPES je podatke letnih poročil poslovnih subjektov logično in računsko preverila,
v sodelovanju z uporabniki odpravila nepravilnosti, podatke računalniško obdelala in
oblikovala 6 osnovnih podatkovnih baz (za posamezne vrste poslovnih subjektov).
Podatke teh baz je mogoče združevati na različne načine (na ravni dejavnosti, regije,
občine, države, po velikosti in po drugih kriterijih).
Na podlagi računalniško obdelanih podatkov letnih poročil za državno statistiko je
AJPES v letu 2007 izdelala številne pisne informacije o premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in na
ravni posameznih regij, občin in dejavnosti. Za širšo poslovno javnost najbolj zanimive
podatke in informacije je predstavila na novinarskih konferencah. V skladu s predpisi
je podatke letnih poročil poslovnih subjektov brezplačno posredovala državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje in uporabo
teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene.
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AJPES zagotavlja javnost letnih poročil poslovnih subjektov tako, da jih posreduje
vsakomur, ki jih zahteva. Najsodobnejši način zagotavljanja javnosti letnih poročil je
javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na
spletnem portalu AJPES. Dostop do teh letnih poročil je brezplačen. AJPES omogoča
delovanje spletne aplikacije za javno objavo letnih poročil tudi v angleškem jeziku, v
letu 2007 pa je vzpostavila programske rešitve za njeno delovanje tudi v italijanskem
jeziku.
AJPES je na spletnem portalu objavila 106.751 letnih poročil za leto 2006 (to je 4
% več kakor za leto 2005), in to 46.701 letnih poročil gospodarskih družb in zadrug
in 60.050 letnih poročil samostojnih podjetnikov. Med letnimi poročili gospodarskih
družb in zadrug je bilo objavljenih 2.023 revidiranih letnih poročil in 570 konsolidiranih
letnih poročil.
Časovni potek in število letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih
podjetnikov za leto 2006, objavljenih na spletnem portalu AJPES, sta razvidna iz
preglednice.
Objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov za leto 2006 na
spletnem portalu AJPES
Datum
javne
objave

Število objavljenih letnih poročil
Skupaj
Skupaj

1

Letna
poročila

2 (3 + 7) 3 (4 + 5 + 6)
24. 4. 2007

Samostojni
podjetniki

Gospodarske družbe in zadruge
Revidirana
letna poročila
4

Konsolidirana
letna poročila
6

5

7

252

139

40

94

5

113

4. 5. 2007 103.238

43.564

43.523

35

6

59.674

144

117

26

76

15

27

18. 6. 2007

413

369

140

193

36

44

23. 7. 2007

594

501

138

297

66

93

21. 5. 2007

20. 8. 2007

424

413

22

302

89

11

24. 9. 2007

1.285

1.257

60

901

296

28

22. 10. 2007

210

195

73

85

37

15

19. 11. 2007

49

33

17

9

7

16

17. 12. 2007

64

55

35

15

5

9

21. 1. 2008

54

37

19

11

7

17

18. 2. 2008
Skupaj

24

21

15

5

1

3

106.751

46.701

44.108

2.023

570

60.050

Število javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih
podjetnikov je večje od števila teh letnih poročil, predloženih za državno statistiko.
Razlogov je več: med javno objavljenimi letnimi poročili so tudi letna poročila bank,
zavarovalnic, hranilnic in skladov, ki AJPES ne predlagajo podatkov letnih poročil
za državno statistiko, nekateri poslovni subjekti predložijo za javno objavo dve vrsti
letnih poročil (zase in za skupino povezanih podjetij), med javno objavljenimi letnimi
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poročili pa so tudi letna poročila, ki so bila predložena AJPES po predpisanem roku,
zato niso mogla biti vključena v obdelavo podatkov za državno statistiko.
Podatke letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov,
ki se odločijo za poenostavitev pri predlaganju letnih poročil, objavi AJPES v obsegu,
določenem v Zakonu o gospodarskih družbah. Letna poročila poslovnih subjektov,
ki ne morejo ali ne želijo uveljaviti te poenostavitve, pa AJPES javno objavi v obliki
in z vsebino, kakor so bila predložena.
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki so lahko letna poročila za
leto 2006 za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo, ki jih niso mogli oziroma
niso želeli sestaviti na predpisanih obrazcih, predložili le v elektronski obliki, in to v
obliki PDF datotek.
Zaradi sprememb predpisov, zaradi vpeljevanja najsodobnejših informacijskih
rešitev in zaradi zagotavljanja uporabnikom prijaznih storitev AJPES takoj po končani
obdelavi podatkov letnih poročil za posamezno leto temeljito analizira pomanjkljivosti
v delovanju računalniških programov in v organizaciji dela. Na podlagi izdelane analize
in usklajenih predlogov za vpeljavo sprememb in dopolnitev in zaradi sprememb v
predpisih izdela dopolnjene računalniške programe, ki vključujejo tudi posodobitve
informacijskih rešitev. Tako je AJPES v zvezi z letnimi poročili za leto 2007 že v letu
2006 izdelala nove računalniške rešitve zaradi spremenjenih obrazcev in nove valute
poročanja za vse vrste poslovnih subjektov in v spletne aplikacije vgradila možnost
avtomatskega prenosa in preračuna podatkov iz tolarjev v evre za preteklo leto za vse
vrste poslovnih subjektov, razen za društva. Obrazci letnih poročil za društva za leto
2007 so tako spremenjeni, da avtomatski prenos ni mogoč.
Zaradi sprememb predpisov in vpeljave novih informacijskih rešitev je AJPES še
pred koncem leta 2007 izdelala tudi nova navodila o predložitvi letnih poročil, ki so
bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije v januarju 2008.

1.2

Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja

Hkrati s podatki letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih samostojnih podjetnikov za potrebe državne statistike zbira AJPES Dodatne podatke k podatkom iz bilanc stanja. To so podatki o terjatvah in obveznostih gospodarskih družb ter
srednjih in velikih samostojnih podjetnikov do tujine. Zbrane podatke AJPES preveri,
obdela in posreduje Banki Slovenije, ki jih uporabi pri izdelavi plačilne bilance države.
Za leto 2006 je dodatne podatke predložilo 15.172 gospodarskih družb in srednjih
samostojnih podjetnikov. Velikih samostojnih podjetnikov v letu 2006 ni bilo.

1.3	Podatki za statistiko finančnih računov
AJPES za potrebe Banke Slovenije zbira podatke za statistiko finančnih računov, ki
so pomembno analitsko orodje za preučevanje finančnih tokov med institucionalnimi
sektorji v državi ter med njimi in tujino. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo Banka
Slovenije te podatke pošilja Eurostatu, od vstopa Slovenije v Evropsko monetarno
unijo pa tudi Evropski centralni banki.
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Pravni podlagi za zbiranje podatkov za statistiko finančnih računov sta Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in navodilo za izvajanje tega
sklepa. Oba akta je izdala Banka Slovenije.
Obvezniki poročanja so od leta 2005 dalje vse finančne družbe, večje nefinančne
družbe z bilančno vsoto 834.585 evrov ali več in večje institucionalne enote države
z bilančno vsoto 8.345.852 evrov ali več.
Predmet poročanja so podatki o stanju finančnih sredstev in obveznosti, o transakcijah v finančnih sredstvih in obveznostih ter o vrednostnih spremembah, ki jih izkazujejo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih enot v
državi oziroma tujini. Podatki so razčlenjeni po posameznih sektorjih in po posameznih
finančnih inštrumentih.
Do leta 2005 so morali obvezniki predlagati AJPES podatke za statistiko finančnih
računov za celo leto, od leta 2005 dalje pa jih morajo predlagati za vsake 3 mesece.
Za posamezna trimesečja leta 2007 je bilo evidentiranih v povprečju 7.985 obveznikov
poročanja, poročila pa je za posamezno trimesečje predložilo v povprečju 7.370 obveznikov, to je 92 % vseh.
Obvezniki poročanja predlagajo podatke za statistiko finančnih računov z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES ali pa s poprejšnjim vnosom
podatkov v Excel preglednico. Razmerje med prvim in drugim načinom vnosa podatkov se v posameznih trimesečjih leta 2007 ni spreminjalo, vsakič je 79 % obveznikov
predložilo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala, 21 % obveznikov
pa s poprejšnjim vnosom v Excel preglednico.
AJPES pred začetkom vsakokratnega zbiranja podatkov pripravi register obveznikov
poročanja, izdela potrebne spremembe in dopolnitve računalniških programov, navodila obveznikom poročanja za uporabo programov in navodila za delo uslužbencev
AJPES. Zaradi želje po izboljševanju kakovosti zbranih podatkov AJPES pri vsakem
naslednjem poročanju upošteva morebitne popravke podatkov, ki jih obvezniki poročanja sporočijo Banki Slovenije po roku za predložitev podatkov za preteklo trimesečje.
Veliko pozornost namenja AJPES informiranju obveznikov poročanja. Informacije jim
posreduje prek spletnega portala in po elektronski pošti. V letu 2007 je izpeljala
8 obveščanj, v večjem obsegu v začetku poročanja in za zamudnike po roku za
poročanje. Nove obveznike poročanja pozivajo k poročanju izpostave AJPES pisno
in prek telefona.
Podrobnejši podatki o obsegu poročanja v letu 2007 so razvidni iz preglednice.
Obdobje
poročanja
1
4. trimesečje 2006

Število obveznikov
poročanja

Delež predloženih poročil glede na število obveznikov poročanja v %

Število predloženih
poročil
2

3

4 = (3 : 2) x 100

7.315

6.795

93

1. trimesečje 2007

7.969

7.264

91

2. trimesečje 2007

8.003

7.419

93

3. trimesečje 2007

7.982

7.427

93
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2.

STATISTIČNA RAZISKOVANJA

Naloge AJPES s področja statističnih in drugih raziskovanj so zbiranje, preverjanje,
obdelovanje in posredovanje podatkov posameznih statističnih in drugih raziskovanj.
Statistična raziskovanja, ki jih izvaja AJPES, so: statistično raziskovanje o prejemkih
in o izdatkih pravnih oseb, o izplačanih čistih (neto) plačah in o drugih osebnih prejemkih, o plačilih za investicije, o izplačanih bruto plačah, o regresu za letni dopust,
o pravnih osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi in o izplačanih dividendah.
Ta statistična raziskovanja so bila opredeljena v Letnem programu statističnih raziskovanj za leto 2007. Vključena so tudi v Letni program statističnih raziskovanj za leto
2008. Med druga raziskovanja AJPES pa sodijo: zbiranje in obdelovanje statističnih
podatkov v zvezi z javnimi naročili in zbiranje in obdelovanje podatkov o izplačanih
plačah v javnem sektorju.

2.1

Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih
pravnih oseb

Raziskovanje temelji na podatkih o prejemkih na račune in o izdatkih z računov
pravnih oseb. Podatke zagotavljajo AJPES izvajalci plačilnega prometa, ki te račune
vodijo (banke, hranilnice, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna
plačila). Podlaga podatkom o plačilih v državi so nalogi za plačilo, na katerih je namen
plačila označen z ustrezno šifro prejemkov in izdatkov. Podatke o plačilih iz tujine in
v tujino pa AJPES zagotavlja Banka Slovenije na podlagi podatkov izvajalcev plačilnega prometa.
Podatke za izvajanje tega raziskovanja izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES
enkrat na mesec v elektronski obliki.
AJPES podatke obdela in razčleni po temeljnih skupinah prejemkov in izdatkov ter
po področjih dejavnosti. Zbirne podatke vsak mesec objavi na spletnem portalu.
Podatki se uporabljajo za izdelavo tekočih makroekonomskih analiz, Davčna uprava
Republike Slovenije jih uporablja pri nadzoru izpolnjevanja davčnih obveznosti pravnih
oseb, posamezne pravne osebe pa za preverjanje svojih denarnih tokov. V ta namen
jim AJPES izdela izkaze finančnega izida.
V letu 2007 je AJPES obdelala podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za 77.481 pravnih oseb. Za posamezne pravne osebe pa je izdelala 854 izkazov
njihovih denarnih tokov.

2.2

Statistično raziskovanje o izplačanih čistih (neto) plačah
in o drugih osebnih prejemkih

Podlaga za to raziskovanje so podatki o izdatkih z računov pravnih oseb za izplačane čiste plače in podatki z računov pravnih oseb za druge osebne prejemke iz
statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb. Te podatke izvajalci
plačilnega prometa vsak dan sporočajo AJPES. Med izplačane čiste plače sodijo tudi
nadomestila čistih plač, ki bremenijo delodajalce. Med izplačane druge osebne
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prejemke sodijo prejemki za socialno varnost, prejemki po pogodbah o delu in po
avtorskih pogodbah ter povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki.
AJPES podatke o izplačanih čistih plačah in podatke o drugih osebnih prejemkih
enkrat na dan pošlje Davčni upravi Republike Slovenije, enkrat na mesec pa podatke obdela in objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o izplačanih čistih plačah
razčleni po področjih dejavnosti pravnih oseb in jih posreduje Gospodarski zbornici
Slovenije, Ekonomskemu inštitutu Pravne fakultete v Ljubljani in Uradu Republike
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatke o drugih osebnih prejemkih
razčleni AJPES po treh glavnih vrstah osebnih prejemkov.

2.3

Statistično raziskovanje o plačilih za investicije

Raziskovanje temelji na dveh virih podatkov: na podatkih o izdatkih za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb in na podatkih o plačilih
za investicije iz investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke in hranilnice.
AJPES podatke o plačilih za investicije razčleni po področjih dejavnosti pravnih oseb
in jih vsak mesec objavi na svojem spletnem portalu. Podatke o plačilih za investicije
uporabljajo Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, nekatere
druge državne in raziskovalne institucije in Gospodarska zbornica Slovenije.
-----XXX-----

AJPES je že v letu 2006 Banko Slovenije in Ministrstvo za finance opozorila, da
podatki statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb niso več
celoviti, kakovostni in zanesljivi. Enako velja tudi za podatke statističnega raziskovanja
o izplačanih čistih plačah in o drugih osebnih prejemkih in za podatke statističnega
raziskovanja o plačilih za investicije, ki temeljijo na podatkih statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb. AJPES je poudarila, da je treba preveriti
utemeljenost nadaljnjega izvajanja teh statističnih raziskovanj na podlagi podatkov o
prejemkih in o izdatkih pravnih oseb.
Banka Slovenije je AJPES obvestila o sestanku predstavnikov Banke Slovenije,
Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije, na katerem je bilo dogovorjeno »da se bo poročanje bank o prejemkih in o izdatkih z računov pravnih oseb
v letu 2007 nadaljevalo«, saj »DURS podatke potrebuje za nadzor nad izpolnjevanjem
davčnih obveznosti in se v kratkem času ne more odpovedati uporabi teh podatkov«.
Zaradi vedno večjega obsega čezmejnih plačil, zaradi višjega limita zneska za
poročanje in zaradi uvajanja projekta SEPA (Single Euro Payments Area) so podatki
statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb postali še manj zanesljivi in praktično neuporabni. Zato je AJPES Banki Slovenije v začetku septembra
2007 predlagala, naj Banka Slovenije in Ministrstvo za finance sprejmeta odločitev o
prenehanju izvajanja tega raziskovanja.
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Če bo takšna odločitev sprejeta, AJPES ne bo prenehala izvajati samo statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb, ampak bosta s tem prenehala
obstajati tudi vir podatkov za statistično raziskovanje o izplačanih čistih plačah in o
drugih osebnih prejemkih in eden od virov podatkov za statistično raziskovanje o plačilih za investicije, to je vir podatkov o izdatkih za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Podatke o izplačanih čistih plačah
in podatke o drugih osebnih prejemkih pravne osebe že sedaj sporočajo Davčni upravi Republike Slovenije na obrazcih za obračun davčnih odtegljajev, zato bi podatke
za izvajanje statističnega raziskovanja o izplačanih čistih plačah in o drugih osebnih
prejemkih AJPES oziroma uporabniki podatkov sami lahko pridobili iz tega vira. Za
nadaljnje izvajanje statističnega raziskovanja o plačilih za investicije pa bo treba ob podatkih o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov, ki jih AJPES predlagajo banke
in hranilnice, zagotoviti nadomestni vir podatkov o plačilih za investicije iz lastnih
sredstev investitorjev. Podatki tega raziskovanja so namreč edini tovrstni podatki
v državi. AJPES bo v sodelovanju s pristojnimi institucijami in z uporabniki podatkov
preučila možnost, da bi AJPES podatke predlagali investitorji sami prek spletnega
portala, in to za investicije nad določenim zneskom.
-----XXX-----

2.4

Statistično raziskovanje o pravnih osebah z dospelimi
neporavnanimi obveznostmi

Izvajalci plačilnega prometa vsak dan posredujejo AJPES podatke o znesku in o
vrsti dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb. V raziskovanje so vključene
pravne osebe, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti
več kakor 5 dni neprekinjeno.
V letu 2007 je bilo vsak mesec evidentiranih povprečno 3.251 pravnih oseb, ki so
imele vsak dan povprečno 123 milijonov evrov dospelih neporavnanih obveznosti.
AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih vsak dan pošlje Davčni upravi Republike Slovenije, enkrat na mesec pa jih objavi na svojem spletnem portalu.

2.5

Statistična raziskovanja o izplačanih bruto plačah

Za zagotavljanje kakovostnih in pravočasnih podatkov o izplačanih plačah ob čim
nižjih stroških tako za dajalce in uporabnike podatkov kakor tudi za državo Statistični
urad Republike Slovenije in AJPES od 1. 1. 2005 sodelujeta pri izvajanju statističnih
raziskovanj o izplačanih plačah pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.
AJPES zbira podatke za izvajanje več vrst statističnih raziskovanj o izplačanih bruto
plačah, in to za:
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Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah,

	

Zaposlene osebe po višini bruto plače,

	

Anketo o strukturi plače.
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V statistično raziskovanje »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih
osebah« so vključene pravne osebe in enote v njihovi sestavi s sedežem v
Republiki Sloveniji. Pravne osebe podatke predložijo AJPES enkrat na mesec
na obrazcu 1-ZAP/M »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah«
v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES ali na papirju. Prvič so jih predložile za januar 2005. V letu 2007 je podatke za to raziskovanje AJPES predložilo povprečno 30.562 pravnih oseb na mesec. Delež elektronsko predloženih podatkov je
82 %; pravne osebe javnega sektorja predlagajo podatke le prek spletnega portala
AJPES.
V statistično raziskovanje »Zaposlene osebe po višini bruto plače« so vključene
pravne osebe in enote v njihovi sestavi s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne
osebe podatke predložijo AJPES enkrat na leto, za mesec september, do konca novembra, na obrazcu ZAP-STRU/L »Zaposlene osebe po višini bruto plače«. Predložijo
jih prek spletnega portala AJPES ali na papirju. Prvič so jih predložile za september
2005. V letu 2007 je AJPES te podatke predložilo 29.206 pravnih oseb. Delež elektronsko predloženih podatkov je bil 86 %.
Za izvajanje obeh statističnih raziskovanj o izplačanih bruto plačah vodi AJPES
Register zavezancev za predložitev podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni
dopust, ki ga izdela vsak mesec pred začetkom predlaganja podatkov o izplačanih
plačah za pretekli mesec. Za izdelavo tega registra pridobi AJPES podatke iz več
virov: iz Poslovnega registra Slovenije, iz Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ga objavlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, in iz
Imenika pravnih oseb in enot za plače, ki ga vsak mesec Statistični urad Republike
Slovenije zagotavlja AJPES.
AJPES podatke o izplačanih plačah, zbrane za statistične namene na ravni posameznih enot v sestavi pravnih oseb, posreduje Statističnemu uradu Republike
Slovenije, podatke, zbrane na ravni posameznih pravnih oseb javnega sektorja, pa
ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
AJPES podatke o izplačanih plačah obdela posebej za pravne osebe javnega sektorja in posebej za pravne osebe zasebnega sektorja. Zaradi zagotavljanja javnosti
podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju AJPES vsak mesec objavi podatke
o skupnem znesku izplačanih plač, o povprečni plači in o najvišji izplačani plači pri
posamezni pravni osebi javnega sektorja. Za zasebni sektor pa objavi skupni znesek
izplačanih plač po posameznih mesecih in povprečno izplačane plače po področjih
dejavnosti.
AJPES vsak mesec na svojem spletnem portalu objavi tudi podatke o povprečnih
izplačanih bruto plačah po posameznih dejavnostih.
Tretje statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah je »Anketa o strukturi
plače«. Zasnovano je na usklajeni Anketi o strukturi plače (Structure of Earnings Survey), ki jo vsaka štiri leta izvajajo na vzorcu poslovnih subjektov in zaposlenih države
članice Evropske unije na podlagi posebne Uredbe Sveta Evropske unije.
V to raziskovanje so vključene pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji in njihovi zaposleni. Vzorec določi Statistični urad Republike
Slovenije.
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Poslovni subjekti so AJPES v letu 2007 predložili podatke o izplačanih plačah,
o plačanih urah in o dnevih odsotnosti za leto 2006 in za mesec oktober 2006 na
obrazcu ZAP-SP/4L »Anketa o strukturi plače« v elektronski obliki prek spletnega
portala AJPES. AJPES je za to statistično raziskovanje zbrala podatke o izplačanih
bruto plačah za 323.735 zaposlenih.

2.6

Statistično raziskovanje o regresu za letni dopust

AJPES po dogovoru s Statističnim uradom Republike Slovenije zbira tudi podatke
za izvajanje statističnega raziskovanja »Mesečno poročilo o izplačilu regresa za letni
dopust pri pravnih osebah«.
V to raziskovanje so vključene pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ob
izplačilu regresa za letni dopust predložijo AJPES podatke na obrazcu »Izplačilo regresa
za letni dopust za leto ...«. Pravne osebe predlagajo AJPES podatke o izplačanem regresu praviloma v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES, izjemoma pa na papirju.
V letu 2007 so podatke o izplačilu regresa za letni dopust predložile 24.204 pravne
osebe. Delež elektronsko predloženih podatkov je bil 86 %.

2.7

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah je začela AJPES izvajati v letu 2007
na podlagi posebnega dogovora med Statističnim uradom Republike Slovenije in
AJPES. Raziskovanje temelji na uredbi Evropske unije. Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah predložijo vse delniške družbe v Republiki Sloveniji prek spletnega
portala AJPES, in to v maju tekočega leta za dividende, izplačane v prejšnjem letu.
V letu 2007 je AJPES zbrala podatke o izplačanih dividendah izjemoma v juniju za leta
od 2000 do 2006. Podatke za posamezna leta je predložilo 981 delniških družb.

2.8

Zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov v zvezi
z javnimi naročili

Naročniki javnih naročil morajo zaradi spremljanja izvajanja Zakona o javnem naročanju vsako leto do konca februarja Ministrstvu za finance poročati o oddanih javnih
naročilih v preteklem letu. Podatke je za Ministrstvo za finance do leta 2007 zbirala in
obdelovala AJPES.
V letu 2008 bo tovrstne podatke začel zbirati in obdelovati Uradni list Republike
Slovenije.

2.9

Zbiranje podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju

Pravne osebe javnega sektorja tako kakor pravne osebe zasebnega sektorja že od
leta 2005 vsak mesec poročajo AJPES o izplačanih plačah na obrazcu 1-ZAP/M, in to
elektronsko prek spletnega portala AJPES. Poleg tega predlagajo AJPES tudi podatke
o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila kolektivnih pogodb, in o najvišji izplačani plači na obrazcu 1A. AJPES je v letu 2007 vsak mesec zbrala te podatke
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za povprečno 1.955 pravnih oseb javnega sektorja in jih posredovala Ministrstvu
za javno upravo za objavo na Državnem portalu Republike Slovenije. Podatke o najvišji
izplačani plači pri posamezni pravni osebi javnega sektorja pa AJPES objavi tudi na
svojem spletnem portalu.
AJPES je v letu 2004 v sodelovanju z Uradom za sistem plač v javnem sektorju
izdelala del informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v
javnem sektorju, in to modul za sprejemanje podatkov in modul za vpoglede v podatke. Pravne osebe javnega sektorja so začele v letu 2006 izplačevati plače po določilih
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javnim uslužbencem iz plačne skupine B
(direktorjem), v letu 2007 pa še delu javnih uslužbencev iz plačne skupine A (županom). Podatke o teh izplačilih plač pravne osebe javnega sektorja posredujejo AJPES
prek informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem
sektorju. V letu 2007 je tako pošiljalo podatke na mesec povprečno 1.807 pravnih
oseb javnega sektorja za 2.691 zaposlenih.
V letu 2008 je načrtovan začetek izplačevanja plač po določilih Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju še za druge skupine javnih uslužbencev, s tem pa tudi spremembe v predpisih, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. To bo zahtevalo dodatne
spremembe informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah
v javnem sektorju in obsežno pomoč pravnim osebam pri pripravi podatkov za
poročanje AJPES.
AJPES načrtuje še izdelavo tretjega modula informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, modula za analize in simulacije
podatkov. Izdelava tega modula je odvisna od začetka izplačevanja plač po določilih
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za celotni javni sektor.

3.	REGISTRI IN EVIDENCE PODATKOV
AJPES vodi Poslovni register Slovenije in Register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin. Poleg tega vodi še nekatere druge registre in evidence podatkov, ki omogočajo izvajanje nalog AJPES, na primer Register zavezancev za predložitev letnih poročil.

3.1	Poslovni register Slovenije
3.1.1 Opis Poslovnega registra Slovenije
Poslovni register Slovenije je osrednja javna informatizirana zbirka 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 poslovnih subjektov.
V Poslovnem registru Slovenije se o vsaki enoti, to je o vsakem poslovnem subjektu in njegovih delih, vodijo temeljni identifikacijski podatki, podatki o ustanovitvi,
podatki o sedežu in poslovnem naslovu, o zastopnikih in ustanoviteljih, o pravnoorganizacijski obliki, o lastnini in o dejavnostih, ki jih poslovni subjekt opravlja.
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Na dan 31. 12. 2007 je bilo v Poslovnem registru Slovenije vpisanih 195.057 enot,
to je 162.823 poslovnih subjektov in 32.234 njihovih delov. AJPES je v letu 2007 v
Poslovni register Slovenije vpisala 21.832 novih enot in 484.716 sprememb podatkov.
Večina sprememb je zadevala uskladitev podatkov v Poslovnem registru Slovenije
s podatki v drugih – primarnih – registrih in evidencah podatkov, predvsem s podatki
v Sodnem registru. Iz Poslovnega registra Slovenije je AJPES v letu 2007 izbrisala
13.218 enot.
AJPES poslovnim subjektom in njihovim delom ob prvem vpisu določi matično
številko kot njihovo enolično identifikacijsko številko, jim dodeli šifro glavne dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti in šifro institucionalnega sektorja
po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev ter nekatere druge podatke, ki jih
določi na podlagi podatkov o ustanoviteljih poslovnih subjektov (vrsta lastnine, izvor
kapitala itd.).
Informacijska povezanost Poslovnega registra Slovenije z nekaterimi večjimi javnimi registri in evidencami podatkov v Sloveniji (na primer s Sodnim registrom, z Registrom društev) omogoča pridobivanje nekaterih podatkov, potrebnih za vpis v Poslovni register Slovenije, neposredno od upravljalcev teh registrov in evidenc podatkov.
Prek informacijske povezave z Registrom prostorskih enot in s Centralnim registrom
prebivalstva so zagotovljene kontrole v postopkih vpisa podatkov o poslovnih subjektih v Poslovni register Slovenije.
Podatki o posameznih poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije so
brezplačno dostopni na spletnem portalu AJPES. V skladu z Zakonom o Poslovnem
registru Slovenije AJPES na podlagi posebnih pisnih dogovorov nekaterim uporabnikom (registrskim organom, ministrstvom, zbornicam, Banki Slovenije itd.) brezplačno
zagotavlja tudi celotno bazo podatkov Poslovnega registra Slovenije in spremembe
teh podatkov. Drugim uporabnikom zagotavlja celotno bazo podatkov in spremembe
podatkov ali pa samo izbor podatkov po določenih kriterijih po pogodbi ali na podlagi
naročilnice proti plačilu nadomestila. Na dan 31. 12. 2007 je imela AJPES sklenjenih
60 dogovorov in pogodb o zagotavljanju celotne baze in sprememb podatkov Poslovnega registra Slovenije.
AJPES na svojem spletnem portalu objavi in vsak mesec osveži tudi podatke o
matičnih številkah, dodeljenih poslovnim subjektom s sedežem v tujini, ki ta podatek
potrebujejo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v Sloveniji v Zemljiško knjigo. AJPES je v letu 2007 za ta namen dodelila 50 matičnih številk.
Na področju Poslovnega registra Slovenije je AJPES v letu 2007 opravila številne
obsežne in zahtevne naloge.

3.1.2

Vzpostavljanje Centralnega registra poslovnih subjektov
in izpeljava projekta VEM za gospodarske družbe

Med vsemi nalogami, ki jih je AJPES opravila v letu 2007, je bila naloga vzpostavljanja Centralnega registra poslovnih subjektov in izpeljave projekta VEM za gospodar-
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ske družbe najpomembnejša. Zahtevala je visoko strokovnost, izjemno zavzetost in
velik obseg dela uslužbencev AJPES.
AJPES si je ob ustanovitvi v letu 2002 kot svoj dolgoročni cilj zastavila vzpostavitev
Centralnega registra poslovnih subjektov. Uresničitev tega cilja bo zagotovila zbiranje
podatkov o vseh poslovnih subjektih v državi na enem mestu in posredovanje podatkov o vseh poslovnih subjektih v državi z enega mesta, in to z uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije. Prispevala bo tudi k nižjim stroškom poslovnih subjektov – tako dajalcev kakor tudi uporabnikov podatkov, nenazadnje pa tudi k nižjim
stroškom države kot celote.
Opredelitev tega dolgoročnega cilja AJPES je vsebinsko in časovno sovpadla z
odločitvijo države o vpeljavi sistema VEM, ki naj bi odpravil administrativne ovire pri
ustanavljanju, spremembah in prenehanju delovanja poslovnih subjektov, izboljšal dostop poslovnih subjektov do informacij in vzpostavil kakovostne podporne storitve za
njihovo delovanje. V okviru sistema VEM poslovni subjekti vse postopke, potrebne za
registracijo in pridobitev dovoljenj za opravljanje dejavnosti, opravijo na enem mestu
– na posebnih enotnih vstopnih točkah VEM. Postopki potekajo v celoti elektronsko,
prek centralnega spletnega portala oziroma državnega portala e-VEM (podsistem
e-VEM). Na enotnih vstopnih točkah VEM poslovni subjekti dobijo tudi vse potrebne
informacije in svetovalno podporo za svojo ustanovitev, spremembe in prenehanje
dejavnosti.
Do 30. 6. 2005 je bil Poslovni register Slovenije pri AJPES izvedeni register za vse
vrste poslovnih subjektov. To pomeni, da so vsi poslovni subjekti registrirali začetek
ali prenehanje dejavnosti oziroma spremembe z vpisom podatkov v primarne
registre in evidence podatkov1 pri pristojnih institucijah – registrskih organih.2 Nato je
AJPES podatke o poslovnih subjektih na njihovo zahtevo vpisala še v Poslovni register Slovenije.
Od 1. 7. 2005 dalje, ko je bila izpeljana prva faza projekta VEM, je Poslovni register
Slovenije edini register za vse samostojne podjetnike, to je za več kakor 67.000 poslovnih subjektov oziroma skoraj polovico vseh poslovnih subjektov, vpisanih
v Poslovni register Slovenije.
Z izpeljavo prve faze projekta VEM so bile vzpostavljene tudi enotne vstopne točke
VEM (ki jih je več kakor 200 pri različnih institucijah), prek katerih prihodnji samostojni
podjetniki opravijo vse postopke, potrebne za začetek poslovanja.
Vsi postopki, od predložitve vloge za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije do vpisa podatkov v Poslovni register Slovenije in posredovanja informacij Davčni upravi Republike Slovenije, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije, potekajo v celoti elektronsko.
V sistemu VEM so tako postopki bistveno poenostavljeni, bistveno hitrejši in cenejši.
1

Ob koncu leta 2007 je bilo v Sloveniji 24 primarnih registrov in evidenc podatkov poslovnih subjektov.

2

Ob koncu leta 2007 je bilo v Sloveniji 18 registrskih organov za poslovne subjekte.

47

AJPES Letno poročilo

Že v letu 2006 je AJPES začela pripravljati podlage za izpeljavo druge faze projekta
VEM, to je podlage za registracijo gospodarskih družb elektronsko prek enotnih vstopnih točk VEM in vodenje podatkov o poslovnih subjektih, ki se registrirajo z vpisom
v Sodni register, le v Poslovnem registru Slovenije.
Delo pri izpeljavi druge faze projekta VEM je bilo v letu 2007 najbolj intenzivno,
AJPES je v okviru te faze projekta v sodelovanju s predstavniki sodišča in z zunanjimi
strokovnimi sodelavci opravila vrsto zelo zahtevnih nalog.
Sodelovala je pri pripravi in usklajevanju pravnih podlag, to je Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Sodnem registru in Uredbe o Sodnem registru. Zakon
določa združitev centralne informatizirane baze Sodnega registra s Poslovnim registrom Slovenije, obveznost elektronskega vlaganja predlogov za vpis gospodarskih
družb v Sodni register oziroma Poslovni register Slovenije, elektronsko vodenje zbirke
listin kot sestavnega dela centralne informatizirane baze Sodnega registra ter objave
vpisov v Sodni register in predložitve listin na spletnem portalu AJPES, ki nadomešča
dosedanje objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa tudi obveznost
izdaje izpisov iz Sodnega registra v elektronski obliki. Uredba podrobno razčlenjuje
posamezne postopke v zvezi z načinom priprave in vložitve predlogov za vpis v Sodni
register oziroma Poslovni register Slovenije v elektronski obliki pri enotnih vstopnih
točkah VEM, način vodenja informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke
listin Sodnega registra kot sestavnega dela Poslovnega registra Slovenije in način
zagotavljanja javnosti podatkov Sodnega registra prek spletnega portala AJPES.
AJPES je sodelovala tudi pri pripravi uporabniških navodil za delo v sistemu VEM za
gospodarske družbe, tako za postopke na enotnih vstopnih točkah VEM kakor tudi za
postopke, ki jih opravlja AJPES.
Že pred sprejetjem zakona je AJPES začela izdelovati informacijske rešitve za
izvajanje postopka registracije gospodarskih družb v sistemu e-VEM, ki sodijo v njeno
pristojnost. AJPES je tako sodelovala pri pripravi in usklajevanju funkcionalnih zahtev
za delovanje spletne aplikacije kot sestavnega dela portala e-VEM, poleg tega pa je
morala vzpostaviti še samostojno informacijsko okolje za izvedbo vpisov v Sodni register oziroma Poslovni register Slovenije, ki ga bodo pri svojem delu uporabljali tako
uslužbenci AJPES kakor tudi uslužbenci sodišča, in to okolje informacijsko povezati
s celotnim sistemom e-VEM. V ta namen je AJPES vzpostavila interni podprojekt, v
katerem je v sodelovanju z drugimi institucijami (Ministrstvo za javno upravo, Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, Okrožno sodišče v Ljubljani) in z zunanjimi strokovnimi
sodelavci izdelala funkcionalne zahteve za delovanje aplikacije na področju prevzema
elektronskih predlogov za vpis iz sistema e-VEM, obravnavo predlogov in izmenjavo
dokumentov in podatkov med AJPES in sodiščem, izvedbo vpisa v Sodni register
oziroma Poslovni register Slovenije, izdelavo ustreznih aktov o vpisu, ki jih bosta
izdajala sodišče in AJPES, ter objavo podatkov in listin na spletnem portalu AJPES.
Na podlagi pripravljenih funkcionalnih zahtev so bile izdelane vse potrebne informacijske rešitve in vmesnik za izmenjavo podatkov in integracijo s sistemom e-VEM.
Po izdelavi računalniških rešitev se je začelo njihovo podrobno testiranje, ki je
potekalo do konca januarja 2008. Hkrati je bilo izpeljano usposabljanje uslužbencev
AJPES za delo v novem sistemu registracije gospodarskih družb.
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V maju 2007 je AJPES z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in z Ministrstvom
za javno upravo sklenila dogovor o prenosu in usklajevanju podatkov informacijske
baze Sodnega registra.
Pred prevzemom podatkov Sodnega registra v Poslovni register Slovenije je morala
AJPES opraviti analizo struktur obeh podatkovnih baz in razširiti oziroma spremeniti
strukturo podatkovne baze Poslovnega registra Slovenije. Opravila je tudi primerjavo
in uskladila obstoječe šifrante za vpis podatkov v oba registra.
AJPES je podatke iz Sodnega registra prvič poskusno prevzela v maju 2007. Od
takrat dalje pa jih je prevzemala vsak mesec in izvajala obsežna preverjanja in usklajevanja podatkov med obema podatkovnima bazama.
Projekt VEM za gospodarske družbe je bil vpeljan v uporabo dne 1. 2. 2008.
Z združitvijo zbirk podatkov Sodnega registra in Poslovnega registra Slovenije je bila
v Sloveniji dosežena nova pomembna racionalizacija na področju združevanja registrov. Tri največje zbirke podatkov poslovnih subjektov (Vpisnik samostojnih podjetnikov, Sodni register in Poslovni register Slovenije), ki so se še pred slabimi tremi leti
vodile ločeno pri različnih institucijah, so bile v letu 2008 združene v enotno podatkovno zbirko Poslovni register Slovenije, ki je tako postal edini register za
75 % poslovnih subjektov.
V začetku leta 2008 je Poslovni register Slovenije postal edini register tudi za
fizične osebe – sobodajalce. V zvezi s tem je AJPES v letu 2007 sodelovala z Ministrstvom za gospodarstvo in z Ministrstvom za javno upravo pri spremembi Zakona
o gostinstvu in pri pripravi besedila Pravilnika o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni
register Slovenije. Pripravila je ustrezne obrazce, potrebne za vpis sobodajalcev v
Poslovni register Slovenije, in akte, ki jih AJPES izdaja ob vpisu, spremembi podatkov
ali izbrisu sobodajalcev. Pred prevzemom podatkov iz Registra sobodajalcev v Poslovni register Slovenije je morala AJPES te podatke uskladiti z upravnimi enotami, ki so
do prevzema podatkov vodile Register sobodajalcev.
AJPES si bo v skladu s svojim dolgoročnim ciljem, da Poslovni register Slovenije
postane osrednji in edini register za vse poslovne subjekte v Sloveniji, prizadevala za
čim hitrejšo vključitev še preostalih poslovnih subjektov (društva, sindikati in fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost in niso samostojni podjetniki) v Centralni register poslovnih subjektov prek sistema e-VEM.

3.1.3

Razširitev nabora podatkov o poslovnih subjektih v Poslovnem
registru Slovenije in objava Navodila o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote
	Poslovnega registra Slovenije

Na podlagi novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije je morala AJPES v letu
2007 razširiti nabor podatkov o posameznih vrstah poslovnih subjektov. To so oznake
o zavezanosti poslovnih subjektov za davek na dodano vrednost in oznake k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Oznake o zavezanosti poslovnih subjektov za davek na dodano vrednost je AJPES
pridobila od Davčne uprave Republike Slovenije v juniju 2007; od takrat dalje ji
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Davčna uprava Republike Slovenije podatke za nove poslovne subjekte in spremembe podatkov zagotavlja enkrat na teden.
Oznake k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, pa
je AJPES poslovnim subjektom dodelila v aprilu 2007 na podlagi podatkov iz informativnega Kataloga organov zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega
značaja, podatkov s Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in
podatkov s Seznama pravnoorganizacijskih oblik, ki so vključene v Register institucij
javne uprave.
Način in postopek osveževanja teh podatkov nista predpisana. Zato bo AJPES
v letu 2008 pripravila pobudo pristojnim institucijam za ureditev tega področja.
Z novim Zakonom o Poslovnem registru Slovenije je AJPES dobila tudi pravno
podlago za vodenje nekaterih drugih podatkov o poslovnih subjektih v Poslovnem
registru Slovenije, kakor je na primer poseben status poslovnih subjektov, lastniški
delež Republike Slovenije in podobno. AJPES bo te podatke vključila v Poslovni register Slovenije, ko bo omogočeno sprotno zagotavljanje sprememb tovrstnih podatkov. Za zagotovitev celovitosti in sprotnega spreminjanja teh podatkov se AJPES že
dogovarja s posameznimi ministrstvi in drugimi institucijami, ki te podatke vodijo v
svojih uradnih evidencah.
AJPES je na podlagi določb Zakona o Poslovnem registru Slovenije v letu 2007
pripravila Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko
obliko enote Poslovnega registra Slovenije. To navodilo podrobno določa vrste podatkov, ki jih AJPES vodi v Poslovnem registru Slovenije o posameznih skupinah pravnoorganizacijskih oblik poslovnih subjektov, in načine pridobivanja podatkov za vpis
v register. S tem je AJPES opredelila tudi tiste podatke, potrebne za vpis v Poslovni
register Slovenije, ki jih mora pridobiti sama iz uradnih registrov in iz evidenc podatkov drugih državnih organov in institucij in jih kot prijazna javna agencija ne sme
zahtevati od poslovnih subjektov.

3.1.4

Posodobitev postopkov pridobivanja in zagotavljanja podatkov
	Poslovnega registra Slovenije

AJPES je v letu 2007 izvedla pomembne posodobitve pri pridobivanju in zagotavljanju podatkov Poslovnega registra Slovenije. Ročno pridobivanje davčnih številk
poslovnih subjektov in podatkov o njihovi zavezanosti za davek na dodano vrednost
od Davčne uprave Republike Slovenije je nadomestila z elektronskim pridobivanjem
in vključevanjem teh podatkov v Poslovni register Slovenije. Ročno je te podatke pridobivala le enkrat na mesec, elektronsko pa davčne številke zbira vsak dan, podatke
o zavezanosti za davek na dodano vrednost pa enkrat na teden. Elektronsko pridobivanje podatkov je precej razbremenilo uslužbence AJPES.
V letu 2007 je AJPES vpeljala najsodobnejšo rešitev za zagotavljanje podatkov o
samostojnih podjetnikih, vpisanih v Poslovni register Slovenije. Rešitev omogoča
vpoglede v podatke prek spletnega portala AJPES in elektronske izpise podatkov,
podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom AJPES. Novi način zagotavljanja teh
podatkov je zelo gospodaren in prijazen do samostojnih podjetnikov, saj jim ni treba
več prihajati v AJPES po izpise podatkov na papirju. Institucije, ki so jim samostojni
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podjetniki zavezani predložiti izpise podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, lahko
uradne podatke pridobijo same prek spletnega portala AJPES. Hkrati pa takšen način
razbremenjuje uslužbence AJPES. Tovrstne sodobne rešitve bo AJPES v letu 2008
vpeljala tudi za izpise podatkov o gospodarskih družbah iz Sodnega registra oziroma
Poslovnega registra Slovenije.

3.1.5

Uskladitev podatkov o glavnih dejavnostih enot Poslovnega registra Slovenije z novo Uredbo o Standardni klasifikaciji dejavnosti

Obsežno delo je AJPES v letu 2007 opravila tudi v zvezi s spremembami šifer in
nazivov glavnih dejavnosti enot Poslovnega registra Slovenije. Od januarja 2008 velja
nova Standardna klasifikacija dejavnosti, zato je morala AJPES že v letu 2007 vsem
enotam Poslovnega registra Slovenije določiti novo šifro in nov naziv glavne dejavnosti. Enotam, pri katerih sta šifra in naziv glavne dejavnosti ustrezala samo eni novi
šifri in nazivu, je AJPES nove podatke določila sama, z uporabo posebnega računalniškega programa. Enotam, pri katerih sta šifra in naziv glavne dejavnosti ustrezala več
novim šifram in nazivom, je nove podatke določila AJPES v sodelovanju s posameznimi poslovnimi subjekti. V ta namen je izdelala spletno aplikacijo, v katero so poslovni
subjekti oziroma uslužbenci AJPES vpisali ustrezne podatke. Enotam, ki jim podatkov
o glavni dejavnosti AJPES ni mogla določiti računalniško in tega tudi niso storili poslovni subjekti sami, je nove podatke določila AJPES po uradni dolžnosti.
O določitvi novih podatkov o glavnih dejavnostih enot Poslovnega registra Slovenije je AJPES v januarju 2008 vsem poslovnim subjektom poslala obvestila. Obvestil
ni poslala za podružnice in dele poslovnih subjektov. Ti podatki so skupaj s podatki
o glavnih dejavnostih poslovnih subjektov objavljeni na spletnem portalu AJPES v
aplikaciji iPRS. AJPES je poslovne subjekte, ki se ne bi strinjali s podatki o svoji glavni
dejavnosti oziroma s podatki o glavnih dejavnostih svojih podružnic in delov, pozvala,
naj sami določijo nove podatke in jih sporočijo AJPES.

3.1.6

Preverjanje podatkov o dejavnostih enot Poslovnega
registra Slovenije

Po Uredbi o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije mora AJPES
za zagotavljanje kakovostnih podatkov o glavni dejavnosti poslovnih subjektov in o
popolnosti podatkov o vseh njihovih delih od poslovnih subjektov enkrat na leto zbrati
podatke o prihodkih, stroških in številu zaposlenih, prikazane po dejavnostih in po
posameznih delih poslovnih subjektov. V zvezi s to nalogo je AJPES v letu 2007 v
sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije, ki te podatke potrebuje za
statistične raziskave, pripravila in uskladila strukturne vprašalnike za posamezne skupine poslovnih subjektov, na podlagi katerih bo AJPES v letu 2008 izdelala spletno
aplikacijo za posredovanje podatkov. Hkrati sta AJPES in Statistični urad Republike
Slovenije pripravila predlog Metodološkega navodila za zagotavljanje kakovosti podatkov o enotah Poslovnega registra Slovenije, v katerem sta določila vsebino, način in
roke za posredovanje podatkov AJPES. V januarju 2008 je bil izbran vzorec statistično
pomembnejših enot Poslovnega registra Slovenije, ki jim je AJPES posredovala v
izpolnitev strukturne vprašalnike. Na podlagi analize prejetih podatkov ter mnenj in
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predlogov izbranih poslovnih subjektov bo AJPES v letu 2008 izdelala končno obliko
in vsebino vprašalnikov in na njihovi podlagi ustrezno spletno aplikacijo na spletnem
portalu AJPES, ki bo poslovnim subjektom omogočila preprosto in hitro posredovanje podatkov. Pri tem bo AJPES zasledovala rešitve, ki bodo čimmanj dodatno obremenjevale poslovne subjekte, AJPES pa zagotavljale še večjo stopnjo popolnosti in
sprotnega spreminjanja podatkov v Poslovnem registru Slovenije.

3.1.7

Evidenca digitalnih potrdil

AJPES je v letu 2007 vzpostavila Evidenco digitalnih potrdil kot del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije. Namen te evidence je zagotavljanje informacij o
zakonitih zastopnikih, prokuristih, samostojnih podjetnikih in drugih fizičnih osebah,
ki opravljajo registrirano dejavnost v poslovnih subjektih, vpisanih v Poslovni register
Slovenije, in so lastniki kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji, in drugih overiteljev. Uporabniki lahko podatke o zastopnikih in njihovih
digitalnih potrdilih pridobivajo prek spletnega portala AJPES s posebnim programskim vmesnikom – spletno storitvijo wsEDP. Za uporabnike, ki nimajo pripravljenih
ustreznih računalniških rešitev za pridobivanje podatkov prek spletnih storitev, je na
voljo dodatna spletna aplikacija, ki omogoča ročni vnos podatkov in izvedbo preverjanja zastopnikov in njihovih digitalnih potrdil v evidenci. Podatki v evidenci so javni.
Za vzpostavitev evidence se je AJPES povezala z vsemi (štirimi) registriranimi
overitelji digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji. V sodelovanju z njimi je izdelala posebne računalniške rešitve za vsakodnevno izmenjavo podatkov o digitalnih potrdilih, pri
tem pa AJPES overiteljem posreduje identifikacijske podatke o zastopnikih poslovnih
subjektov in od njih prejme podatke o njihovih kvalificiranih potrdilih, vključno s trenutnimi podatki o njihovi veljavnosti. Pridobljene podatke AJPES shrani v evidenco in
jih na zahtevo posreduje uporabnikom te storitve. Tako AJPES uporabnikom omogoči,
da z računalniško poizvedbo dobijo podatke o tem, ali posamezni lastnik digitalnega
potrdila za neki poslovni subjekt dejansko opravlja funkcijo zastopnika tega poslovnega subjekta in ima s tem povezane neomejene ali omejene pravice zastopanja.
To omogoča uporabnikom, da si za svoje potrebe v lastnih računalniških aplikacijah
zgradijo večnivojska hierarhična drevesa pooblastil v elektronski obliki brez potrebe
po vzpostavitvi papirnega sistema pooblaščanja.
Poleg podatkov iz Poslovnega registra Slovenije je vir podatkov o zastopnikih
poslovnih subjektov, ki se registrirajo v Sodnem registru, tudi Sodni register. Sodni
register je bil dne 1. 2. 2008 integriran v Poslovni register Slovenije, to pa bo izboljšalo kakovost podatkov in onemogočilo razlike v podatkih istih poslovnih subjektov.
AJPES je omogočila zastopnikom poslovnih subjektov, da v evidenco sami posredujejo tudi podatke o morebitnih lastnih digitalnih potrdilih, izdanih pri tujih overiteljih.
Tako je v evidenci mogoča identifikacija zastopnikov tudi kadar uporabljajo digitalna
potrdila overiteljev iz drugih držav Evropske unije.
Evidenca trenutno vključuje podatke o več kakor 126.000 zastopnikih poslovnih
subjektov, pri tem pa ima okrog 44.000 zastopnikov podatke o več kakor 85.000
digitalnih potrdilih.
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3.1.8

Vključitev Poslovnega registra Slovenije v informacijsko mrežo
	Evropskega poslovnega registra

AJPES od leta 2005 dalje načrtuje in izvaja aktivnosti za vključitev v Združenje EPR
in za izmenjavo podatkov Poslovnega registra Slovenije s poslovnimi registri drugih
držav prek informacijske mreže EPR. Za vključitev je AJPES že v letu 2005 prejela
pisni soglasji Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za javno upravo, v letu 2007
pa še soglasje Ministrstva za finance k načinu zagotavljanja podatkov iz Poslovnega
registra Slovenije prek informacijske mreže EPR.
Vključitev Poslovnega registra Slovenije v informacijsko mrežo EPR je za Slovenijo
zelo pomembna, za AJPES pa eden od strateških ciljev razvoja Poslovnega registra
Slovenije. Kot podpisnica Sporazuma o izmenjavi podatkov v informacijski mreži EPR
bo AJPES prek svojega spletnega portala uporabnikom omogočala dostop do podatkov o poslovnih subjektih v poslovnih registrih vseh držav podpisnic sporazuma,
podatki o poslovnih subjektih, vpisani v Poslovni register Slovenije, pa bodo prek
informacijske mreže EPR na voljo uporabnikom teh informacij v drugih državah podpisnicah sporazuma. S tem bodo podatki o slovenskih poslovnih subjektih laže dostopni zainteresirani evropski javnosti, slovenski poslovni subjekti pa bodo lahko dokaj
preprosto in na enem mestu (prek spletnega portala AJPES) dostopali do podatkov o
poslovnih partnerjih v tujini.
V letu 2007 je AJPES izpeljala še zadnje aktivnosti za dokončno pridružitev k Sporazumu o izmenjavi podatkov v informacijski mreži EPR.
Predstavniki AJPES so se v juniju 2007 udeležili 10. letne konference Foruma EPR
v Rigi, glavnem mestu Latvije, na kateri so se seznanili z novostmi na področju razvoja poslovnih registrov v državah članicah Združenja EPR in s predstavniki združenja
opravili nekatere pogovore v zvezi z nameravano vključitvijo AJPES.
V avgustu 2007 je AJPES upravnemu odboru združenja poslala pismo, v katerem
je izrazila svojo namero za čimprejšnji podpis Sporazuma o izmenjavi podatkov in za
sodelovanje pri razvoju tega področja.
Na povabilo predsednika skupščine Evropskega interesnega združenja EPR sta se
predstavnika AJPES v novembru 2007 udeležila zasedanja skupščine, ki je potekalo
24. in 25. 11. 2007, prav tako v Rigi. Udeležencem zasedanja sta predstavila Poslovni
register Slovenije in smeri njegovega nadaljnjega razvoja. Na podlagi glasovanja članov skupščine Evropskega interesnega združenja EPR je bila AJPES na tem zasedanju soglasno sprejeta v Združenje EPR.
V decembru 2007 je AJPES podpisala Sporazum o izmenjavi podatkov. S tem in s
plačilom pristopnine v januarju 2008 je postala članica Združenja EPR.
Sporazum o izmenjavi podatkov so do konca leta 2007 podpisale institucije iz 21
držav: iz Grčije, Švedske, Norveške, Belgije, Velike Britanije, Irske, Danske, Italije,
Francije, Jerseya (Kanalskih otokov), Latvije, Estonije, Finske, Španije, Ukrajine, Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Srbije, Makedonije in iz Slovenije.
Večina podpisnic sporazuma je tehnično v celoti vključena v informacijsko mrežo
za izmenjavo podatkov. Institucije podpisnice sporazuma iz Srbije, Ukrajine in Velike
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Britanije so v postopku vključevanja v informacijsko mrežo, medtem ko se bosta instituciji podpisnici sporazuma iz Makedonije in AJPES tehnično vključili v letu 2008.
Podpis Sporazuma o izmenjavi podatkov v informacijski mreži EPR pomeni odgovornost in obveznost AJPES za zagotavljanje kakovostne izmenjave podatkov med
poslovnimi registri, hkrati pa dodatno uveljavitev Slovenije v evropskem prostoru.
Pred dokončno tehnično vključitvijo v informacijsko mrežo EPR bo morala AJPES rešiti še nekatera vsebinska in tehnična vprašanja in določiti pogoje dostopa do podatkov
Poslovnega registra Slovenije.
Zato bo morala AJPES v letu 2008 pripraviti nove vsebinske in informacijske rešitve
v spletni aplikaciji iPRS, s katerimi bo zagotovila primerljivost aplikacije AJPES z aplikacijami za dostop do podatkov iz poslovnih registrov v državah članicah EPR, in povezavo s spletnimi portali institucij, ki v teh državah upravljajo poslovne registre.

3.2 	Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je javna, informatizirana baza podatkov o zastavljenih in zarubljenih premičninah, ki udeležencem v pravnem prometu zagotavlja večjo varnost, upnikom daje možnost zavarovanja njihovih
terjatev, izvršiteljem rubeža pa prihrani stroške hrambe zarubljenih premičnin.
Pravne podlage za vodenje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin so v Stvarnopravnem zakoniku, v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, v Zakonu o
davčnem postopku in v Uredbi o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin. Uredba podrobneje določa delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, vrste premičnin, ki se vpisujejo v Register neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, in pogoje ter postopke za vpis, hkrati pa tudi
načine iskanja in dostopa do informacij o zastavljenih premičninah, ki jih zagotavlja
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
Upravičenci za vložitev zahteve za vpis podatkov v Register neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin so v skladu z uredbo notarji, izvršitelji in davčni izterjevalci, in to na podlagi notarskega zapisa oziroma rubežnega zapisnika. Vpisi podatkov
imajo konstitutivni učinek, to pomeni, da nastane neposestna zastavna pravica v trenutku njenega vpisa v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
in ne ob sklenitvi notarskega zapisa ali sestavi rubežnega zapisnika.
V Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin se vpisujejo
naslednje vrste premičnin: oprema, zaloge, motorna in tirna vozila, motorna kolesa,
prikolice in polprikolice ter živali. AJPES izda po opravljenem vpisu potrdilo o vpisu, ki
ga prejmejo vsi udeleženci (zastavni dolžnik, zastavitelj, zastavni upnik) in upravičenec
za vložitev zahteve za vpis podatkov v register.
O vpisu zastavne pravice AJPES obvesti organe, ki vodijo uradne evidence, v katerih je zastavljena oziroma zarubljena premičnina vpisana.
V letu 2007 so bile izvedene nekatere izboljšave računalniških rešitev za vodenje
Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin; spremenjeno je bilo
tudi izkazovanje terjatev iz tolarjev v evre. Poleg tega je AJPES z Geodetsko upravo
Republike Slovenije, ki vodi Register prostorskih enot, Kataster stavb in Zemljiški
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kataster, in z Ministrstvom za notranje zadeve, ki vodi Matični register vozil in prometnih listin, sklenila dogovore in pripravila računalniške rešitve za povezovanje s temi
registri. Z registri, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je bila računalniška povezava za preverjanje podatkov v Registru neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin že vzpostavljena, z Matičnim registrom vozil in prometnih listin
pa bo takšna povezava vzpostavljena v letu 2008. Do tedaj bo AJPES podatke preverjala z vpogledovanjem v ta register.
AJPES je v letu 2007 Ministrstvu za pravosodje posredovala pobudo za spremembe in dopolnitve Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, in to glede zaračunavanja vpogledov v register izvršiteljem. AJPES namreč
tovrstnih vpogledov ni zaračunavala notarjem, Davčni upravi Republike Slovenije in
Carinski upravi Republike Slovenije, zato ni utemeljeno, da bi te storitve zaračunavala
izvršiteljem. Hkrati je AJPES predlagala še nekatere druge spremembe in dopolnitve
uredbe, s katerimi bi bila zagotovljena natančnejša opredelitev posameznih postopkov pri vpisu podatkov v register. V skladu s spremembami uredbe, ki so bile sprejete
v februarju 2008, bo AJPES v letu 2008 ustrezno prilagodila računalniške rešitve za
vodenje registra.
V letu 2007 je bilo v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
vpisanih 2.137 zahtev za vpis zastavnih pravic za zavarovanje terjatev (685 iz naslova
prostovoljne zastave in 1.452 iz naslova rubeža). Vse te zahteve je AJPES prejela v
elektronski obliki; zahtev ni mogoče predložiti na papirju.
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin vpisanih 22.624 zastavljenih premičnin. Najbolj pogosta je bila zastava
opreme (69 %), sledila je zastava motornih tirnih vozil, motornih koles ter prikolic in
polprikolic (17 %), živali (9 %) in zalog (5 %). Glede na to, da je ista premičnina lahko
zastavljena večkrat, je bilo v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin na dan 31. 12. 2007 vpisanih 30.255 zastavnih pravic, od tega 27.036 iz
naslova prostovoljne zastave in 3.219 iz naslova rubeža.
Informacije o zastavnih pravicah, vpisanih v Register neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premičnin, so strankam na voljo v izpostavah AJPES. V izpostavah
AJPES lahko stranke dobijo tudi uradni izpisek iz Registra neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin, s katerim je mogoče dokazati obstoj zastavne pravice
ali pa ga uporabiti kot verodostojno listino za dokazovanje nakupa oziroma prodaje
premičnine, ki ni obremenjena z zastavno pravico. Podatki o zastavljenih motornih vozilih in živalih so dostopni tudi prek spletnega portala AJPES, medtem ko je podatke
o zalogah in opremi zaradi zagotovitve pravne varnosti mogoče dobiti le v izpostavah
AJPES.

3.3 	Register zavezancev za predložitev letnih poročil
Register zavezancev za predložitev letnih poročil je informatizirana, centralizirana
baza podatkov o poslovnih subjektih, ki morajo svoja letna poročila predložiti AJPES.
Ta register AJPES vzpostavi v začetku vsakega koledarskega leta za zavezance, ki
morajo predložiti letna poročila za preteklo leto. Vir podatkov za njegovo vzpostavitev
so podatki Poslovnega registra Slovenije, Sodnega registra, Registra društev, Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in druge uradne evidence.
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V Registru zavezancev za predložitev letnih poročil se poleg podatkov, ki se o zavezancih vodijo v Poslovnem registru Slovenije, vodijo oznake za opredelitev zavezanosti za javno objavo letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov in s
tem za zagotavljanje spremljanja plačil za javno objavo letnih poročil. V njem se vodijo
tudi oznake za opredelitev samostojnih podjetnikov, v skladu s predpisi, ki urejajo
davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčenih na podlagi ugotovljenega dobička z
upoštevanjem normiranih odhodkov. Ti samostojni podjetniki niso zavezani AJPES
predložiti letna poročila za javno objavo. V letu 2007 je register vseboval še oznake za
opredelitev društev, ki imajo status invalidske organizacije. Te oznake so bile potrebne
zato, ker so morala društva s statusom invalidskih organizacij pri izpolnjevanju izkaza
poslovnega izida uporabiti razširjeno shemo z dodatnimi podatki v zvezi s prihodki.
Za predložitev letnih poročil teh društev za leto 2007 te oznake ne bodo več potrebne, ker zanje velja novi Slovenski računovodski standard, ki obravnava vodenje
poslovnih knjig in sestavitev letnih poročil enako za društva in invalidske organizacije.
V januarju 2008 so bili v Register zavezancev za predložitev letnih poročil dodani
podatki o novih nazivih in šifrah dejavnosti posameznih poslovnih subjektov v skladu
z novo Uredbo o Standardni klasifikaciji dejavnosti.
Register zavezancev za predložitev letnih poročil ni podlaga samo za ugotavljanje
poslovnih subjektov, ki morajo AJPES predložiti letna poročila, in poslovnih subjektov,
ki letnih poročil niso zavezani predložiti, ampak je podlaga tudi za ugotavljanje tistih
poslovnih subjektov, ki letnih poročil niso predložili in mora AJPES zoper nje in njihove odgovorne osebe voditi postopke o prekrških. Ta register zagotavlja tudi podatke
o poslovnih subjektih, za katere mora AJPES predlagati izbris iz Sodnega registra v
skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij.
V Registru zavezancev za predložitev letnih poročil za leto 2007 je evidentiranih
147.192 zavezancev.

3.4	Obveščanje registrskih sodišč o nastopu razloga za izbris
gospodarskih družb iz Sodnega registra
Po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij mora AJPES registrska sodišča obveščati o nastopu razloga za izbris tistih gospodarskih družb iz Sodnega registra, ki
v dveh zaporednih poslovnih letih niso predložile letnih poročil. AJPES je to nalogo
začela opravljati v letu 2005, ko je registrskim sodiščem poslala obvestila o nastopu
izbrisnega razloga za 1.969 gospodarskih družb. V letu 2006 je tovrstna obvestila
poslala za 426, v letu 2007 pa še za 500 gospodarskih družb. Od skupaj 2.895 gospodarskih družb je bilo do 31. 12. 2007 iz Sodnega registra izbrisanih 2.306 gospodarskih družb (na podlagi obvestil AJPES ali na drugi podlagi).

4.

BONITETNA DEJAVNOST

Bonitetna dejavnost je gospodarska dejavnost AJPES. V to dejavnost sodita izdelava različnih vrst informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov
in zagotavljanje zbirke finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes.
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4.1	Informacije o boniteti poslovanja posameznih poslovnih
subjektov
Informacije o boniteti poslovanja dajejo vpogled v poslovni izid in v premoženjskofinančni položaj posameznih poslovnih subjektov. Vsebinsko se razlikujejo glede na
posamezne skupine poslovnih subjektov (gospodarske družbe in zadruge, samostojni
podjetniki, pravne osebe javnega prava itd.) in glede na namen uporabe informacij
(krajše in obširnejše informacije ter 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 letnih
poročil (podatke v skladu s predpisi zagotavljajo poslovni subjekti sami), na podatkih
o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, na podatkih o dospelih neporavnanih
obveznostih (podatke zagotavljajo izvajalci plačilnega prometa), na podatkih iz različnih javnih registrov (Poslovni register Slovenije, Register transakcijskih računov itd.)
in na drugih podatkih.
AJPES zagotavlja informacije o boniteti poslovanja ne le o poslovnih subjektih iz
Slovenije, ampak tudi o poslovnih subjektih iz Hrvaške, Makedonije in Srbije. V ta namen ima z institucijami za zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov letnih poročil
poslovnih subjektov v teh državah sklenjene posebne sporazume o izmenjavi bonitetnih informacij.
Informacije o boniteti poslovanja gospodarskih družb, za katere je zanimanje največje, so na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem
in v hrvaškem jeziku z zneski v evrih. Te informacije vsebujejo tudi bonitetne ocene,
pripravljene na podlagi podatkov o poslovnem izidu in premoženjsko-finančnem
položaju gospodarskih družb v zadnjih 6 letih, na podlagi podatkov o tekočem obsegu
poslovanja in o plačilni sposobnosti. Bonitetne ocene so tudi rezultat primerjav uspešnosti poslovanja posamezne gospodarske družbe z uspešnostjo dejavnosti, v katero
gospodarska družba sodi.
Pomembna nova storitev, ki jo je AJPES vpeljala v oktobru 2007, je zagotavljanje
informacij o boniteti poslovanja gospodarskih družb prek spletnega portala AJPES.
Te informacije se imenujejo eBON.
Informacija eBON vsebuje najpomembnejše podatke in kazalnike iz letnih poročil
posamezne gospodarske družbe za zadnjih 5 let, podatke o njenih morebitnih neporavnanih obveznostih za zadnjih 6 mesecev in podatke o obsegu prejemkov na
transakcijske račune gospodarske družbe v tekočem letu. Na podlagi podatkov za
zadnje poslovno leto je opredeljeno tudi mesto gospodarske družbe v dejavnosti, v
katero sodi. Posebno uporabna je bonitetna ocena, ki zagotavlja hitro, vendar zanesljivo informacijo o poslovanju gospodarske družbe.
Prednosti informacij o boniteti poslovanja gospodarskih družb eBON so predvsem
v hitrem in preprostem dostopu do podatkov, v možnosti tiskanja in izvoza podatkov
in v ugodni ceni. Informacija eBON je na voljo tudi v angleškem jeziku.
AJPES je v letu 2007 izdelala 22.011 informacij o boniteti poslovanja. Naročniki so
povpraševali predvsem po informacijah o boniteti poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in javnih zavodov. Podatki o številu posameznih vrst informacij
o boniteti poslovanja, izdelanih v letu 2007, so zbrani v preglednici.
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Vrsta
informacije

Število izdelanih
informacij

Indeks
2007/2006

2007

2006

BON-1

6.769

8.640

BON-1/P

2.640

6.110

BON-1/IN

344

300

BON-1/S

80

119

BON-1/SP

605

BON-1/Z
BON-1/O

Struktura v %
2007

2006

78,3

30,8

28,5

43,2

12,0

20,1

114,7

1,6

1,0

67,2

0,4

0,4

1.915

31,6

2,7

6,3

186

423

44,0

0,8

1,4

5

28

17,9

0,0

0,1

BON-1 skupaj

10.629

17.535

60,6

48,3

57,8

BON-2

11.292

12.782

88,3

51,3

42,1

14

20

70,0

0,1

0,1

Analiza bonitete
poslovanja
eBON

76

–

–

0,3

–

Skupaj

22.011

30.337

72,6

100,0

100,0

BON-1



Informacija o boniteti poslovanja gospodarske
družbe v daljšem časovnem obdobju.

BON-1/P



Podrobnejša informacija o boniteti poslovanja
gospodarske družbe kot BON-1.

BON-1/IN



BON-1 v angleškem, nemškem, italijanskem,
madžarskem ali hrvaškem jeziku.

BON-1/S



Informacija o gospodarski družbi, ki AJPES za
zadnje leto ni predložila letnega poročila.

BON-1/SP



Informacija o boniteti poslovanja samostojnega podjetnika.


BON-1/Z
		

Informacija o boniteti poslovanja pravne osebe javnega prava
in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
(zavod, javni zavod, inštitut itd.).

BON-1/O

		
		

Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe, ki AJPES
ni dala soglasja, da sme pri izdelavi tovrstnih informacij uporabljati
podatke o njeni plačilni sposobnosti. Vsebina drugih podatkov pa
je enaka vsebini podatkov v BON-1.

BON-2



Informacija o plačilni sposobnosti pravne osebe.

Analiza bonitete poslovanja



Podrobnejša analiza uspešnosti poslovanja pravne osebe.


eBON
		

Informacija o boniteti poslovanja gospodarske družbe,
dostopna prek spletnega portala AJPES.

Poleg tega je AJPES v letu 2007 naročnikom zagotovila še 32 informacij o boniteti poslovanja poslovnih subjektov iz Hrvaške in 16 informacij o boniteti poslovanja
poslovnih subjektov iz Srbije.
Število izdelanih informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov
je po posameznih letih različno. Največ bonitetnih informacij (30.622) je bilo izdelanih
v prvem letu poslovanja AJPES, najmanj (22.011) pa v letu 2007. Podrobnejši podatki
so razvidni iz preglednice.
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Leto

Število izdelanih bonitetnih informacij

1

Indeks s stalno bazo Verižni indeks
2

3

4

2003

30.622

100,0

–

2004

28.038

91,6

91,6

2005

27.047

88,3

96,5

2006

30.337

99,1

112,2

2007

22.011

71,9

72,6

4.2

FI-PO Ajpes

FI-PO Ajpes je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in kazalnikov
o poslovanju posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v daljšem
časovnem obdobju. Na voljo je na spletnem portalu AJPES. Zbirka zajema okrog
106.000 poslovnih subjektov (46.000 gospodarskih družb in zadrug ter 60.000 samostojnih podjetnikov). Za gospodarske družbe in zadruge so v FI-PO Ajpes vključeni
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,
občine, regije in za celotno gospodarstvo. Vpogled v podatke in kazalnike izbranega
poslovnega subjekta v daljšem časovnem obdobju in primerjava z istovrstnimi podatki in kazalniki drugih poslovnih subjektov in z dejavnostjo, v katero sodi, omogočata
kakovostno in celovito presojo finančnega poslovanja poslovnega subjekta. FI-PO
Ajpes je na voljo v slovenskem in v angleškem jeziku. Zneski so v evrih ali v tolarjih,
po izbiri uporabnika.
Da bi lahko AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poročil gospodarskih družb oziroma pred njihovo javno objavo na spletnem portalu AJPES
zagotovila objavo nerevidiranih podatkov teh gospodarskih družb v zbirki FI-PO Ajpes
in jih uporabila za izdelavo informacij o boniteti poslovanja, je od večine takšnih družb
pridobila ustrezna soglasja. Po predložitvi revidiranih letnih poročil za posamezno leto
oziroma po njihovi javni objavi na spletnem portalu AJPES podatke v zbirki podatkov
FI-PO Ajpes zamenja z revidiranimi podatki in na podlagi revidiranih podatkov pripravi
informacije o boniteti poslovanja.
V letu 2007 je AJPES v FI-PO Ajpes vpeljala pomembno novost: med dosedanje
podatke o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih je vključila podatke o
njihovih dospelih neporavnanih obveznostih oziroma blokadah njihovih transakcijskih
računov. Ti podatki so zelo pomembni za presojo finančnega položaja posameznega
poslovnega subjekta. Poleg te novosti je AJPES v letu 2007 v FI-PO Ajpes za srednje
in velike gospodarske družbe ter zadruge vključila vse podatke računovodskih izkazov,
ki so jih družbe zavezane razkriti javnosti. Predtem je bil obseg tovrstnih podatkov v
FI-PO Ajpes za vse družbe enak. To pomeni, da je bil za srednje in velike gospodarske
družbe ter zadruge obseg podatkov iz računovodskih izkazov ožji.
V letu 2007 je AJPES prodala 366 zbirk podatkov FI-PO Ajpes in 2.231 posameznih
vpogledov v podatke in kazalnike FI-PO Ajpes.
Število prodanih zbirk podatkov FI-PO Ajpes je bilo v vseh letih precej večje kakor
v prvem letu poslovanja AJPES. V letu 2004 je bilo prodanih kar trikrat več tovrstnih
zbirk podatkov kakor v letu 2003. Število posameznih vpogledov v podatke FI-PO

59

AJPES Letno poročilo

Ajpes pa se iz leta v leto povečuje. V letu 2007 jih je bilo skoraj petkrat več kakor v
letu 2004.
Podrobnejši podatki so razvidni iz preglednice.
Leto

1

Prodane zbirke FI-PO Ajpes

Vpogledi v FI-PO Ajpes

Število

Število

Indeks s stal- Verižni inno bazo
deks

Indeks s stal- Verižni inno bazo
deks

2

3

4

5

6

7

2003

158

100,0

–

–*

–

–

2004

458

289,9

289,9

469

100,0

–

2005

449

284,2

98,0

1.071

228,4

228,4

2006

398

251,9

88,6

1.733

369,5

161,8

2007

366

231,6

92,0

2.231

475,7

128,7

* V letu 2003 posamezni vpogledi še niso bili možni.

4.3	Projekt Basel II
V letu 2007 je AJPES končala zahteven projekt prilagajanja metodologije za
ocenjevanje bonitete poslovanja gospodarskih družb smernicam kapitalskega sporazuma Basel II. Sporazum Basel II prinaša nova pravila za zagotavljanje kapitalske
ustreznosti bank in s tem za ocenjevanje bonitete poslovanja poslovnih subjektov.
V okviru projekta je AJPES nadgradila obstoječo metodologijo za ocenjevanje bonitete poslovanja z uporabo matematično-statističnih metod, razvila sistem za razvrščanje gospodarskih družb v bonitetne razrede na podlagi verjetnosti za nastanek neplačila in vključila kvalitativne kazalnike pri določanju bonitetne ocene.
Za uporabo nove metodologije je AJPES v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izdelala ustrezne računalniške rešitve ter izvedla obsežna testiranja in analize izhodnih
podatkov modela za večletno časovno obdobje. Novo metodologijo bo AJPES vpeljala v bonitetno dejavnost v letu 2008. AJPES je pripravila tudi vlogo in dokumentacijo
za pridobitev priznanja primernosti AJPES kot zunanje bonitetne institucije. Gradivo
bo predložila v obravnavo Banki Slovenije.

5.

VEČSTRANSKO POBOTANJE OBVEZNOSTI IN TERJATEV 		
MED POSLOVNIMI SUBJEKTI

Tako kakor bonitetna dejavnost tudi opravljanje večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti sodi v gospodarsko dejavnost AJPES. Večstransko pobotanje opravlja AJPES na podlagi pogodbe s posameznimi poslovnimi
subjekti v skladu s Splošnimi pogoji večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev
pri AJPES in v skladu s Pogoji elektronskega poslovanja med naročniki in AJPES. Pobotanje izvaja AJPES po časovnem načrtu, ki ga vsako leto v decembru za naslednje
leto objavi na svojem spletnem portalu.
Naloge AJPES na področju večstranskega pobotanja so: priprava navodil za izvajanje večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti oziroma
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naročniki, ki so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki, izdelava in objava letnih
časovnih načrtov večstranskih pobotanj, tekoče sprejemanje prijav v pobotanje,
opravljanje pobotanj in obveščanje udeležencev o rezultatih pobotanj. AJPES objavlja
različna obvestila in poročila o rezultatih pobotanja na spletnem portalu in v tiskanih
medijih. Tekoče preučuje tudi tovrstne storitve konkurenčnih institucij.
AJPES opravlja večstransko pobotanje preprosto, učinkovito in cenovno ugodno.
Prijave obveznosti v pobotanje lahko poslovni subjekti predložijo na papirju, na disketi, po elektronski pošti in prek spletnega portala AJPES. Prijave v pobotanje lahko
začnejo predlagati 7 dni pred pobotanjem. Vse postopke izpeljave posameznega pobotanja, vključno s posredovanjem rezultatov pobotanja poslovnim subjektom, opravi
AJPES v enem dnevu – na dan pobotanja. Poslovnim subjektom, katerih prijavljene
obveznosti niso bile pobotane, AJPES storitve pobotanja ne zaračuna.
V letu 2007 je AJPES izpeljala 12 večstranskih pobotanj, vsak mesec eno. V posamezno pobotanje je bilo vključenih povprečno 1.334 poslovnih subjektov, ki so v
vsa pobotanja skupaj prijavili 2.367 milijonov evrov obveznosti. Pobotanih je bilo 190
milijonov obveznosti, to je 8 % vseh prijavljenih obveznosti.
Že v letu 2003, ko je AJPES prvič izpeljala večstransko pobotanje, je bilo ugotovljeno zmanjšanje obsega v pobotanje prijavljenih obveznosti in obsega pobotanih obveznosti v primerjavi z obsegom teh obveznosti v času, ko je večstransko pobotanje
opravljala Agencija Republike Slovenije za plačilni promet. Zmanjševanje se iz leta v
leto nadaljuje. V letu 2007 je bilo število poslovnih subjektov, vključenih v posamezno
pobotanje, v primerjavi s številom poslovnih subjektov, ki so bili vključeni v posamezno pobotanje v letu 2003, manjše za 30 %. Znesek v pobotanje prijavljenih obveznosti je bil manjši za 32 %, znesek pobotanih obveznosti pa za 53 %.
Podrobnejši podatki so razvidni iz preglednice.
Leto

1
2003

Povprečno število
poslovnih subjektov,
vključenih v posamezno pobotanje

Število
prijav obveznosti za
pobotanje

Znesek
prijavljenih
obveznosti
(v EUR)

Znesek
pobotanih
obveznosti
(v EUR)

Delež pobotanih
obveznosti
v prijavljenih
(v %)

2

3

4

5

6 = (5 : 4 x 100)

1.917

28.760

3.483.732.565

403.204.749

12

2004

1.891

22.688

2.774.781.610

318.393.933

11

2005

1.698

20.375

2.594.520.781

277.826.544

11

2006

1.508

18.101

2.420.255.446

258.138.328

11

2007

1.334

16.013

2.367.233.145

190.005.137

8

-----XXX-----

AJPES ugotavlja, da je zmanjšanje obsega bonitetne dejavnosti in večstranskega
pobotanja obveznosti in terjatev posledica različnih dejavnikov.
V prvem letu poslovanja AJPES je na zmanjšanje obsega vplivalo dejstvo, da
številni poslovni subjekti kljub obvestilom v različnih medijih niso vedeli, da tovrstno
dejavnost Agencije Republike Slovenije za plačilni promet nadaljuje AJPES. V nasle-
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dnjih letih pa je zmanjšanje obsega poslovanja AJPES na teh dveh področjih mogoče
pripisati konkurenci, ki je z zelo intenzivnimi tržnimi prijemi pridobivala kupce svojih
storitev. AJPES trženju storitev ni mogla namenjati večje pozornosti, saj je morala
skrbeti predvsem za zagotovitev pravočasne in pravilne izpeljave svojih zakonsko
določenih nalog, ki sodijo v dejavnost javne službe. Med njimi so vsako leto tudi nove,
zahtevne in obsežne naloge.
Na zmanjšanje obsega bonitetne dejavnosti je poleg tega vplivala sprememba Zakona o javnem naročanju, ki je začela veljati v januarju 2007. Naročnikom odtlej ni treba
več od ponudnikov pridobiti informacij o boniteti njihovega poslovanja. Precejšen vpliv
na zmanjšanje obsega bonitetnih informacij ima tudi možnost brezplačnega dostopa
do številnih javno objavljenih podatkov o poslovanju posameznih poslovnih subjektov.
AJPES je na podlagi temeljite analize storitev svoje gospodarske dejavnosti v letu
2007 sprejela nekatere ukrepe za povečanje obsega teh storitev. Pri zunanji strokovni
instituciji je naročila izdelavo strategije trženja storitev, hkrati pa je storitve bonitetne
dejavnosti in večstranskega pobotanja obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti
začela bolj intenzivno promovirati prek izpostav AJPES in na različnih strokovnih posvetovanjih. Predstavila jih je na 17. statističnih dnevih v Radencih in na posvetovanju
»AJPES – svet uporabnih informacij in učinkovitih storitev« v Ljubljani.
Pričakovati je, da bo tudi vpeljava nove metodologije za ocenjevanje bonitete poslovanja gospodarskih družb v skladu s kapitalskim sporazumom Basel II povečala zanimanje za bonitetne informacije, ki jih izdeluje AJPES.

6.	PRIJAVNA SLUŽBA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANIH
DIGITALNIH POTRDIL
AJPES pri opravljanju svojih nalog od poslovnih subjektov zbira in poslovnim subjektom zagotavlja zelo velik obseg najrazličnejših podatkov. Zato že od začetka svojega
poslovanja spodbuja elektronsko predlaganje, pa tudi posredovanje podatkov. Elektronsko poslovanje z AJPES je namreč za poslovne subjekte izredno prijazno, preprosto, hitro in poceni. Temelj elektronskega poslovanja pa je infrastruktura za uporabo
kvalificiranih digitalnih potrdil.
Ker AJPES želi prispevati k hitrejši širitvi elektronskega poslovanja in uporabe
modernih informacijskih tehnologij, je že večkrat dala pobudo pristojnim institucijam
za zagotovitev podlag, da bi tudi AJPES lahko opravljala storitve prijavne službe za
pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil za registrirane overitelje. Uslužbenci vseh
12 izpostav AJPES namreč lahko tiste poslovne subjekte, ki AJPES še vedno predlagajo podatke na papirju, neposredno seznanjajo s prednostmi uporabe kvalificiranih
digitalnih potrdil in hkrati opravljajo storitve prijavne službe za pridobitev kvalificiranih
digitalnih potrdil. Ker so izpostave AJPES tudi enotne vstopne točke VEM, pri katerih
je mogoče opraviti postopke, potrebne za registracijo samostojnih podjetnikov, v letu
2008 pa jih bo mogoče opraviti tudi za gospodarske družbe, bo prijavna služba
v AJPES s tem še bolj učinkovita.
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Ob koncu leta 2006 je bila izdana Uredba o Evidenci digitalnih potrdil, s katero so
bile vzpostavljene pravne podlage, da lahko AJPES za registrirane overitelje opravlja prijavno službo za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil. To pomeni, da lahko
pravne in fizične osebe v izpostavah AJPES oddajo vloge za pridobitev kvalificiranih
digitalnih potrdil, ki jih v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu izdajajo registrirani overitelji kvalificiranih digitalnih potrdil,3 s katerimi
ima AJPES sklenjene pogodbe.
AJPES je storitve prijavne službe za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil
začela opravljati dne 1. 10. 2007 za overitelja H a lcom d. d. (certifikatska agencija
H a lcom CA) in Pošta d. o. o. (certifikatska agencija Posta®CA). Pripravila je tudi
dogovor za opravljanje prijavne službe za Ministrstvo za javno upravo, ki pa do konca
januarja 2008 še ni bil sklenjen.
Storitve prijavne službe za posameznega overitelja lahko opravljajo le tisti uslužbenci AJPES, ki jih za to usposobijo overitelji in jim izdajo potrdilo oziroma pooblastilo za
delo (pooblaščene osebe). Ob koncu leta 2007 je bilo v izpostavah AJPES za opravljanje storitev prijavne službe usposobljenih 39 uslužbencev.
Prijavna služba je prvi korak poslovnega subjekta pri pridobitvi kvalificiranega
digitalnega potrdila. Zato je pomembno, da pooblaščene osebe AJPES prihodnjemu
imetniku zagotovijo temeljne informacije o kvalificiranem digitalnem potrdilu in o
njegovi uporabi, ga seznanijo z vrstami kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih izdaja posamezni overitelj, s cenami izdelave posameznega kvalificiranega digitalnega potrdila
itd. Prihodnje imetnike kvalificiranih digitalnih potrdil morajo seznaniti tudi z obstojem
politik overiteljev, v katerih so podrobno zapisane obveznosti overitelja in imetnika
kvalificiranih digitalnih potrdil.
Prijavna služba je v postopku izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila pomembna
tudi zato, ker je pooblaščena oseba prijavne službe edina, ki lahko osebno, z osebno
izkaznico ali potnim listom, preveri istovetnost fizičnih oseb, ki predložijo vlogo za
pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, in s tem prepreči morebitne zlorabe.
Pooblaščena oseba mora preveriti tudi pravilnost podatkov o poslovnem subjektu,
navedenih v vlogi.
Pooblaščeni uslužbenci AJPES sprejemajo le vloge za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila, vloge za preklic oziroma suspenz pa morajo imetniki kvalificiranih
digitalnih potrdil poslati neposredno overitelju na način, kakor to zahteva posamezni
overitelj.
Prijavna služba mora vse pridobljene podatke o fizičnih osebah sporočati overitelju
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Overitelj na podlagi prejete
dokumentacije nadaljuje postopek izdaje digitalnega potrdila.
Do konca leta 2007 je AJPES sprejela in preverila pravilnost šest vlog za pridobitev
kvalificiranih digitalnih potrdil in jih posredovala overiteljema, štiri Halcom d. d., dve
Pošti d. o. o.
3

Registrirani overitelji so pravne ali fizične osebe, ki izdajajo potrdila ali opravljajo druge storitve v zvezi
z overjanjem ali elektronskimi podpisi in se vodijo v Registru overiteljev v Republiki Sloveniji.
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VI.
Naloge v zvezi
s prenehanjem
poslovanja
Agencije Republike
Slovenije
za plačilni
promet

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

V

letu 2007 je morala AJPES še vedno opravljati nekatere naloge v zvezi s prenehanjem poslovanja Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. Mednje sodijo naloge na podlagi Zakona o plačilnem prometu in dveh sklepov Vlade Republike
Slovenije.
Zakon o plačilnem prometu je določil, da mora dokumentarno gradivo Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet po prenehanju njenega poslovanja prevzeti
AJPES. AJPES je v skladu s predpisi v letih 2002 in 2003 večji del arhivskega
gradiva predala Arhivu Republike Slovenije oziroma pristojnim regionalnim arhivom in
drugim institucijam, preostali del tovrstnega gradiva pa predaja arhivom postopno.
V letu 2007 je Izpostava Ljubljana predala Zgodovinskemu arhivu Republike Slovenije
290 arhivskih škatel z letnimi poročili poslovnih subjektov za leto 2001. Izpostava Koper pa je Pokrajinskemu arhivu Koper predala revidirana letna poročila gospodarskih
družb za leta od 1995 do 2001. Del teh letnih poročil je arhivu predala v preteklih letih.
Dokumentarno gradivo Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je shranjeno v
arhivskih prostorih AJPES v Kamniku, v Litiji in v Cerknici in v poslovnih prostorih na
sedežih nekaterih organizacijskih enot. AJPES v skladu s posebnim navodilom zagotavlja naročnikom izpise podatkov oziroma fotokopije tega gradiva.
Vrsta in obseg storitev, ki jih je v zvezi z dokumentarnim gradivom Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet v letu 2007 opravila AJPES, sta razvidna
iz preglednice.
Storitve

Število

1.

Posredovanje podatkov oziroma dokumentov plačilnega prometa:
 - izpisek
   -  plačilni nalog

1
—

2.

Fotokopiranje dokumentov plačilnega prometa

5

3.

Izpis podatkov iz evidenc plačilnega prometa

4.

Posredovanje podatkov o dokapitalizaciji podjetij

–

5.

Posredovanje potrdil o stanju sredstev pravnih oseb na računih pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet na dan 30. 6. 2002

5

79

6.

Odgovori na zahtevke, ki jih ni mogoče rešiti

53

7.

Posredovanje podatkov v zvezi s stanovanjskimi pogodbami in stanovanjskimi krediti
uslužbencev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

45

8.

Posredovanje podatkov o kadrovskih zadevah v zvezi
z uslužbenci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

52

9.

Posredovanje podatkov o sodnih sklepih in o dokumentaciji
o dolžnikih Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
za Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

1

10. Druge storitve

487

AJPES dokumentarno gradivo Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
tekoče pregleduje in odbira. Gradivo, ki mu rok hrambe poteče, uniči. V letu 2007 je
AJPES uničila okrog 7 ton dokumentarnega gradiva v papirni obliki in 170 kg disket.
AJPES v skladu s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije vodi evidenco in
skrbi za odplačila kreditov, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za nakup, gradnjo in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj.
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V letu 2007 je obračunavala mesečne obroke odplačil stanovanjskih kreditov za 105
uslužbencev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki večinoma niso zaposleni v AJPES. Neplačnike je redno opominjala, odposlala je 13 opominov. Denarna
sredstva iz naslova odplačil stanovanjskih kreditov v znesku 100.341 evrov je nakazala v proračun Republike Slovenije.
Direktorica AJPES je s sklepom Vlade Republike Slovenije pooblaščena za izdajanje
potrdil o odplačanih stanovanjskih kreditih, danih uslužbencem Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, in v zvezi s tem za izdajanje in podpisovanje izbrisnih
pobotnic, s katerimi se dovoljujeta izbris zastavne pravice na teh nepremičninah in
izbris prepovedi odtujitve in obremenitve teh nepremičnin, vpisanih v Zemljiški knjigi.
V letu 2007 je izdala 6 potrdil o dokončnem poplačilu kreditov in 3 izbrisne pobotnice.
Od leta 2003 je izdala 104 potrdila o dokončnem poplačilu kreditov in 23 izbrisnih
pobotnic.
V letu 2008 bo morala AJPES skrbeti za odplačila stanovanjskih kreditov še za 86
uslužbencev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.
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VII.
Vodenje
in odločanje
v postopkih
o prekrških

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

A

JPES je od 1. 1. 2005 dalje prekrškovni organ. Na podlagi Zakona o plačilnem
prometu in v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vodi in odloča v postopkih o
prekrških zaradi nepredložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, po zakonu, ki ureja računovodstvo, po zakonu, ki
ureja društva, in po drugih predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. AJPES
vodi in odloča v postopkih o prekrških zaradi:




nepredložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov za javno objavo (Zakon o gospodarskih družbah),

	



nepredložitve podatkov letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov za državno statistiko (Zakon o gospodarskih družbah),

	



nepredložitve letnih poročil zadrug (Zakon o zadrugah),

	



nepredložitve letnih poročil društev za zagotavljanje javnosti
(Zakon o društvih),

	

		
	



nepredložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za zagotavljanje javnosti
(Zakon o računovodstvu),
nepredložitve podatkov o spremembah ali prenehanju poslovanja
samostojnih podjetnikov (Zakon o gospodarskih družbah).

V zvezi z vodenjem in odločanjem v postopkih o prekrških mora AJPES voditi predpisane evidence v obliki vpisnikov in pomožnih knjig. Te evidence vodi AJPES elektronsko: vpisnika PN in ODL vodi v okviru računalniškega programa ISPO, evidence o
izdanih opozorilih in uradnih zaznamkih, da se postopek ne začne, pa v obliki Excelovih preglednic. Program ISPO omogoča evidentiranje podatkov o dogodkih v postopkih o prekrških (osnovanje spisov, podatki o kršiteljih in njihovih prekrških, predlogi za
določitev uklonilnega zapora, zahteve za sodno varstvo, plačila globe itd.) in izdelavo
poročil o opravljenem delu oziroma stanju zadev pri AJPES na različnih ravneh (na
ravni pooblaščenih uslužbencev, posamezne izpostave ali celotne AJPES). Za koordinacijo izvajanja nalog na prekrškovnem področju je pristojna Strokovna skupina za
vzpostavitev podlag za izvajanje nalog AJPES kot prekrškovnega organa.
Na dan 31. 12. 2007 je imelo pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških 56 uslužbencev AJPES. Za zagotovitev strokovne izvedbe nalog vodenja
in odločanja v postopkih o prekrških sta bili v letu 2007 organizirani dve prekrškovni delavnici (v juniju in v oktobru). Na prekrškovnih delavnicah uslužbenci AJPES,
pooblaščeni za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških, z zunanjimi pravnimi
strokovnjaki s tega področja obravnavajo posamezna vprašanja in probleme in izmenjujejo mnenja glede njihovega reševanja. Kljub temu se AJPES še vedno sooča
s težavami pri izvajanju nalog vodenja in odločanja v postopkih o prekrških zaradi
neizoblikovane prakse prekrškovnih organov in zaradi različnih mnenj strokovnjakov s
tega področja.
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Opravljeno delo na področju vodenja in odločanja v postopkih o prekrških v AJPES
v letu 2007 je razvidno iz preglednice.
Zap. Zadeve in njihovo reševanje
št.

Število
zadev

Delež v %

I.

Zadeve za reševanje v letu 2007 (1 + 2)

13.234

100,0

1.

Prenos nerešenih zadev iz leta 2006

5.947

45,0

2.

Nove zadeve v letu 2007

7.287

55,0

2.1

Pozneje ugotovljene kršitve zaradi
nepredložitve letnih poročil za leto 2005

15

0,1

2.2

Nepredložitev letnih poročil za leto 2006

7.239

54,7

2.3

Kršitve s področja registracije samostojnih podjetnikov

II.

Rešene zadeve (od 1 do 5)

1.

Uradni zaznamki, da se postopki ne začnejo

3.512

26,5

2.

Izdana opozorila

3.882

29,3

3.

Izdane odločbe o prekrških

765

5,8

33

0,2

8.635

65,2

4.

Izdani plačilni nalogi

292

2,2

5.

Ustavljeni postopki

184

1,4

III.

Nerešene zadeve (I.–II.)

4.599

34,8

IV.

Predlogi za izbris gospodarskih družb po uradni dolžnosti na podlagi
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (stanje na dan 31. 12. 2007)

505

–

V.

Število vloženih zahtev za sodno varstvo, od tega:

32

–

1.

Število zavrženih zahtev za sodno varstvo

13

–

2.

Število zahtev za sodno varstvo, posredovanih sodišču

8

–

VI.

Število predlogov za določitev uklonilnega zapora

–

–

VII.

Število pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti

1

–

1

–

VIII. Število predlogov za nadomestitev plačila globe
z opravljanjem nalog v splošno družbeno korist

Opravljeni obseg dela na področju vodenja in odločanja v postopkih o prekrških je
bil v letu 2007 precej večji kakor v letu 2006, saj je bilo rešenih 8.635 zadev, to je 11
% več kakor v letu 2006. V zvezi z izdanimi odločbami o prekrških in v zvezi z izdanimi plačilnimi nalogi je bilo v letu 2007 vloženih 32 zahtev za sodno varstvo, to je 40
% manj kakor v letu 2006. Pri vsaki vloženi zahtevi za sodno varstvo mora pooblaščeni uslužbenec najprej ugotoviti, ali je bila zahteva predložena pravočasno, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Nato mora preveriti še utemeljenost navedb v
zahtevi za sodno varstvo in po potrebi dopolniti dokazni postopek. Če je bila zahteva
za sodno varstvo pravočasno vložena, popolna in jo je vložila upravičena oseba in če
ni razlogov za spremembo prvotne odločitve pooblaščenega uslužbenca AJPES, jo
pooblaščeni uslužbenec odstopi v reševanje sodišču skupaj s celotnim spisom in
predložitvenim poročilom. V letu 2007 je bilo 8 takšnih primerov.
V zvezi s postopki prisilne izterjave zaradi neplačanih glob in stroškov postopka je
AJPES z Davčno upravo Republike Slovenije sklenila Dogovor o elektronski izmenjavi
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podatkov za prisilno izterjavo. Na podlagi tega dogovora AJPES posreduje Davčni
upravi Republike Slovenije praviloma enkrat na mesec predloge za prisilno izterjavo neplačanih glob in stroškov postopka v obliki datoteke. V letu 2007 je bilo tako
posredovanih 355 predlogov za prisilno izterjavo neplačanih glob v skupnem znesku
476.802,48 evrov in 2.104 predlogov za prisilno izterjavo neplačanih stroškov postopka (povprečnin) v znesku 113.754,47 evrov. Izterjanih je bilo za 31.441,40 evrov glob
in za 23.202,31 evrov stroškov postopka oziroma povprečnin.
Pregled opravljenega dela s področja vodenja in odločanja v postopkih o prekrških v letu 2007
po izpostavah AJPES
Izpostava

1
LJUBLJANA

Število
nerešenih
zadev iz
leta 2006

Število novih
zadev v letu 2007
Nepredložena letna
poročila
za leto
2006
2

3

3.172 (+1)

3.045

Skupaj

Število rešenih zadev

Zadeve na
področju
registracije podjetnikov

Postopek Opozorilo Postopek
se ne
ustavljen
začne

4 5=2+3+4
16

6.234

6

7

8

1.370

2.303

7

CELJE

335

569

–

904

384

140

32

KOPER

584

693

–

1.277

309

472

34

KRANJ

268

544

9

821

325

228

4

KRŠKO

40

117

–

157

36

22

18

730 (+2)

881

5

1.618

443

304

1

M. SOBOTA

206

399

–

605

126

36

63

N. GORICA

105

256

–

361

131

106

5

N. MESTO

115

240

1

356

85

85

1

POSTOJNA

108

197

–

305

111

70

14

TRBOVLJE

63 (+2)

66

–

131

66

16

–

VELENJE

221 (+10)

232

2

465

126

100

5

SKUPAJ

5.947 (+15)

7.239

33

13.234

3.512

3.882

184

MARIBOR

Pojasnila


V stolpcu 2 pomenijo podatki v oklepajih dodatno ugotovljeno število kršiteljev v letu 2007
in zadevajo kršitve zaradi nepredložitve letnih poročil za leto 2005.



V stolpcu 14 so podatki o deležih vseh dokončno rešenih zadev v letu 2007. To so zadeve,
v katerih je AJPES izdala uradni zaznamek, da postopka ne bo začela, v katerih je kršiteljem
izdala opozorila  in odčrtane zadeve. Odčrtane zadeve so zadeve, v katerih je bil postopek
ustavljen, in zadeve, ki jih je AJPES končala z izdajo plačilnega naloga ali pisno odločbo, kršitelj
pa je svoje obveznosti poravnal in ni vložil zahteve za sodno varstvo.
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Naloge vodenja in odločanja v postopkih o prekrških so izjemno zahtevne in zelo
obsežne. Kljub temu da AJPES v preteklosti ni imela nobenih izkušenj na področju
»prekrškovnega« prava, saj ni imela nobenih pooblastil niti za izrekanje mandatnih
kazni niti za opravljanje kakih drugih nadzornih nalog, je naloge s prekrškovnega področja v letu 2007 opravila strokovno in uspešno.
Pregled opravljenega dela s področja vodenja in odločanja v postopkih o prekrških
v letu 2007 po izpostavah AJPES je razviden iz preglednice.

Število rešenih zadev

Delež
rešenih
zadev v %

Izdana Izdan
Skupaj
odločba plačilni
nalog

9



Število
odčrtanih
zadev

10 11 = 6 do 10 12 = 11 / 5 X 100

320

77

4.077

65,4

49

50

655

72,5

18

7

840

65,8

66

23

646

78,7

55

4

135

95

72

49

Delež vseh
dokončno
rešenih zadev v %

Število
nerešenih
zadev,
prenesenih
v leto
2008

13 14 = (6 + 7 + 13) / 5 X 100 15 = 5 - 11
279

63,4

2.157

62

64,8

249

51

65,2

437

56

74,2

175

86,0

36

60,0

22

915

56,6

61

49,9

703

–

274

45,3

107

44,5

331

43

27

312

86,4

21

71,5

49

34

19

224

62,9

13

51,4

132

3

12

210

68,9

19

65,6

95

9

–

91

69,5

2

64,1

40

24

1

256

55,1

21

53,1

209

765

292

8.635

65,2

728

61,4

4.599

V stolpcu 15 so podatki o vseh nerešenih zadevah po stanju na dan 31. 12. 2007. To so zadeve v
reševanju, zadeve, v katerih se postopek še ni začel, in zadeve, za katere so izpostave sodiščem
posredovale predloge za izbris po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.
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VIII.
Notranja
revizija

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

N

otranja revizija obsega neodvisno in nepristransko preverjanje učinkovitosti
sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol v AJPES ter svetovanje.
Obsega tudi sistematično analiziranje vrednotenja in obvladovanja tveganj na sprejemljivi ravni ter svetovanje in dajanje priporočil za izboljšanje kakovosti dela, učinkovitosti notranjih kontrol in postopkov ter nadzora nad opravljenim delom za doseganje
zastavljenih ciljev AJPES. Notranja revizija je lahko redna ali izredna. Redna notranja
revizija poteka v skladu z letnim načrtom Službe za notranjo revizijo, izredna pa na
zahtevo Sveta AJPES ali na podlagi sklepa direktorja AJPES.
Pravne podlage za izvajanje notranjega revidiranja v AJPES 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 financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki jo je
sprejela Vlada Republike Slovenije, Standardi notranjega revidiranja, Kodeks notranjerevizijskih načel in Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, ki jih je izdal Slovenski
inštitut za revizijo, Usmeritve za državno notranje revidiranje Ministrstva za finance in
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Službe za notranjo revizijo AJPES.
V letu 2007 je bilo v AJPES opravljenih pet notranjih revizij: ena redna in štiri
izredne.
Redna notranja revizija je obsegala revizijo dolgoročnih posojil za nakup, gradnjo
in adaptacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, danih uslužbencem nekdanje Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet. Potekala je v maju in v juniju 2007.
Pri reviziji je bil poudarek na preverjanju pravilnosti, točnosti in popolnosti izkazanih
podatkov o teh posojilih, na preverjanju pravilnosti delovanja računalniških aplikacij, pravilnosti arhiviranja podatkov in evidenc, pravilnosti notranjega poročanja, na
preverjanju pravilnosti poročanja drugim institucijam in na preverjanju zagotavljanja
revizijskih sledi v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2007.
Ugotovitve in priporočila Službe za notranjo revizijo so temeljile na predpostavki o
pravilnosti delitvene bilance in otvoritvenega stanja AJPES na dan 1. 1. 2003 in letnih
poročil AJPES za obravnavana leta. Po mnenju Službe za notranjo revizijo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri redni notranji reviziji dolgoročnih posojil, niso imele
vpliva na doseganje načrtovanih ciljev AJPES.
Izredne notranje revizije so bile opravljene na podlagi Navodila o evidentiranju in
kontroliranju prejetih računov in spremljajoče dokumentacije ter o poravnavanju obveznosti AJPES, ki ga je v marcu 2007 izdala direktorica AJPES, in na podlagi sklepa
direktorice AJPES. Prva izredna revizija je bila opravljena v aprilu, druga v maju, tretja
v avgustu, četrta pa je bila začeta v decembru 2007 in končana v januarju 2008.
Pri teh notranjih revizijah je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da je treba še
izboljšati nekatere postopke dela, učinkovitost delovanja notranjih in nadzornih kontrol, zagotoviti njihovo redno posodabljanje in jih podrobneje opredeliti v internih
aktih AJPES. Prav tako je treba še izboljšati obstoječo organizacijo dela nekaterih
organizacijskih delov, koordinacijo dela med organizacijskimi enotami in organizacijskimi deli AJPES in zagotoviti ustrezno informacijsko podporo za spremljanje posameznih področij dela. Še več pozornosti je treba nameniti internemu usposabljanju
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uslužbencev AJPES. Večina ugotovljenih pomanjkljivosti je bila že odpravljena oziroma so že bili sprejeti ukrepi za njihovo odpravo.
V letu 2007 je Služba za notranjo revizijo pripravila več mnenj o poslovanju na
različnih področjih dela AJPES in spremljala izvajanje nekaterih popravljalnih ukrepov
in priporočil na področju kadrovske evidence in obračuna plač.
Na podlagi ugotovitev rednih in izrednih notranjih revizij ter svetovanja v letih od
2004 do 2007 je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da so bili v AJPES na revidiranih področjih in v revidiranih obdobjih vzpostavljeni postopki dela ter notranje in
nadzorne kontrole, s katerimi AJPES pretežno obvladuje tveganja na sprejemljivi
ravni in zagotavlja doseganje svojih ciljev. Potrebno pa je njihovo stalno izpopolnjevanje oziroma izboljševanje in prilagajanje spremembam v kontrolnem okolju. Zaradi
pogostih sprememb postopkov in organizacije dela in notranjih kontrol v AJPES je
treba izboljšati predvsem učinkovitost izvajanja priporočil Službe za notranjo revizijo
in popravljalnih ukrepov.
Na podlagi odzivnih poročil vodij revidiranih področij dela in spremljanja izvajanja
popravljalnih ukrepov je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da so bile nekatere
pomanjkljivosti že odpravljene, za nekatere pa so že bili sprejeti ukrepi za njihovo
odpravo.
V letu 2007 je Služba za notranjo revizijo organizirala dve interni usposabljanji.
Prvo je zadevalo predstavitev Službe za notranjo revizijo in področje notranjega
revidiranja, drugo pa analizo in obvladovanje tveganj, vzpostavitev registra tveganj,
samoocenjevanje organizacijskih enot in delov AJPES ter pripravo Izjave o oceni
notranjega nadzora javnih financ na ravni AJPES.
V tem letu je Služba za notranjo revizijo zbrala in analizirala odgovore vodij izpostav, sektorjev, služb in oddelkov AJPES iz samoocenitvenih vprašalnikov in na njihovi podlagi izdelala Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na ravni AJPES za
leto 2007.
Omeniti velja še sodelovanje AJPES v projektni skupini pri Ministrstvu za finance. Na podlagi pogodbe o medinstitucionalnem sodelovanju med Ministrstvom za
finance, Uradom Republike Slovenije za nadzor proračuna in Ministrstvom za ekonomijo, finance in industrijo Republike Francije za nadaljnjo krepitev notranjega nadzora
javnih financ so bile oblikovane skupine državnih notranjih revizorjev, v katerih je
sodelovala tudi notranja revizorka AJPES. Te skupine so pripravile model zagotavljanja revizijskih sledi z opisi procesov javnega naročanja in sistema plač v javnem
sektorju, določile so potrebne notranje kontrole in postopke ter razmejile pristojnosti
in odgovornosti. Vodje skupin so izdelane idealne modele revizijskih sledi za proces
javnega naročanja in sistema plač v javnem sektorju predstavili na sestanku državnih
notranjih revizorjev.
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IX.
Mnenje
uporabnikov
o kakovosti
storitev AJPES

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7
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1.

SPLOŠNE UGOTOVITVE

AJPES je v skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah v letu 2007 že četrto
leto zapored pripravila vprašalnik o kakovosti svojih storitev. Ocene, mnenja in predloge, ki so jih uporabniki sporočili na podlagi dosedanjih vprašalnikov, je AJPES vsako
leto temeljito preučila in jih strnila v informacije »Mnenje uporabnikov o kakovosti
storitev AJPES«. Informacije so objavljene na spletnem portalu AJPES v Katalogu
informacij javnega značaja. V informacijah so podrobneje razčlenjene ocene kakovosti
poslovanja AJPES, navedeni so predlogi uporabnikov za izboljšanje kakovosti poslovanja in za vpeljavo novih storitev in obrazložitve AJPES, katere predloge uporabnikov je
že uresničila, katere uresničuje in katerih predlogov ni mogoče uresničiti.
Letošnji vprašalnik je tako kakor vprašalnik iz leta 2006 vseboval devet vprašanj.
Vprašanja so zadevala oceno kakovosti posameznih storitev AJPES, oceno spletnega portala AJPES in razloge za njegov obisk, oceno razmer v izpostavah AJPES, s
katerimi uporabniki poslujejo, predloge za izboljšanje kakovosti storitev in za vpeljavo
novih storitev, pravnoorganizacijsko obliko uporabnikov in področje dela oseb, ki so
vprašalnik izpolnile.
AJPES je vprašalnik 1. 10. 2007 objavila na svojem spletnem portalu, 20.966 poslovnim subjektom pa ga je poslala tudi po elektronski pošti. Odgovore je zbirala do
21. 10. 2007.
Na vprašalnik je odgovorilo 2.657 uporabnikov, po številu največ doslej. V letu 2004
je na vprašalnik odgovorilo 2.282, v letu 2005 že 2.630, v letu 2006 pa 2.047 uporabnikov. Od celotnega števila uporabnikov, ki jim je AJPES poslala vprašalnik, jih je v
letu 2007 na vprašalnik odgovorilo 13 %. Med njimi je bilo 1.202 gospodarskih družb,
491 pravnih oseb javnega prava, 298 računovodskih servisov, 203 samostojnih podjetnikov, 145 društev in 111 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava,
207 uporabnikov pa ni navedlo pravnoorganizacijske oblike.
Največ uporabnikov, ki so odgovorili na četrto vprašanje: »S katero izpostavo
AJPES poslujete?«, posluje z Izpostavo Ljubljana (722), sledijo uporabniki, ki poslujejo
z izpostavami Maribor (344), Kranj (199), Celje (172), Koper (164), Nova Gorica (153) in
Novo mesto (131); z drugimi izpostavami posluje 453 uporabnikov. 88 uporabnikov je
odgovorilo, da ne poslujejo z nobeno izpostavo, 231 uporabnikov pa na vprašanje, s
katero izpostavo poslujejo, ni odgovorilo.
Iz odgovorov na deveto vprašanje: »Navedite vaše delovno mesto oziroma področje dela« je razvidno, da so vprašalnik izpolnile pretežno osebe, ki delajo na področju
financ in računovodstva (1.629), sledijo direktorji in vodje organizacijskih delov (299),
osebe, ki delajo v komerciali, na področju svetovanja, kadrov in računalništva (83),
in osebe, ki delajo na drugih področjih dela (190). V 456 izpolnjenih vprašalnikih pa
ni bilo navedenega delovnega mesta oziroma področja dela osebe, ki je izpolnila
vprašalnik.
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2.	ODGOVORI NA VPRAŠANJA O KAKOVOSTI STORITEV
Ocene kakovosti tistih storitev AJPES, ki se izražajo s številkami od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro), so bile v letu 2007 na enaki ravni kakor v letu 2006. Kakovost
temeljnih storitev AJPES so uporabniki ocenili s povprečno oceno 4,0, spletni portal
s 4,1 in razmere v izpostavah AJPES s 4,3. Čeprav so povprečne ocene kakovosti
storitev AJPES v zadnjih dveh letih enake, pa imajo ocene v letu 2007 trdnejše temelje oziroma večjo težo, saj je na vprašalnik odgovorilo kar 610 (30 %) uporabnikov več
kakor v letu poprej.
Prvo vprašanje je zadevalo oceno kakovosti 13 temeljnih storitev AJPES. Možne
ocene storitev AJPES so bile enake kakor v letih poprej, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo
dobro) oziroma 0, če uporabnik izjavi, da posamezne storitve ne pozna.
Tako kakor v prejšnjih letih je najvišjo oceno v letu 2007 dobila spletna aplikacija
za vnos podatkov o izplačanih plačah (4,4). Sledi ocena kakovosti (4,2), ki jo je dobila
aplikacija za vnos podatkov letnih poročil prek spletnega portala AJPES, najnižji oceni
(3,7) pa sta dobili aplikacija za lokalni vnos podatkov za statistiko finančnih računov
(Excel preglednica) in dostop do podatkov Registra neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin. Opazen premik je bil storjen v oceni kakovosti storitve dostopa do podatkov o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije; v letu 2007
je znašala ocena 4,1, v letu 2004 pa 3,7. Ocene kakovosti storitev v letih od 2004 do
2007 so razvidne iz naslednje preglednice.
1. Ocenite kakovost naslednjih storitev AJPES:

Leto
2004

2005

2006

2007

4,0
3,9

4,2
4,0

4,2
4,1

4,2
4,0

Aplikacija za vnos podatkov za statistiko finančnih računov:
−   na spletnem portalu
−   lokalni vnos (Excel preglednica)

–*
–*

3,6
3,5

3,9
3,7

3,9
3,7

Spletna aplikacija za vnos podatkov o izplačanih plačah

–*

4,3

4,4

4,4

Dostop do podatkov letnih poročil poslovnih subjektov:
−   na spletnem portalu (JOLP)
−   prek izpostav AJPES

3,8
3,7

4,0
3,9

4,1
4,0

4,1
4,0

Dostop do podatkov statističnih raziskovanj (prejemki in
izdatki pravnih oseb, plače, neporavnane obveznosti itd.)

3,5

3,7

3,8

3,8

Dostop do podatkov o poslovnih subjektih
iz Poslovnega registra Slovenije (aplikacija iPRS)

3,7

4,0

4,0

4,1

Dostop do podatkov Registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP)

–**

–**

3,7

3,7

Informacije o boniteti poslovnih subjektov (BON)

3,8

3,9

4,0

4,0

FI-PO Ajpes

3,7

3,8

3,9

3,9

Večstransko pobotanje obveznosti
in terjatev (multilateralna kompenzacija)

3,8

3,9

3,8

3,9

Povprečna ocena

3,8

3,9

4,0

4,0

Aplikacija za vnos podatkov letnih poročil:
−   na spletnem portalu
−   lokalni vnos (Excel preglednica)

*

Ti storitvi v letu 2004 nista bili vključeni v vprašalnik.

** Ta storitev v letih 2004 in 2005 ni bila vključena v vprašalnik.
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Drugo vprašanje je zadevalo oceno spletnega portala AJPES. Možne ocene
so bile enake kakor v letih poprej, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro).
Tako kakor v prejšnjih letih je tudi v letu 2007 dobila najvišjo oceno vsebina
spletnega portala AJPES (4,2), najnižjo pa preglednost spletnega portala (4,0).
Ocene spletnega portala od leta 2004 do 2007 so razvidne iz naslednje preglednice.
2. Kako ste zadovoljni s spletnim portalom AJPES?

Leto
2004

2005

2006

2007

Oblika

3,9

4,0

4,1

4,1

Vsebina

4,0

4,1

4,2

4,2

Preglednost

3,8

3,9

4,0

4,0

Prijaznost do uporabnika

4,0

4,1

4,1

4,1

Povprečna ocena

3,9

4,0

4,1

4,1

Tretje vprašanje »Zakaj obiskujete spletni portal AJPES?« je obsegalo osem možnih razlogov oziroma odgovorov; uporabniki so lahko navedli več razlogov. Največje
število uporabnikov (2.336) je odgovorilo, da ga obiskujejo zaradi predložitve podatkov letnih poročil, podatkov za statistiko finančnih računov itd., 1.226 uporabnikov
ga obiskuje zaradi dostopa do podatkov o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra
Slovenije (aplikacija iPRS), 1.104 uporabniki zaradi spremljanja obvestil in novosti o
storitvah AJPES, 1.035 pa zaradi dostopa do podatkov iz letnih poročil gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov. Najmanj uporabnikov (107) obiskuje spletni portal
AJPES zaradi dostopa do podatkov Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Vrstni red razlogov za obisk spletnega portala AJPES je bil v vseh
letih enak.
Peto vprašanje je zadevalo oceno razmer v izpostavah AJPES, s katerimi uporabniki poslujejo. Možne ocene razmer v izpostavah so bile enake kakor v prejšnjih letih,
od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro) oziroma 0, če je uporabnik navedel, da razmer v
izpostavi ne pozna. Ocene tistih uporabnikov, ki so izjavili, da ne poslujejo z nobeno
izpostavo, je AJPES izločila.
Po posameznih izpostavah so se povprečne ocene gibale od 4,2 do 4,5. Tako kakor
v prejšnjih letih je bila najvišje ocenjena (4,5) prijaznost uslužbencev, najnižjo oceno
(4,1) pa je dobila ustreznost delovnega časa za stranke. Ocene razmer v izpostavah
AJPES od leta 2004 do 2007 so zbrane v naslednji preglednici.
5. Ocenite razmere v izpostavi AJPES, s katero poslujete:

78

Leto
2004

2005

2006

2007

Dostopnost informacij

4,1

4,2

4,2

4,3

Strokovnost uslužbencev

4,2

4,3

4,3

4,4

Hitrost reševanja zadev

4,1

4,3

4,3

4,4

Prijaznost uslužbencev

4,4

4,5

4,5

4,5

Ustreznost delovnega časa za stranke

3,9

4,0

4,1

4,1

Urejenost prostorov, opreme in okolja

4,1

4,2

4,2

4,2

Povprečna ocena

4,1

4,3

4,3

4,3
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3.	Predlogi za izboljšanje kakovosti sedanjih
	storitev
Na sedmo vprašanje »Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti storitev AJPES« je
odgovorilo 223 uporabnikov.
Večina uporabnikov je navedla, da je s kakovostjo storitev AJPES zadovoljna oziroma da nimajo pripomb in predlogov. Nekateri uporabniki pa so navedli konkretne
pripombe in predloge, ki so po posameznih področjih dela AJPES in po posameznih
skupinah pripomb in predlogov obravnavani v nadaljevanju.

3.1	Letna poročila
Uporabniki vsako leto znova predlagajo, naj AJPES v računalniške programe za
vnos podatkov v obrazce računovodskih izkazov letnih poročil vgradi avtomatsko
seštevanje podatkov.
AJPES bi v računalniške programe lahko vgradila avtomatsko seštevanje podatkov,
vendar tedaj ne bi bilo mogoče programsko natančno identificirati mesta napak pri
vnosu podatkov. Napake bi morali identificirati uporabniki sami – »ročno« –, to pa bi
bilo precej teže in bolj zamudno od sedanjega načina vnosa podatkov.
Nekateri uporabniki so navedli, da so računalniški programi za vnos podatkov letnih
poročil prepozno na voljo.
Računalniški programi za vnos podatkov letnih poročil so poslovnim subjektom
na voljo vsako leto v začetku februarja, saj mora AJPES predtem zagotoviti točen
seznam vseh zavezancev za predložitev letnih poročil. Upoštevati mora spremembe
osnovnih podatkov zavezancev (sedež, dejavnost, ustanovitelji, odgovorne osebe,
statusna preoblikovanja, stečaji in podobno), ki veljajo za preteklo leto in so v primarnih registrih evidentirane šele v januarju. Podatki o zavezancih se namreč uporabijo v
vseh spletnih aplikacijah za vnos podatkov letnih poročil, tako da poslovnim subjektom teh podatkov ni treba vnašati, ampak se po vnosu in potrditvi matične številke
posameznega poslovnega subjekta avtomatsko prenesejo v spletno aplikacijo. Poleg
tega nekateri osnovni podatki o zavezancih vplivajo na pravilno izvajanje logičnih kontrol podatkov (na primer pravnoorganizacijska oblika poslovnega subjekta).
V zvezi z izpisi računovodskih izkazov letnih poročil iz spletne aplikacije uporabniki
pogrešajo izpis »glave« na vsaki strani posameznega izkaza in izpise računovodskih
izkazov na čim manjšem številu strani (zaradi manjše porabe papirja).
AJPES bo predloge za izboljšanje izpisov letnih poročil, predvsem izpis »glave« na
vsaki strani posameznega računovodskega izkaza letnih poročil, uresničila pri naslednji predložitvi letnih poročil. Ob tem pa je treba poudariti, da lahko na način izpisov
v veliki meri vplivajo uporabniki sami. Izpisi so namreč odvisni tudi od tiskalnikov in
nastavitev tiskalnikov pri uporabnikih.
Uporabniki so tudi tokrat predlagali, naj AJPES vpelje možnost prenosa podatkov
letnih poročil prejšnjega leta iz podatkovne baze AJPES v spletno aplikacijo za vnos
tovrstnih podatkov tekočega leta.
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Za letna poročila za leto 2006 so bili poenoteni obrazci letnih poročil zaradi novih
Slovenskih računovodskih standardov precej spremenjeni, zato AJPES ni mogla zagotoviti prenosa podatkov iz obdelanih letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2005
v spletno aplikacijo za vnos podatkov letnih poročil za leto 2006. O tem je AJPES
uporabnike pravočasno obvestila na svojem spletnem portalu. Pri predložitvi letnih
poročil za leto 2007 bo avtomatski prenos podatkov prejšnjega leta ponovno omogočen za vse poslovne subjekte, razen za društva, za katera bodo obrazci spremenjeni.
Za računovodske servise, ki opravljajo storitve za večje število poslovnih subjektov,
je moteče, ker ne obstaja možnost izbrisa nezaklenjenih oziroma napačnih letnih
poročil.
AJPES je pri predložitvi letnih poročil za leto 2007 že vpeljala možnost izbrisa napačnega letnega poročila pri uporabnikih, in to tako, da bo zagotovljena revizijska sled
predlaganja letnih poročil. Izbris naj bi bil le navidezen, v evidenci AJPES pa bi se ti
podatki ohranili.
Omeniti velja tudi predloga, da bi se za proračunske uporabnike vzpostavila možnost predlaganja letnih poročil v obliki Excel preglednic in da bi se vzpostavile dodatne logične kontrole podatkov njihovih letnih poročil.
Letna poročila, ki jih morajo predložiti proračunski uporabniki, so zelo obsežna in
zahtevajo vgraditev številnih kontrol podatkov. Glede na to, da je le prek spletnih
aplikacij mogoče zagotoviti vzpostavitev vseh potrebnih kontrol, in glede na to, da vsi
proračunski uporabniki razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, torej tudi z internetom, je uporaba spletnih aplikacij najbolj racionalen način predlaganja letnih poročil.
Vzpostavitev možnosti predlaganja letnih poročil v obliki Excel preglednic bi zahtevala
občutno povečanje stroškov AJPES, ki bi bistveno presegli koristi. Glede dodatnih logičnih kontrol pa je treba poudariti, da so v obstoječih aplikacijah že vgrajene številne
računske in logične kontrole, ki jih bo AJPES ponovno preučila in morda vgradila še
kako, če bo ugotovila, da bi bila smiselna.
V zvezi z javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih
podjetnikov je bilo predlagano, naj AJPES javno objavi tudi prihodke od izvoza blaga in
storitev teh poslovnih subjektov in naj zagotovi možnost dostopa do javno objavljenih
podatkov prek spletnega portala AJPES tudi za več let nazaj.
AJPES javno objavlja letna poročila gospodarskih družb, zadrug in samostojnih
podjetnikov na podlagi 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pri tem
mora upoštevati obseg in vsebino podatkov, namenjenih javni objavi, kakor določajo
65., 66., 69. in 70. člen Zakona o gospodarskih družbah. Iz 66. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa obseg podatkov iz izkaza poslovnega izida, izhaja, da
med podatki za javno objavo ni podatkov o doseženih prihodkih od prodaje blaga in
storitev na tujih trgih. Na podlagi 69. člena Zakona o gospodarskih družbah gospodarska družba razkrije prihodke od prodaje po posameznih zemljepisnih trgih v prilogi
k izkazom, vendar le, kadar oceni, da razkritje teh podatkov gospodarski družbi ne bi
povzročilo pomembnejše škode. Zato prihodki od izvoza blaga in storitev niso sestavni del javno objavljenih podatkov na spletnem portalu AJPES.
Glede zagotovitve možnosti dostopa do javno objavljenih podatkov iz letnih poročil
za pretekla leta prek spletnega portala AJPES pa je treba upoštevati, da bi to zahteva-
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lo izrazito povečanje zmogljivosti računalniške opreme AJPES, poleg tega pa je interes uporabnikov za pridobitev »zgodovinskih« podatkov zelo majhen. Zato stroškov za
ta namen ne bi bilo mogoče upravičiti. Vsak uporabnik ima možnost pridobiti podatke
iz javno objavljenih letnih poročil za pretekla obdobja kadarkoli v vsaki izpostavi
AJPES. Ti podatki so, vključno s kazalniki, na voljo tudi v spletni aplikaciji FI-PO Ajpes.

3.2

Statistika finančnih računov

Kakovost storitev AJPES na področju statistike finančnih računov so uporabniki
letos prvič tudi pohvalili, čeprav je spletna aplikacija za vnos podatkov dokaj obsežna
in zahtevna. To je namreč sistem matrike s prek 200 polji na enem obrazcu. Obstajajo
štirje obrazci za vnos podatkov in dva obrazca opozorilne narave, v katerih se podatki
resda samodejno izračunavajo, sestavljalce pa opozarjajo na morebitne napake in
narekujejo pisno pojasnjevanje.
Uporabniki so tako kakor prejšnja leta izrazili nezadovoljstvo z rokom, določenim
za predložitev podatkov za statistiko finančnih računov za 4. trimesečje posameznega
leta. Medtem ko mora večina poslovnih subjektov letno poročilo predložiti AJPES do
31. 3., morajo podatke za statistiko finančnih računov predložiti že 10. 2., ko še nimajo ustrezno knjiženih vseh poslovnih dogodkov.
Roke za predložitev podatkov za statistiko finančnih računov določa Banka Slovenije. AJPES je Banko Slovenije že večkrat opozorila na tovrstne težave zavezancev
za predložitev podatkov, vendar Banka Slovenije roka za predložitev podatkov ni spremenila. Vsako leto pa dovoljuje predložitev podatkov do 20. 2. Po njihovem pojasnilu
Banka Slovenije tega roka ne more še bolj podaljšati, ker drugače podatkov ne bi mogla obdelati, analizirati in jih pravočasno – v predpisanih rokih – posredovati Eurostatu
in Evropski centralni banki. Kljub temu bo AJPES Banko Slovenije ponovno seznanila
s predlogi uporabnikov za spremembo roka predložitve podatkov za statistiko finančnih računov za 4. trimesečje posameznega leta.

3.3

Statistična raziskovanja

V zvezi s predlaganjem podatkov za statistična raziskovanja so uporabniki letos
sporočili precej manj pripomb in predlogov kakor prejšnja leta. Pripombe in predlogi
so zadevali predvsem poročanje za statistično raziskovanje o izplačanih plačah tako v
zasebnem kakor tudi v javnem sektorju.
Poglavitna pripomba zadeva rok poročanja o izplačanih plačah. Uporabniki želijo
predložiti podatke takoj po izplačilu plač, ne šele od prvega dne naslednjega meseca
za izplačane plače preteklega meseca.
Ta predlog so uporabniki dali že večkrat. AJPES ga je podrobno preučila in ugotovila, da ga ne more upoštevati. Če bi bila omogočena predložitev podatkov o izplačanih
plačah za tekoči mesec še pred njegovim iztekom, bi to lahko povzročilo zmedo pri
tistih izplačevalcih, ki podatkov za pretekli mesec še niso predložili, z aplikacijo pa bi
jim bila že dana možnost poročanja za tekoči mesec oziroma bi jim bilo omogočeno
poročanje za nepravilno obdobje. Izplačevalci, ki predlagajo podatke elektronsko, tudi
s pripravo XML datoteke, lahko to datoteko pripravijo že ob izplačilu plač, v naslednjem mesecu pa le z enim ukazom podatke predložijo AJPES. V primerjavi z vsemi
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pravnimi osebami, ki AJPES poročajo o izplačilu plač, je takšnih, ki izplačujejo plače
za tekoči mesec, manj kakor 1 %.
Dve pripombi sta veljali preglednosti pri dostopu do obrazcev za poročanje ter
dostopnosti in preglednosti navodil za izpolnjevanje obrazcev.
AJPES bo pripombi preučila ob obravnavi pripomb v zvezi s spletnim portalom.
Navodila, ki so uporabnikom dostopna prek spletne aplikacije za vnos in posredovanje podatkov o izplačanih plačah, podrobno opisujejo vsebino podatkov v posameznem obrazcu, zato so nekoliko bolj obsežna.
Ena od pripomb je zadevala določitev poročevalskih enot v vzorcu za sodelovanje v
statističnem raziskovanju »Anketa o strukturi plače«, ki se izvaja vsake štiri leta in ga
je AJPES v letu 2007 izvajala za Statistični urad Republike Slovenije.
Pripombo bo AJPES posredovala Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Navedene so bile tudi težave v zvezi z uporabo posebne programske rešitve
AJPES »Odjemalec«, s katero pravne osebe javnega sektorja posredujejo AJPES
podatke o izplačanih plačah za zaposlene, za katere se pri izplačilu plač uporabljajo
določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
AJPES bo težave odpravila z dopolnitvijo navodil za namestitev in uporabo programske rešitve.

3.4	Poslovni register Slovenije
Čeprav je bil v oceni kakovosti storitve dostopa do podatkov o poslovnih subjektih
iz Poslovnega registra Slovenije v zadnjih štirih letih dosežen opazen premik (od 3,7
v letu 2004 na 4,1 v letu 2007), so uporabniki navedli precej konkretnih pripomb in
predlogov za izboljšanje kakovosti te storitve AJPES. Sklepati je mogoče, da se je ta
storitev AJPES med uporabniki dokaj dobro uveljavila.
Uporabniki v Poslovnem registru Slovenije, objavljenem na spletnem portalu
AJPES – v aplikaciji iPRS – pogrešajo informacijo o zavezanosti poslovnih subjektov
za davek na dodano vrednost.
Podatke o zavezanosti poslovnih subjektov za davek na dodano vrednost AJPES
pridobiva od Davčne uprave Republike Slovenije in jih vključuje med podatke o poslovnih subjektih, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije. Spletna aplikacija iPRS
v času, odkar AJPES ta podatek vodi, še ni bila dopolnjena, zato ga prek spletnega
portala AJPES ni mogoče dobiti. AJPES je zaradi prevzema podatkovne baze Sodnega registra in objave podatkov Sodnega registra v okviru aplikacije iPRS že pripravila
zasnovo za razširitev podatkovnih shem za aplikacijo iPRS, v kateri je upoštevana tudi
oznaka o zavezanosti poslovnih subjektov za davek na dodano vrednost. Aplikacija
iPRS bo ustrezno razširjena v začetku leta 2008.
Uporabniki že četrto leto zapored opozarjajo na neposodabljanje nekaterih podatkov o poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije.
AJPES si vsa leta prizadeva doseči celovitost in sprotno dopolnjenost podatkov v
Poslovnem registru Slovenije. Zato izvaja obsežne primerjave in usklajevanja podatkov med Poslovnim registrom Slovenije in primarnimi registri. Ne more pa zagotoviti
pravilnosti tistih podatkov, ki jih sporočajo poslovni subjekti sami in jih ni mogoče
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preveriti s podatki v drugih registrih in evidencah podatkov. Zaradi zagotovitve še večje
celovitosti in posodobljenosti podatkov bo AJPES sredi leta 2008 izvedla prvo anketiranje poslovnih subjektov, s katerim bo preverila pravilnost pomembnejših podatkov
v Poslovnem registru Slovenije.
Uporabniki ugotavljajo, da je treba iskalnik podatkov v aplikaciji iPRS na spletnem
portalu AJPES izboljšati. Moti jih tudi omejitev prikaza na določeno število poslovnih
subjektov.
Iskanje poslovnega subjekta v aplikaciji iPRS na spletnem portalu AJPES je omejeno
na prikaz največ 100 poslovnih subjektov, ki ustrezajo vpisanim kriterijem. Takšna omejitev je nujna, drugače bi lahko nastala prekomerna obremenitev spletnega portala. Privzeta vrednost števila zadetkov je 20, vendar lahko uporabnik želeno število zadetkov
sam poveča na 50 ali 100. V Poslovnem registru Slovenije je vpisanih okrog 160.000
poslovnih subjektov, to pa pomeni, da lahko pri ne dovolj natančno določenem iskalnem kriteriju število zadetkov močno preseže postavljeno omejitev (100 zadetkov)
in uporabnik iskanega subjekta ne more najti. Glede na to je najprimernejše takšno
iskanje, pri katerem se hkrati uporabita dva iskalna kriterija (del imena poslovnega
subjekta, ki ga je najbolje vnesti z uporabo oznake %, in občina oziroma kak drug znan
podatek). Način iskanja podatkov bo AJPES še nekoliko bolj natančno opisala v navodilu za iskanje poslovnih subjektov prek aplikacije iPRS na spletnem portalu AJPES.
Pri vpisu imena poslovnega subjekta aplikacija iPRS pri iskanju upošteva tudi vse
posebne znake (na primer pomišljaj) in presledke med besedami. To je lahko slabost in
AJPES jo bo pri prenovi aplikacije iPRS poskušala odpraviti. Vendar bo to hkrati povzročilo še več zadetkov pri vnosu določenega iskalnega kriterija.
Uporabniki menijo, da bi morala AJPES ponuditi vse informacije o poslovnih subjektih in njihovih ustanoviteljih na enem mestu.
Spletni portal AJPES ponuja številne podatke o poslovnih subjektih. Dostop do njih
je omogočen prek različnih spletnih aplikacij. Aplikacija iPRS omogoča dostop do javnih podatkov o poslovnih subjektih. Prek aplikacije JOLP je možno vpogledati v podatke iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Aplikacija eBON pa
daje možnost seznanitve z boniteto poslovanja izbrane gospodarske družbe. Podatke
o posameznih gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih iz Poslovnega registra
Slovenije in iz letnih poročil lahko uporabniki najdejo na enem mestu v aplikaciji FI-PO
Ajpes. AJPES tudi že preučuje možnost neposredne povezave izbranega poslovnega
subjekta v aplikaciji iPRS na njegovo zadnje predloženo letno poročilo v aplikaciji JOLP.
Vpeljavo te povezave načrtuje v letu 2008.
Glede iskanja po ustanoviteljih ali zastopnikih poslovnih subjektov AJPES predlogom
uporabnikov ne more ustreči, saj mora upoštevati določbe Zakona o Sodnem registru,
ki takšno iskanje podatkov prepovedujejo.
Uporabniki predlagajo, naj AJPES zagotovi možnost izvoza baze podatkov o poslovnih subjektih prek aplikacije iPRS.
V skladu z določbami Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES prek svojega
spletnega portala zagotavlja vpogled v javne podatke posamezne enote Poslovnega
registra Slovenije. Izbor javnih podatkov večjega števila poslovnih subjektov iz Poslovnega registra Slovenije lahko pridobi uporabnik na papirju ali v elektronski obliki proti
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plačilu stroškov priprave in posredovanja podatkov. Prevzete podatke v elektronski
obliki lahko uporabnik uvozi v druge računalniške programe.
Po mnenju uporabnikov bi bile v aplikaciji iPRS koristne tudi informacije o imenih
poslovnih subjektov, ki že obstajajo, in informacije o pravilnosti izbora imena poslovnega subjekta glede na veljavno zakonodajo.
Aplikacija iPRS ne more preverjati pravilnosti izbranega imena oziroma firme poslovnega subjekta, saj to presoja registrski organ na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o javni rabi slovenščine. Osnovne informacije v zvezi z
izborom firme samostojnega podjetnika lahko dobi uporabnik na eni od enotnih vstopnih točk VEM, od 1. 2. 2008 dalje pa so te informacije na voljo na enotnih vstopnih
točkah VEM tudi za firme gospodarskih družb.
Prek aplikacije iPRS na spletnem portalu AJPES lahko uporabnik preveri le obstoj
podobne firme. Te informacije so od 1. 2. 2008 dalje na voljo tudi prek spletnega
portala e-VEM.
Nekateri uporabniki želijo, da bi AJPES zagotovila vpogled v »zgodovinske« podatke o poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije.
AJPES za zdaj ne omogoča vpogleda v podatke niti izdelave izpisa podatkov iz
Poslovnega registra Slovenije na določeni pretekli datum (»zgodovinski« izpis iz
Poslovnega registra Slovenije), temveč lahko stranka prejme bodisi potrdilo o vpisu v
Poslovni register Slovenije za določeni pretekli datum ali le kopijo obvestila oziroma
sklepa o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdanega na določeni pretekli datum.
AJPES bo v čim krajšem času poskušala izdelati informacijske rešitve za pripravo
»zgodovinskih« izpisov iz Poslovnega registra Slovenije, predvsem za samostojne
podjetnike, za katere je AJPES registrski organ, in ponuditi možnost vpogleda oziroma pridobitve izpisa podatkov za izbranega samostojnega podjetnika na določeni
pretekli datum prek spletnega portala AJPES.
Uporabniki želijo tudi, da bi AJPES prek aplikacije iPRS in na izpisih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije zagotovila podatke o vseh dejavnostih poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register Slovenije.
AJPES prek aplikacije iPRS in na izpisih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije
za samostojne podjetnike že omogoča vpogled v vse dejavnosti samostojnih podjetnikov, vpisane v Poslovni register Slovenije. Zaradi neposodobljenosti podatkov o
tovrstnih dejavnostih pri drugih poslovnih subjektih je prek aplikacije iPRS za zdaj dostopen le podatek o njihovi glavni dejavnosti. Po izvedenem anketiranju poslovnih subjektov sredi leta 2008 in po posodobitvi podatkov o dejavnostih, vpisanih v Poslovni
register Slovenije, bo AJPES tudi za druge poslovne subjekte omogočila vpogled v
podatke o vseh dejavnostih prek aplikacije iPRS, prav tako pa tudi na izpisih podatkov
iz Poslovnega registra Slovenije.

3.5

Bonitetna dejavnost

Uporabniki informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov letos
niso imeli pripomb in predlogov glede kakovosti storitev bonitetne dejavnosti, saj je
AJPES večino pripomb in predlogov, ki so jih uporabniki sporočili v prejšnjih letih,
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uresničila. Izrazili pa so nezadovoljstvo zaradi vpeljave takojšnjega plačevanja bonitetnih informacij in predlaganja dokazil AJPES, da so bila plačila opravljena.
AJPES je ukrep takojšnjega plačevanja vpeljala zaradi velikega obsega dospelih
neporavnanih terjatev iz naslova bonitetne dejavnosti. Pred vpeljavo tega ukrepa so
namreč dospele neporavnane terjatve iz tega naslova znašale že okrog 60.000 evrov.
Ker je bonitetna dejavnost gospodarska dejavnost AJPES, mora AJPES zagotoviti
zadosten obseg prihodkov gospodarske dejavnosti za kritje odhodkov te dejavnosti.
Poudariti pa je treba, da naročniki lahko bonitetne informacije plačajo na blagajnah
izpostav AJPES (z gotovino ali s plačilnimi karticami) in tako opravijo plačilo neposredno ob prevzemu bonitetnih informacij. Če naročniki bonitetne informacije plačajo
prek bank in jih želijo prejeti takoj, morajo predložiti dokazila o plačilu. AJPES namreč
informacije o prejetih plačilih na svoj račun prejme šele naslednji dan po plačilu.
Naročnikom, ki AJPES ne predložijo dokazil o plačilu, AJPES izroči bonitetne informacije po preveritvi prejetja plačila na svoj račun. Tisti naročniki, ki so v zadnjem letu pri
AJPES kupili večje število bonitetnih informacij in so redni plačniki storitev, pa lahko
z AJPES sklenejo tudi posebno pogodbo, po kateri plačujejo bonitetne informacije
enkrat na mesec.

3.6

Spletni portal AJPES

Na zagotavljanje ustrezne kakovosti vseh storitev AJPES močno vpliva spletni portal. Nekateri uporabniki menijo, da ni dovolj pregleden.
Spletni portal AJPES vsebuje zelo veliko podatkov, informacij in aplikacij za vnos
podatkov. Ker se področje dela AJPES nenehno širi in je tudi pri obstoječih nalogah
treba na spletni portal dodajati nove vsebine, postaja iskanje želenih podatkov in
informacij vedno bolj zahtevno.
Spletni portal AJPES je razdeljen na 4 glavna področja: »AJPES«, »Predložitev
podatkov«, »Storitve« in »Statistična raziskovanja«; znotraj teh področij so nanizana
posamezna podpodročja. Podatke, informacije in aplikacije posameznega področja
uporabljajo različne skupine uporabnikov. Vsebine vsakega posameznega področja in
podpodročja so urejene po enakem sistemu, to pa omogoča lažji dostop in uporabo.
Uporabniki lahko dostopajo do posameznih vsebin na več načinov: prek navigacije
spletnega portala, z uporabo »Kazala« ali z iskalnikom.
AJPES bo upoštevala mnenje uporabnikov in poskušala zagotoviti še večjo preglednost vsebin na spletnem portalu. Ob prevzemu novih nalog v zvezi z registracijo gospodarskih družb bo spletni portal AJPES postal »uradno javno glasilo« za
te poslovne subjekte. Na spletnem portalu bodo objavljeni vpisi podatkov v Sodni
register oziroma Poslovni register Slovenije, listine, ki so podlaga za vpise itd. AJPES
že načrtuje način objave, ki bo zagotavljal preglednost ter hiter in preprost dostop do
podatkov in listin.
Manjše število uporabnikov na spletnem portalu AJPES pogreša bolj vidna obvestila o novostih v zvezi s poslovanjem AJPES in obveščanje po elektronski pošti.
AJPES obvešča uporabnike o novostih oziroma spremembah na svojih spletnih
straneh sproti na vstopni strani spletnega portala, in to v rubriki »Obveščamo o
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aktualnem«. Poleg tega pa na desnem delu vstopne strani objavlja tudi števce, ki
odštevajo dneve do izteka rokov za predložitev podatkov. Druge novosti, zanimive za
uporabnike spletnega portala, ki se ne kažejo neposredno v spremembah spletnih
strani, pa AJPES objavlja na vstopni strani v rubriki »Novice«.
Registrirani uporabniki spletnega portala imajo možnost, da se s klikom na »@Obveščaj me«, ki je na desnem delu spletne strani posamezne storitve, naročijo na obveščanje o spremembah na spletni strani, ki zadeva posamezno storitev. Obveščanje
lahko na enak način tudi prekličejo. Poleg navedenega pa imajo uporabniki možnost
spreminjanja nastavitev v zvezi z obveščanjem tudi na »Moji strani«. V levem delu
morajo med nastavitvami izbrati »Pregled obveščanja« in v oknu, ki se jim odpre,
izbrati storitve, o katerih želijo prejemati obvestila.
Med predlogi za izboljšanje spletnega portala je tudi poenostavitev prijave
na spletni portal.
Prijava oziroma registracija na spletni portal je narejena v skladu z obstoječimi
smernicami na tem področju in od uporabnika zahteva le vnos uporabniškega imena in gesla. Uporabnik pridobi geslo tako, da ob prvi prijavi na spletni portal navede
izbrano uporabniško ime in elektronski naslov, na katerega prejme geslo za prijavo.
Možnosti poenostavitve na tem področju ni.
Tudi dostop do podatkov, ki so brezplačni (iPRS, JOLP), zaradi spremljanja in zaščite podatkov zahteva prijavo na spletni portal, ponekod pa še vnos kode, ki se izpiše
na zaslonu.

3.7	Navodila za uporabo računalniških programov in aplikacij
Nekateri uporabniki menijo, da bi morala biti navodila za uporabo računalniških
programov in aplikacij bolj preprosta, bolj razumljiva in bolj pregledna.
Pri pripravi navodil za uporabo računalniških programov in aplikacij AJPES namenja posebno skrb prav njihovi preprostosti. Vendar zaradi obsežnosti in zahtevnosti
posameznih področij in zaradi potrebe po zagotovitvi številnih kontrol v računalniških
programih in aplikacijah za vnos podatkov ni vedno mogoče zagotoviti zelo preprostih
rešitev. So pa mnenja uporabnikov tudi izrazito različna. Po mnenju nekaterih, morda
bolj veščih dela z računalniškimi programi in aplikacijami, so navodila dovolj preprosta. Eden od uporabnikov navaja: »Bolj enostavnega in preglednega programa, ki
vedno tudi deluje, ne poznam. Le tako naprej!«

3.8

Svetovanje in strokovna pomoč

Uporabniki so z nasveti in strokovno pomočjo uslužbencev AJPES v glavnem zadovoljni, nekateri pa navajajo težave v komunikaciji, predvsem po telefonu.
Temeljno vodilo poslovanja AJPES z uporabniki je strokovnost in prijaznost. Večina
uslužbencev AJPES je ustrezno usposobljena, poleg strokovnega ima tudi primerno
znanje s področja komuniciranja z uporabniki. AJPES je za nekatere uslužbence tudi
organizirala seminarje za strokovno in prijazno komuniciranje. Tovrstni seminarji (začetni in osvežitveni) bodo postopno organizirani za vse uslužbence AJPES.
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4.	PREDLOGI NOVIH STORITEV
Na šesto vprašanje »Katere storitve bi AJPES po vašem mnenju še lahko opravljala?« je odgovorilo 180 uporabnikov.
Uporabniki storitev so z vsebino in obsegom sedanjih storitev AJPES v glavnem
zadovoljni in večinoma niso predlagali vpeljave novih storitev. Nekateri uporabniki
pa bi želeli, naj AJPES opravlja storitve, ki jih ne more opravljati. Navedli so plačilni
promet in z njim povezane storitve, finančno in davčno svetovanje, zbiranje različnih
podatkov, ki so v pristojnosti drugih institucij, itd. Predlagali so tudi združitev AJPES
in Uprave Republike Slovenije za javna plačila.
Uporabniki so tako kakor prejšnja leta poudarili nujnost vzpostavitve sistema zbiranja vseh statističnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih le na enem mestu, in to
pri AJPES. Precej uporabnikov pa se zavzema za združitev vseh registrov poslovnih
subjektov v AJPES. Oba predloga AJPES že uresničuje, saj sodita med njene temeljne dolgoročne cilje.
Uresničeni sta poenostavitev predlaganja letnih poročil in poenostavitev predlaganja podatkov o izplačanih plačah. Po novem poslovni subjekti letna poročila in
podatke o izplačanih plačah predlagajo le AJPES, ne več tudi Davčni upravi Republike
Slovenije oziroma Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Predlog o zagotovitvi registracije vseh poslovnih subjektov na enem mestu – pri
AJPES – pa je v uresničevanju. Registracijo samostojnih podjetnikov prek enotnih
vstopnih točk VEM in sistema e-VEM z vpisom podatkov v Poslovni register Slovenije
opravlja AJPES že od 1. 7. 2005. V prvih mesecih leta 2008 pa je bila vzpostavljena
enotna baza podatkov Sodnega registra in Poslovnega registra Slovenije in vpeljana
elektronska registracija gospodarskih družb prek sistema VEM. V letu 2008 bo AJPES
začela voditi tudi Register sobodajalcev, v letu 2009 pa načrtuje vzpostavitev vodenja
Registra društev in Registra sindikatov v okviru Poslovnega registra Slovenije.
Konkretni predlogi novih storitev, ki bi jih AJPES po mnenju uporabnikov lahko
opravljala, zadevajo predvsem področje letnih poročil in področje Poslovnega registra
Slovenije in so obravnavani v nadaljevanju.

4.1	Letna poročila
Uporabniki so predlagali, naj AJPES poslovnim subjektom, ki imajo poslovno leto
različno od koledarskega, omogoči vnos podatkov prek spletne aplikacije, na voljo
uporabnikom s poslovnim letom, enakim koledarskemu.
AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil za tri različne namene: za državno statistiko, za informiranje javnosti in za davčne namene. Medtem ko za davčne
namene in za informiranje javnosti ni nujno, da velja obdobje poročanja za koledarsko
leto, pa je to obdobje obvezno za poročanje za državno statistiko. Za državno statistiko je namreč izrednega pomena, da je obdobje poročanja enako za vse poročevalce
in to vedno brez izjeme (ni namreč mogoče seštevati podatkov, ki izhajajo iz različnih
obdobij), da je vsebina poročanja enaka za vse poročevalce in da so enote, v katerih
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poročajo, enake za vse poročevalce. Le tako je mogoče zagotoviti časovne vrste vedno in za vse enote v enakih časovnih intervalih. Zato je v drugem odstavku 59. člena
Zakona o gospodarskih družbah navedeno, da lahko poenostavitve (to pomeni uporabo spletne aplikacije AJPES hkrati za vse navedene namene) uveljavijo le poslovni
subjekti, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu.
Nekateri uporabniki želijo, da bi AJPES omogočila vnos podatkov v aplikacije
AJPES tudi za medletne računovodske izkaze.
AJPES na svojem spletnem portalu ponuja aplikacije za vnos podatkov v računovodske izkaze le za obdobje koledarskega leta. Že v preteklosti so uporabniki dali
pobude, da bi AJPES podobno omogočila tudi možnost vnosa v računovodske izkaze
za obdobja, krajša od enega leta, predvsem zaradi vgrajenih računskih in logičnih
kontrol, ki omogočajo lažjo izdelavo računovodskih izkazov. Trenutno je med letom
uporabnikom na voljo le Excel preglednica, ki jo lahko uvozijo v lokalno okolje, kjer
lahko vanjo vpisujejo tudi podatke za obdobje, krajše od enega leta. Res pa je, da je
polje z oznako obdobja, za katero se poroča, »fiksirano«, zato je treba na izpisu ročno
popraviti podatek o presečnem dnevu. Ta želja uporabnikov za AJPES torej ni nova,
vendar pa mora biti ob tem zagotovljeno, da ne bodo uporabniki podatkov iz računovodskih izkazov za krajša obdobja predložili AJPES ob predložitvi letnih poročil za
posamezno leto.
Po mnenju uporabnikov bi AJPES lahko zbirala podatke gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij za Statistični urad Republike Slovenije.
Predlog je zanimiv. AJPES ga bo v sodelovanju s Statističnim uradom Republike
Slovenije preučila, še zlasti zato, ker mora AJPES zagotavljati pravilne podatke o
razvrstitvi poslovnih subjektov po dejavnosti na podlagi podatkov o dodani vrednosti
posameznih dejavnosti, ki jih opravljajo poslovni subjekti.

4.2	Poslovni register Slovenije
Uporabniki so predlagali, naj bi AJPES dala na voljo več različnih informacij o
poslovnih subjektih in o povezavah med njimi. Predlagali so tudi, naj AJPES uvede
možnost, da bi uporabniki v aplikaciji iPRS označili poslovne subjekte, za katere naj bi
jim AJPES pošiljala elektronska sporočila o spremembah njihovih podatkov.
AJPES zagotavlja uporabnikom vpogled in izpise tistih javnih podatkov o poslovnih
subjektih, ki jih vodi v Poslovnem registru Slovenije in v drugih svojih javnih evidencah. Povezave med poslovnimi subjekti bi bile možne v glavnem prek podatka o ustanoviteljih in zastopnikih poslovnih subjektov, vendar takšnega dostopa do podatkov
Zakon o Sodnem registru ne dovoljuje.
Možnost glede označbe poslovnih subjektov v aplikaciji iPRS in možnost pošiljanja
elektronskih sporočil o spremembah njihovih podatkov bo AJPES preučila.
Uporabniki menijo, da bi AJPES morala razširiti možnosti iskanja podatkov o poslovnih subjektih prek aplikacije iPRS.
Iskalnik za vpogled v podatke o določenem poslovnem subjektu prek aplikacije
iPRS že sedaj vsebuje možnost iskanja po dejavnosti in po pravnoorganizacijski obliki.
Vendar je v ozadju teh iskalnih kriterijev uradna klasifikacija dejavnosti oziroma šifrant
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pravnoorganizacijskih oblik, kakor ga poznata Sodni register in Poslovni register Slovenije. Predlagani način iskanja bi zahteval izdelavo novih informacijskih rešitev, ki bi
posamezne postavke iz obstoječih šifrantov pretvorile v neke nove skupine poslovnih
subjektov. S takšnim načinom pretvorbe pa s posamezno skupino poslovnih subjektov ne bi mogli zajeti vseh poslovnih subjektov, ki bi morda sodili v to skupino bodisi
po dejavnosti ali glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko, zato bi uporaba takšnega iskalnika lahko dala napačne rezultate.
Po mnenju uporabnikov bi morala AJPES na svojem spletnem portalu zagotavljati
tudi podatke o novoustanovljenih poslovnih subjektih in podatke o postopkih stečajev
in likvidacije poslovnih subjektov.
AJPES bo te predloge uresničila v glavnem že v letu 2008. Na podlagi Zakona o
Sodnem registru bo na svojem spletnem portalu zagotovila objavo vseh vpisov v zvezi z gospodarskimi družbami v Sodni register, to pa bo nadomestilo sedanjo objavo
vpisov v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pa bo AJPES na svojem
spletnem portalu zagotovila tudi javno objavo podatkov in listin v postopkih zaradi
insolventnosti pravnih in fizičnih oseb.
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A

JPES je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik. Ker poleg
nalog po javnem pooblastilu opravlja tudi gospodarsko dejavnost, je v skladu
s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava in s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov določeni uporabnik enotnega kontnega
načrta.
AJPES pridobiva denarna sredstva za opravljanje svojih nalog neposredno od plačnikov storitev in iz proračuna Republike Slovenije.
Računovodsko poročilo AJPES za leto 2007 temelji na podatkih iz računovodskih
izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih iz Finančnega načrta
AJPES za leto 2007. Pri izdelavi računovodskih izkazov je AJPES upoštevala Zakon
o računovodstvu, predpise, izdane na njegovi podlagi, in Slovenske računovodske
standarde.
Revizijo Letnega poročila AJPES za leto 2007 je v maju 2008 opravila KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o. Revidirala je Letno poročilo AJPES za leto
2007 in v povezavi s tem bilanco stanja AJPES na dan 31. 12. 2007 ter izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami za tedaj končano leto. Pregledala je tudi poslovno poročilo. Revizijo je opravila v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki  zadevajo
revizijo računovodskih izkazov in revidiranje skladnosti s predpisi. Izrazila je mnenje,
da so računovodski izkazi resnična in poštena predstavitev finančnega stanja AJPES
na dan 31. 12. 2007 ter njenih prihodkov in odhodkov za tedaj končano leto v skladu
z Zakonom o računovodstvu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in mnenje, da je
AJPES na dan 31. 12. 2007 v vseh pomembnih pogledih upoštevala določbe o računovodskem poročanju iz Zakona o javnih financah in iz Zakona o računovodstvu ter
določbe predpisov, izdanih na njihovi podlagi. Ugotovila je tudi, da je poslovno poročilo AJPES za leto 2007 v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi.
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o. pisma poslovodstvu AJPES ni
predložila.
O opravljeni reviziji je izdala naslednje poročilo.
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1.
BILANCA STANJA AJPES
NA DAN 31. 12. 2007 s pojasnili

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7

1.1

Bilanca stanja ajpes na dan 31. 12. 2007

SREDSTVA

Indeks

Struktura v %

31.12.2007 31.12.2006

07/06

31.12.2007

31.12.2006

1

2

3

4

5

6.934.509

7.294.148

95,1

71,5

77,00

657.645

651.361

101,0

6,8

6,9

5.740.614

5.923.281

96,9

59,2

62,5

439.921

566.680

77,6

4,5

6,0

88.705

147.108

60,3

0,9

1,5

7.624

5.718

133,3

0,1

0,1

2.768.478

2.180.389

127,0

28,5

23,0

Denarna sredstva v blagajni in
takoj unovčljive vrednostnice

778

775

100,4

–

–

Dobroimetje pri bankah
in drugih finančnih ustanovah

69.391

187.338

37,0

0,7

2,0

Kratkoročne terjatve
do kupcev

29.137

76.979

37,9

0,3

0,8

635.327

251.605

252,5

6,6

2,7

329

442

74,4

–

–

1.728.060

1.421.881

121,5

17,8

15,0

57.003

87.873

64,9

0,6

0,9

3.567

3.410

104,6

–

–

Druge kratkoročne terjatve

216.738

136.806

158,4

2,2

1,5

Aktivne časovne razmejitve

28.148

13.280

212,0

0,3

0,1

9.702.987

9.474.537

102,4

100,0

100,0

65.114

34.680

187,8

–

–

1. Dolgoročna sredstva
in sredstva v upravljanju
Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva
Dolgoročno dana
posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve
iz poslovanja
2. Kratkoročna sredstva in
aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne terjatve
za globe in povprečnine
Dani
predujmi
in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve
iz financiranja

SREDSTVA

Sredstva v
izvenbilančni evidenci

7
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v EUR
OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV

Stanje

Indeks

31.12.2007 31.12.2006

07/06

Struktura v %
31.12.2007

31.12.2006

6

7

8

9

10

8.198.557

8.537.050

96,0

84,5

90,1

7.095.793

7.343.969

96,6

73,1

77,5

–

111.363

–

–

1,2

Obveznosti za dolgoročne
finančne naložbe

145.708

234.981

62,0

1,5

2,5

Presežek prihodkov nad
odhodki

957.056

846.737

113,0

9,9

8,9

1.504.430

937.487

160,5

15,5

9,9

1.930

1.863

103,6

–

–

Kratkoročne obveznosti
do zaposlenih

407.398

381.800

106,7

4,2

4,0

Kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev

232.092

103.148

225,0

2,4

1,1

Druge kratkoročne
obveznosti iz poslovanja

126.207

132.124

95,5

1,3

1,4

Kratkoročne obveznosti
do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

736.803

318.552

231,3

7,6

3,4

9.702.987

9.474.537

102,4

100,0

100,0

65.114

34.680

187,8

–

–

1. Lastni viri in
dolgoročne obveznosti
Obveznosti za
sredstva v upravljanju
Dolgoročno razmejeni prihodki

2. Kratkoročne
obveznosti
Kratkoročne obveznosti za
prejete predujme in varščine

OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV
Viri sredstev v
izvenbilančni evidenci
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1.2	Pojasnila k Bilanci stanja AJPES na dan 31. 12. 2007
AJPES je na dan 31. 12. 2007 v Bilanci stanja izkazala 9.702.987 evrov sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev, 2 % več kakor na dan 31. 12. 2006. Ob koncu
leta 2007 je AJPES v izvenbilančni evidenci izkazala 65.114 evrov sredstev oziroma
obveznosti do virov sredstev.

1.2.1

Sredstva

1.2.1.1

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so bila izkazana neopredmetena  sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po
dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, dolgoročno dana
stanovanjska posojila uslužbencem nekdanje Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet in druga tovrstna sredstva.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se vodi tudi drobni inventar, ki se v celoti
odpiše ob nabavi.
Odpis neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bil izveden po stopnjah, določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis se ne opravlja za zemljišča
in umetniška dela ter za opremo in druga osnovna sredstva, ki so v pridobivanju. V
skladu z 10. členom tega pravilnika se stroški amortizacije neopredmetenih  sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev za dejavnost javne službe pokrivajo v breme
obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za gospodarsko dejavnost pa v breme prihodkov te dejavnosti.
Na podlagi ugotovitev pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev AJPES
na dan 31. 12. 2007 oziroma na podlagi sklepov o načinu knjiženja ugotovljenih popisnih razlik so bila zaradi zastarelosti in neuporabnosti izločena iz uporabe nekatera
opredmetena osnovna sredstva, ki niso imela knjigovodske vrednosti. Iz uporabe je
bil izločen tudi poškodovan 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 uničenje.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan
31. 12. 2007 znašala 6.934.509 evrov. Na dan 31. 12. 2007 je bilo 57 % nabavne
vrednosti tovrstnih sredstev odpisanih. Nekatera dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju so že v celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja. Tovrstnih
posameznih sredstev, med katera sodijo predvsem računalniki, tiskalniki in pisarniška
oprema, je bilo 1.426.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se iz leta
v leto zmanjšuje. Na dan 31. 12. 2007 je bila za 359.639 evrov oziroma 5 % manjša kakor na dan 31. 12. 2006. Razlog tolikšnega zmanjšanja je bila predvsem večja
vrednost odpisov neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od
vrednosti novih vlaganj v tovrstna sredstva. V letu 2007 se je vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi novih vlaganj povečala za
324.427 evrov. Za financiranje novih vlaganj so bili zagotovljeni naslednji viri: 270.873
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evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 28.812 evrov iz naslova namenskih
denarnih sredstev, prenesenih v AJPES iz Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, 24.742 evrov pa iz naslova obračunane amortizacije. Vsa na novo pridobljena tovrstna sredstva so bila v letu 2007 dana v uporabo. Na zmanjšanje dolgoročnih
sredstev in sredstev v upravljanju so vplivala tudi odplačila stanovanjskih posojil,
danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, oziroma prenos
stanja teh posojil, ki bodo odplačana v letu 2008, med kratkoročna sredstva.
Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Knjigovodska (sedanja) vrednost neopredmetenih sredstev je bila na dan 31. 12.
2007 657.645 evrov, 10 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev je bila 1.500.437 evrov, odpisana vrednost
pa 842.792 evrov. Med temi sredstvi so izkazane računalniška programska oprema in
licence za računalniške programe.
V letu 2007 so znašale naložbe v nova neopredmetena sredstva 174.133 evrov.
Obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev je znašala 167.850 evrov. Stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev je bila 56 %.
Nepremičnine
Na dan 31. 12. 2007 je bila knjigovodska (sedanja) vrednost nepremičnin 5.740.614
evrov, 83 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost
nepremičnin je bila 7.632.205 evrov, odpisana vrednost pa 1.891.591 evrov.
V letu 2007 ni bilo naložb v nepremičnine.
Obračunana amortizacija poslovnih zgradb je za leto 2007 znašala 272.455 evrov.
Učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi okrepitve je znašal 7.336 evrov, učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi oslabitve pa 97.124 evrov. Stopnja odpisanosti nepremičnin je bila 25 %.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Knjigovodska (sedanja) vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila na dan 31. 12. 2007 439.921 evrov, 6 % vseh dolgoročnih sredstev in
sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev je bila 6.888.095 evrov, odpisana vrednost pa 6.448.174 evrov. V ta sredstva
sodijo računalniška in pisarniška oprema ter druga oprema in sredstva za opravljanje
dejavnosti AJPES.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi je evidentiran tudi drobni inventar, ki je bil
ob nabavi v celoti odpisan. Znesek drobnega inventarja, katerega nabavna in odpisana vrednost sta zato enaki, je na dan 31. 12. 2007 znašal 818.826 evrov.
V letu 2007 so znašale naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva
ter v drobni inventar 150.294 evrov. V letu 2007 je bila nabavljena računalniška oprema (računalniki in tiskalniki) v znesku 102.867 evrov, oprema za hlajenje v znesku
7.784 evrov, oprema za razmnoževanje pisnega gradiva (fotokopirni stroji) v znesku
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5.855 evrov, pisarniška oprema v znesku 5.690 evrov in druga oprema (računski stroji, mobilni telefoni) v znesku 28.098 evrov.
Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala 277.052 evrov, od tega je znašal 100 % odpis drobnega inventarja 16.752 evrov.
Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila 94 %.
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Na dan 31. 12. 2007 je bilo neodplačanih še za 88.705 evrov dolgoročno danih
posojil, to je stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet z rokom odplačila, daljšim od enega leta. V primerjavi s stanjem
na dan 31. 12. 2006 je bilo stanje teh posojil ob koncu leta 2007 manjše za odplačila
stanovanjskih posojil v znesku 58.403 evrov.
AJPES na dan 31. 12. 2007 ni imela dolgoročnih depozitov.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so na dan 31. 12. 2007 znašale 7.624 evrov in
pomenijo vplačana sredstva AJPES v rezervni sklad na podlagi zakonskih predpisov.
Vplačila teh sredstev zadevajo stanovanjsko-poslovni zgradbi v Kamniku in v Litiji, v
katerih ima AJPES arhivske prostore.
1.2.1.2

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Med kratkoročnimi sredstvi so bile izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve do kupcev, denarna sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kratkoročne finančne naložbe
in druga kratkoročna sredstva.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih sredstev, vključno z aktivnimi časovnimi razmejitvami, je na dan 31. 12. 2007 znašala 2.768.478 evrov. Bila je za 588.089 evrov,
to je za 27 %, večja kakor ob koncu leta 2006. Povečanje knjigovodske vrednosti
kratkoročnih sredstev je bilo predvsem posledica povečanja kratkoročnih terjatev iz
naslova kratkoročno vezanih denarnih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za finance za 281.205 evrov in posledica povečanja terjatev do državnih in drugih institucij
oziroma do Davčne uprave Republike Slovenije zaradi preplačila davka od dohodkov
pravnih oseb iz naslova gospodarske dejavnosti za 61.566 evrov. Omeniti velja povečanja terjatev iz naslova neplačanih glob in stroškov postopkov za 383.722 evrov. Ta
oblika terjatev je nastala z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa. Neplačane tovrstne terjatve v znesku 590.557 evrov po izvršljivih odločbah in plačilnih
nalogih je AJPES predala Davčni upravi Republike Slovenije, ki v skladu z veljavnimi
predpisi opravlja postopke prisilne izterjave. Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova opravljanja storitev AJPES so se zmanjšale za 47.842 evrov. AJPES je v letu 2007
za izterjavo dospelih neplačanih terjatev oziroma za tekoče urejanje stanja v zvezi s
terjatvami izpeljala vrsto aktivnosti. Dolžnike je redno opominjala, naj svoje dospele
obveznosti poravnajo (telefonski in pisni opomini). Z dolžniki je opravila uskladitev ter11
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jatev na podlagi Izpisov odprtih postavk terjatev po stanju na dan 30. 11. 2007. Zoper
posameznega dolžnika, ki kljub opominom ni  poravnal svojih dospelih obveznosti v
skupnem znesku več kakor 37,56 evrov (znesek nadomestila za javno objavo letnega
poročila, elektronsko predloženega na poenotenih obrazcih za gospodarske družbe
in zadruge), je AJPES pri pristojnem okrajnem sodišču vložila predlog za izvršbo za
izterjavo terjatev. Tovrstne terjatve je imela v letu 2007 do 599 poslovnih subjektov,
skupaj so znašale 46.256 evrov (do 31. 12. 2007 je bilo izdanih 363 pravnomočnih
sklepov o izvršbi v skupnem znesku 30.326 evrov, s pripadajočimi stroški izvršilnih
postopkov v znesku 19.905 evrov). Poleg tega je pristojnim sodiščem prijavila terjatve do dolžnikov, ki so v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
Za terjatve v znesku 211.487 evrov, za katere je bila izterjava vprašljiva, je oblikovala
popravek vrednosti, njihovo izterjavo pa nadaljevala. Na podlagi sklepov o načinu
knjiženja ugotovljenih popisnih razlik po stanju na dan 31. 12. 2007 je AJPES iz knjigovodskih evidenc izbrisala terjatve do poslovnih subjektov, ki ne obstajajo več. Takšnih
terjatev je bilo na dan 31. 12. 2007 za 73.150 evrov.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Pretežni del kratkoročnih sredstev (62 %) so ob koncu leta 2007 pomenile kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.728.060 evrov,
od tega so vezana sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance znašala 1.700.000
evrov (neporabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in
neporabljena amortizacija iz naslova gospodarske dejavnosti ter neporabljena namenska sredstva za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin in za vzpostavitev Informacijskega sistema za posredovanje in
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju).
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev so na dan 31. 12. 2007 znašale 664.464 evrov (24
% vseh kratkoročnih sredstev), od tega terjatve za neplačane globe in stroške postopkov v zvezi z opravljanjem nalog AJPES kot prekrškovnega organa 635.327 evrov,
terjatve za neplačana nadomestila za javno objavo letnih poročil in druge neplačane
terjatve pa 29.137 evrov. Kratkoročne terjatve do kupcev AJPES so bile izkazane v
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Na dan 31. 12. 2007 je imela AJPES na podračunu pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila 69.391 evrov sredstev (3 % vseh kratkoročnih sredstev).
Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve so ob koncu leta 2007 znašale 216.738 evrov (8 %
vseh kratkoročnih sredstev). Od tega so terjatve za vstopni davek na dodano vrednost znašale 134.974 evrov, terjatve za preveč plačani davek od dohodkov pravnih
12
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oseb 61.566 evrov, terjatve za stroške postopkov v zvezi z izterjavo terjatev prek
sodišč 9.539 evrov, terjatve za refundacijo boleznin do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 7.413 evrov, terjatve do zavarovalnic 1.871 evrov, druge kratkoročne
terjatve do zaposlenih 995 evrov in druge kratkoročne terjatve do bank in Mobitela
(plačilne kartice, Moneta) 380 evrov.
Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so bile izkazane terjatve iz naslova stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
ki dospejo v plačilo v letu 2008. Stanje tovrstnih terjatev je na dan 31. 12. 2007 znašalo 57.003 evre (2 % vseh kratkoročnih sredstev).
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Kratkoročne terjatve iz financiranja so ob koncu leta 2007 znašale 3.567 evrov. Zadevajo terjatve za obresti od vezanih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za finance v
znesku 2.667 evrov in terjatve za obresti od denarnih sredstev na vpogled na podračunu AJPES pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v znesku 900 evrov.
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice ter dani
predujmi in varščine
V blagajni je bilo na dan 31. 12. 2007 778 evrov denarnih sredstev (blagajniški maksimum in dnevni iztržek). Dani predujmi za strokovno literaturo so znašali 329 evrov.
Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 28.148 evrov so bili ob koncu leta
2007 izkazani razmejeni stroški vzdrževanja programske opreme v znesku 12.470
evrov, stroški v zvezi z izobraževanjem uslužbencev v znesku 3.931 evrov, zavarovalne premije za avtomobile v znesku 5.006 evrov, stroški telefonskih naročnin v znesku
2.334 evrov, stroški poštninskega stroja v znesku 1.404 evrov, stroški nakupa strokovne literature v znesku 241 evrov, drugi stroški, ki zadevajo leto 2008, pa v znesku
2.762 evrov.
1.2.1.3

Zaloge

AJPES nima zalog. Material kupuje in porablja sproti.
1.2.1.4

Aktivni konti izvenbilančne evidence

AJPES je ob koncu leta 2007 na aktivnih kontih izvenbilančne evidence sredstev
izkazala 65.114 evrov. Od tega zneska znaša vrednost računalniškega strežnika s
programsko opremo, ki ga je Banka Slovenije na podlagi medsebojnega Dogovora o
zbiranju podatkov za namene statistike finančnih računov zagotovila AJPES za opra13
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vljanje nalog v zvezi z vodenjem in posredovanjem podatkov, 15.996 evrov, 49.118
evrov pa pomeni tožbeni zahtevek zaradi varstva pravic iz delovnega razmerja.

1.2.2	Obveznosti do virov sredstev
1.2.2.1 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
V tej skupini obveznosti je AJPES izkazovala obveznosti za sredstva v upravljanju
(obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva),  obveznosti za dolgoročne finančne naložbe in presežek prihodkov nad odhodki. Na dan 31.
12. 2007 je bilo stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti 8.198.557 evrov, 4 %
manjše od stanja ob koncu leta 2006. Na zmanjšanje je vplivalo predvsem  zmanjšanje oziroma odprava dolgoročno razmejenih prihodkov - namenska sredstva za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin in
za vzpostavitev Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah
v javnem sektorju. Zmanjšale pa so se tudi obveznosti za sredstva v upravljanju, in to
za 3 %. Razlog je enak kakor za zmanjšanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi je bil največji delež obveznosti za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, vključno z neporabljeno
amortizacijo, in to 87 %. Tovrstne obveznosti so na dan 31. 12. 2007 znašale 7.095.793
evrov.
Stanje in spremembe obveznosti za sredstva v upravljanju (obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva) so bile v letu 2007 naslednje:
Stanje in spremembe obveznosti za
sredstva v upravljanju v letu 2007
I.

Znesek
v EUR

Stanje na dan 31. 12. 2006

7.343.969

1. Povečanje obveznosti:

299.690

- Prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije za nakup
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

270.873

- Razlika zaradi preračuna iz tolarjev v evre

5

- Sredstva za nakup računalniške programske opreme
  za Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

28.812

Zmanjšanje obveznosti:

547.866

- Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev

547.866

II. Stanje na dan 31. 12. 2007 (I. + 1. – 2.)

7.095.793

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so na dan 31. 12. 2007 znašale 145.708
evrov (2 % obveznosti). To so obveznosti iz naslova stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. V primerjavi s stanjem na
dan 31. 12. 2006 so se zaradi odplačil stanovanjskih posojil v letu 2007 te obveznosti
zmanjšale za 89.273 evrov. Zneski odplačanih posojil pomenijo prihodek proračuna
Republike Slovenije.
Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31. 12. 2007 znašal 957.056 evrov, od
tega je 110.319 evrov presežka prihodkov nad odhodki za leto 2007 (po odbitku davka
14
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od dohodkov pravnih oseb), 846.737 evrov pa presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe iz
preteklih let v znesku 237.417 evrov bo po sklepu Vlade Republike Slovenije porabljen
za kritje negativnega poslovnega izida – presežka odhodkov nad prihodki javne službe
v prihodnje. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova gospodarske dejavnosti iz
preteklih let v znesku 609.320 evrov pa bo ostal nerazporejen. Glede na potrebe bo
razporejen oziroma porabljen za predpisane namene pozneje.
Povečanje stanja presežka prihodkov nad odhodki je bilo v letu 2007 naslednje:
Stanje in sprememba presežka prihodkov nad odhodki v letu 2007

Znesek
v EUR

I.

846.737

Stanje na dan 31. 12. 2006

1. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007

110.319

II. Stanje na dan 31. 12. 2007 (I. + 1.)

957.056

1.2.2.2 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2007 znašale 1.504.430 evrov, 61 %
več kakor na dan 31. 12. 2006. Razlog je predvsem v kar 2-kratnem povečanju kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in do dobaviteljev, v
povečanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih za 7 % in v povečanju  kratkoročnih
obveznosti za prejete predujme za 4 %.
AJPES ob koncu leta 2007 ni izkazovala dospelih neporavnanih kratkoročnih
obveznosti.
AJPES ob koncu leta 2007 ni izkazovala pasivnih časovnih razmejitev.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so bile na dan 31. 12. 2007 v znesku 407.398 evrov  izkazane nedospele obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih plač in nadomestil plač s pripadajočimi davki in prispevki iz plač za december
2007, ki so bile izplačane v januarju 2008.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2007
znašale 736.803 evre, od tega obveznosti do proračuna Republike Slovenije  731.856
evrov (634.755 evrov obveznosti iz naslova glob in stroškov postopkov o prekrških
pravnih in fizičnih oseb na podlagi Zakona o prekrških, 14.551 evrov obveznosti za
prenos odplačil stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, v proračun Republike Slovenije, in 82.550 evrov obveznosti za
prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzpostavitev in delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin in za vzpostavitev Informacijskega
sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju v  proračun
Republike Slovenije), obveznosti iz naslova opravljenih storitev do neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov pa 4.947 evrov.
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2007 znašale
126.207 evrov, od tega obveznosti za prispevke na izplačane plače 60.926 evrov,
obveznosti za vračila preveč plačanih nadomestil za javno objavo letnih poročil 40.464
evrov, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
7.963 evrov, obveznosti za davek na izplačane plače 6.448 evrov, obveznosti za davek
od dohodkov pravnih oseb 5.360 evrov in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
v znesku 5.046 evrov.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2007 znašale 232.092
evrov. To so bile obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso dospele v plačilo v letu 2007. Te obveznosti so bile poravnane v
januarju 2008.
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so bile na dan 31. 12. 2007 izkazane
v znesku 1.930 evrov in izvirajo iz naslova plačil nadomestil za javno objavo letnih
poročil.
1.2.2.3 Pasivni konti izvenbilančne evidence
AJPES je na pasivnih kontih izvenbilančne evidence obveznosti do virov sredstev
ob koncu leta 2007 izkazala 65.114 evrov. Ta znesek zadeva sredstva, ki jih AJPES
vodi na aktivnih kontih izvenbilančne evidence sredstev.

16
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2.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES
PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA
V LETU 2007 S POJASNILI

l e t n o
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p o r o č i l o

2 0 0 7

2.1	Izkaz prihodkov in odhodkov ajpes po načelu nastanka poslovnega dogodka
v letu 2007
v EUR
Leto 2007

Postavke poslovenega izida

Skupaj

Leto 2006

Javna služba Gospodarska Skupaj
dejavnost

I.

PRIHODKI

8.065.272

7.267.368

797.904

A.

Prihodki od poslovanja

7.947.722

7.154.301

1.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

7.947.722

7.154.301

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1

2.132.704
418.896

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu
Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti
Prihodki iz sredstev javnih financ
Drugi prihodki od prodaje

Javna služba Gospodarska
dejavnost

8.114.100

6.935.636

1.178.464

793.421

7.905.036

6.753.021

1.152.015

793.421

7.905.003

6.752.988

1.152.015

2.132.704

-

2.127.191

2.127.191

-

418.896

-

470.677

470.677

-

783.700

-

783.700

1.129.644

-

1.129.644

4.518.484

4.518.484

-

4.039.392

4.039.392

-

93.938

84.217

9.721

138.099

115.728

22.371

-

-

-

33

33

-

2.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

B.

Finančni prihodki

84.495

83.628

867

84.627

82.419

2.208

C.

Drugi prihodki

21.059

17.443

3.616

121.958

97.717

24.241

D.

Prevrednotevalni poslovni prihodki

11.996

11.996

-

2.479

2.479

-

II.

ODHODKI

7.954.953

7.216.305

738.648

7.737.852

6.805.368

932.484

A.

Stroški materiala in storitev

1.800.483

1.665.507

134.976

1.754.866

1.567.006

187.860

1.

Stroški materiala

353.789

327.825

25.964

341.266

307.424

33.842

Stroški materiala

209.954

187.274

22.680

195.334

164.797

30.537

Stroški energije

143.835

140.551

3.284

145.932

142.627

3.305

Stroški storitev

1.446.694

1.337.682

109.012

1.413.600

1.259.582

154.018

306.005

287.656

18.349

282.624

263.988

18.636

21.126

20.085

1.041

21.019

19.746

1.273

241.430

236.125

5.305

204.582

198.815

5.767

57.775

47.872

9.903

65.219

51.899

13.320

8.315

7.971

344

10.958

10.361

597

38.567

36.433

2.134

44.696

41.258

3.438

71.936

2.

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

B.

Druge storitve

773.476

701.540

Stroški dela

5.810.279

5.312.669

Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.169.962

Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Delovna uspešnost
Nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

673.515

110.987

4.977.871

577.108

3.810.639

359.323

3.959.836

3.546.724

413.112

161.769

146.397

15.372

152.641

136.630

16.011

386.635

355.326

31.309

384.790

346.215

38.575

84.054

77.291

6.763

74.612

67.247

7.365

3.203

3.045

158

-

-

-

59.327

55.516

3.811

31.314

27.579

3.735

Prispevki za socialno varnost

686.743

627.704

59.039

650.672

582.762

67.910

Drugi stroški dela

258.586

236.751

21.835

301.114

270.714

30.400

79.703

-

79.703

61.884

-

61.884

2.755

-

2.755

64.321

-

64.321

48.728

43.995

4.733

49.115

42.568

6.547

41

36

5

29

25

4

1.477

1.331

146

1.235

1.060

175

211.487

192.767

18.720

251.423

216.838

34.585

-

-

-

-

-

-

211.487

192.767

18.720

251.423

216.838

34.585

110.319

51.063

59.256

376.248

130.268

245.980

C.

Amortizacija

Č.

Davek od dohodkov pravnih oseb

D.

Drugi stroški

E.

Finančni odhodki

F.

Drugi odhodki

G.

784.502

497.610 5.554.979

Prevrednotevalni poslovni odhodki
Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja

III. Presežek prihodkov nad odhodki (i.– Ii.)
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2.2	Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov AJPES
po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2007
V prilogi k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka
(po fakturirani realizaciji) so prihodki in odhodki razčlenjeni po vrstah dejavnosti na dejavnost javne službe in na gospodarsko dejavnost. Razčlenitev je opravljena na podlagi Metodologije za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti AJPES. Odhodki
gospodarske dejavnosti AJPES so v skladu z metodologijo vsi neposredni stroški
opravljanja 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 ugotavlja AJPES
na podlagi štirih sodil: deleža neposrednih stroškov dela za opravljanje gospodarske
dejavnosti in neposrednih 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 podatkovnih baz v celotnih stroških amortizacije in deleža
prihodkov od prodaje proizvodov in storitev gospodarske dejavnosti v celotnih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev AJPES.

2.2.1	Prihodki
Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki od prodaje proizvodov in storitev in prihodki iz sredstev javnih financ oziroma proračuna Republike
Slovenije), finančni prihodki (prihodki od obresti na kratkoročno vezana denarna sredstva), drugi prihodki (prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav) in prevrednotevalni
poslovni prihodki (odškodnine zavarovalnic).
AJPES je v letu 2007 obračunala za 8.065.272 evrov prihodkov, 1 % manj kakor v
letu 2006. Iz naslova opravljanja nalog po javnem pooblastilu (dejavnost javne službe)
je obračunala 7.267.368 evrov prihodkov (90 %), 797.904 evrov prihodkov (10 %) pa
iz naslova gospodarske dejavnosti. Med prihodke iz naslova dejavnosti javne službe
sodijo prihodki od javne objave letnih poročil po 58. členu Zakona o gospodarskih
družbah v znesku 2.132.704 evrov (skoraj enak obseg prihodkov kakor v letu 2006),
prihodki od drugih storitev po javnem pooblastilu v znesku 418.896 evrov (11 %
manj kakor v letu 2006), prihodki iz sredstev proračuna Republike Slovenije v znesku
4.518.484 evrov (12 % več kakor v letu 2006), drugi prihodki od prodaje (prihodki od
prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bila oblikovana oslabitev terjatev) v znesku 84.217 evrov, finančni prihodki od obresti v znesku 83.628 evrov, drugi prihodki v
znesku 17.443 evrov (povračila stroškov sodnih izterjav) in prevrednotevalni poslovni
prihodki (odškodnine zavarovalnic) v znesku 11.996 evrov.

2.2.2	Odhodki
Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, obračunana od neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje
gospodarske dejavnosti, davek od dohodkov gospodarske dejavnosti, drugi stroški,
finančni in izredni odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitev terjatev).
V letu 2007 je AJPES obračunala za 7.954.953 evrov odhodkov, to je 3 % več kakor
v letu 2006: iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je bilo 7.216.305 evrov odhodkov (91 %), 738.648 evrov odhodkov (9 %) pa iz naslova gospodarske dejavnosti.
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Največji delež odhodkov so bili stroški dela, vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (plače in nadomestila plač s pripadajočimi davki in
prispevki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in prevoza
na delo in z dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, jubilejne nagrade, odpravnine itd.). V letu 2007 so znašali 5.810.279 evrov (73 % vseh
odhodkov). AJPES je obračunala stroške dela v skladu z veljavnimi predpisi; izhodiščno vrednost plače je s 1. 1. 2007 povečala za 0,45 % in s 1. 7. 2007  za 1,3 %. V letu
2007 je znašala povprečna bruto mesečna plača uslužbencev AJPES, izračunana na
podlagi delovnih ur, 1.497 evrov. Regres za letni dopust je bil izplačan posameznemu
uslužbencu v znesku 646 evrov. Stroški materiala in storitev so znašali 1.800.483
evrov, 3 % več kakor v letu 2006. Pomenili so 23 % vseh odhodkov. Med največje
stroške storitev sodijo stroški računalniških storitev v znesku 359.334 evrov, sledijo
poštne storitve v znesku 201.974 evrov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v
znesku 142.907 evrov, stroški telefona, telefaksa, elektronske pošte v znesku 87.298
evrov, stroški električne energije v znesku 85.277 evrov, stroški čiščenja poslovnih
prostorov v znesku 68.497 evrov, storitve varovanja zgradb v znesku 68.199 evrov,
stroški najema telefonskih vodov v znesku 56.212 evrov, storitve študentskega
servisa v znesku 55.675 evrov, stroški časopisov in strokovne literature v znesku
54.451 evrov, toplotna energija v znesku 47.978 evrov, sodni stroški v zvezi z vlaganjem predlogov za izvršbo za izterjavo terjatev do dolžnikov AJPES v znesku 33.282
evrov, stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v znesku 28.464 evrov
itd. Stroški amortizacije so bili obračunani v znesku 79.703 evre. Davek od dohodkov
pravnih oseb iz naslova opravljanja gospodarske dejavnosti je bil obračunan v znesku
2.755 evrov. Drugi stroški v znesku 48.728 evrov (nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v znesku 28.526 evrov, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov
v znesku 17.498 evrov, stroški posredovanja bonitetnih informacij v znesku 2.700
evrov), drugi odhodki v znesku 1.477 evrov, finančni odhodki v znesku 41 evrov, in
prevrednotevalni poslovni odhodki pa so bili obračunani v znesku 211.487 evrov (zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja, to je popravka vrednosti terjatev).

2.2.3	Poslovni izid
Razlika med izkazanimi prihodki in odhodki v znesku 110.319 evrov je presežek
prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2007
ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v znesku 51.063 evrov, iz
naslova gospodarske dejavnosti pa v znesku 59.256 evrov.
Svet AJPES je na 9. seji 27. 5. 2008 sprejel sklep, da AJPES ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe v letu 2007 zadrži za kritje dela odhodkov javne službe AJPES v prihodnje, presežek prihodkov
nad odhodki iz naslova gospodarske dejavnosti pa ostane nerazporejen in se
pozneje razporedi oziroma porabi za predpisane namene.
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3.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES
PO NAČELU DENARNEGA TOKA V LETU 2007
S POJASNILI

l e t n o
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p o r o č i l o

2 0 0 7

3.1	Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES po načelu denarnega toka v letu 2007
v EUR
Leto 2007

Postavke poslovenega izida

Skupaj

Leto 2006

Javna služba Gospodarska Skupaj
dejavnost

Javna služba Gospodarska
dejavnost

I.

PRIHODKI

8.181.665

7.371.355

810.310

8.210.389

7.066.907

1.143.482

1.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

3.275.038

2.469.703

805.335

3.656.764

2.529.799

1.126.965

2.050.619

2.050.619

-

2.052.922

2.052.922

-

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu

419.084

419.084

-

476.844

476.844

-

Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti

805.335

-

805.335

1.126.965

-

1.126.965

Drugi prihodki od prodaje

-

-

-

-

-

-

Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

-

-

-

33

33

-

- 4.406.609

Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1

2.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

4.789.357

4.789.357

4.406.609

-

3.

Prihodki od obresti

83.220

82.349

871

83.062

80.850

2.212

4.

Drugi nedavčni prihodki

34.050

29.946

4.104

63.954

49.649

14.305

II.

ODHODKI

7.943.825

7.213.065

730.760

7.762.967

6.895.478

867.489

1.

Izdatki za blago in storitve

1.978.737

1.753.437

225.300

1.941.492

1.661.697

279.795

741.364

665.068

76.296

714.038

603.514

110.524

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve

13.898

12.847

1.051

2.512

2.253

259

Energija. voda. komunalne
storitve in komunikacije

424.994

404.541

20.453

403.276

382.816

20.460

Prevozni stroški in storitve

34.534

32.842

1.692

41.166

38.654

2.512

Izdatki za službena potovanja

38.915

36.764

2.151

47.121

44.488

2.633

183.466

178.766

4.700

117.560

113.412

4.148

Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine

2.

81.262

71.896

9.366

94.258

82.315

11.943

Davek na izplačane plače

169.673

155.590

14.083

210.724

189.651

21.073

Drugi operativni odhodki

290.631

195.123

95.508

310.837

204.594

106.243

4.833.411

4.419.907

413.504 4.588.307

4.127.925

460.382

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki

4.147.490

3.790.805

356.685

3.939.597

3.545.639

393.958

Regres za letni dopust

161.769

146.401

15.368

152.645

136.617

16.028

Povračila in nadomestila

383.658

352.493

31.165

385.958

347.296

38.662

78.449

72.173

6.276

74.449

67.080

7.369

Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

1.648

1.567

81

-

-

-

60.397

56.468

3.929

35.658

31.293

4.365

3.

Prispevki delodajalca za socialno varnost

777.790

710.900

66.890

738.976

662.123

76.853

4.

Investicijski odhodki

353.887

328.821

25.066

494.192

443.733

50.459

Nakup opreme

324.427

299.685

24.742

405.713

356.748

48.965

29.460

29.136

324

88.479

86.985

1.494

237.840

158.290

79.550

447.422

171.429

275.993

Investicijsko vzdrževanje

III. Presežek prihodkov nad odhodki (i.– Ii.)
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3.2	Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka v letu 2007
V tem izkazu je pri izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevano načelo denarnega toka oziroma plačane realizacije. Za priznanje prihodka oziroma odhodka po tem
načelu morata biti izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek mora nastati in denarna
sredstva morajo biti prejeta oziroma izplačana. Tudi v Izkazu prihodkov in odhodkov
po načelu denarnega toka je treba izkazati prihodke in odhodke posebej za dejavnost
javne službe in posebej za gospodarsko dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v
Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ima evidenčno naravo. Podatki so namenjeni spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države in na ravni
občin.
AJPES je v letu 2007 po načelu denarnega toka ugotovila 8.181.665 evrov prihodkov, 7.943.825 evrov odhodkov in 237.840 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Iz
naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2007 ugotovila 7.371.355 evrov prihodkov in 7.213.065 evrov odhodkov, torej presežek prihodkov nad odhodki v znesku
158.290 evrov. Iz naslova gospodarske dejavnosti pa je AJPES po načelu denarnega
toka ugotovila 810.310 evrov prihodkov in 730.760 evrov odhodkov, torej presežek
prihodkov nad odhodki v znesku 79.550 evrov.
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4.
PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA
AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO
2007 Z OBRAZLOŽITVIJO

l e t n o

p o r o č i l o

2 0 0 7
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4.1	Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu
denarnega toka za leto 2007
Postavke poslovenega izida

FINANČNI NAČRT
Skupaj

Javna služba
1

2

3

8.184.140

7.211.848

972.292

3.254.467

2.286.348

968.119

1.910.366

1.910.366

-

Prihodki od storitev po javnem pooblastilu

375.982

375.982

-

Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od storitev po 58. členu ZGD-1

968.119

-

968.119

Drugi prihodki od prodaje

-

-

-

Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

-

-

-

4.865.631

4.865.631

-

2.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

3.

Prihodki od obresti

41.729

41.729

-

4.

Drugi nedavčni prihodki

22.313

18.140

4.173

II.

ODHODKI

8.255.746

7.323.211

932.535

1.

Izdatki za blago in storitve

2.094.163

1.787.567

306.596

837.507

707.507

130.000

3.547

3.196

351

418.794

397.343

21.451

38.433

36.093

2.340

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja

2.

43.232

41.000

2.232

Tekoče vzdrževanje

114.337

110.049

4.288

Najemnine in zakupnine

134.848

116.650

18.198

Davek na izplačane plače

171.090

153.981

17.109

Drugi operativni odhodki

332.375

221.748

110.627

Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.925.012

4.408.658

516.354

Plače in dodatki

4.210.482

3.768.382

442.100

Regres za letni dopust

156.902

140.427

16.475

Povračila in nadomestila

419.170

376.631

42.539

84.210

75.956

8.254

6.259

5.867

392

Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

47.989

41.395

6.594

3.

Prispevki delodajalca za socialno varnost

786.388

703.814

82.574

4.

Investicijski odhodki

450.183

423.172

27.011

Nakup opreme

408.537

382.236

26.301

Investicijsko vzdrževanje
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dejavnost

41.646

40.936

710

III. Presežek prihodkov nad odhodki (i.– Ii.)

-

-

39.757

IV. Presežek odhodkov nad prihodki (ii.–I.)

71.606

111.363

-
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v EUR
URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA
Skupaj

Javna služba
4

INDEKS

Gospodarska
dejavnost
5

Skupaj

Javna služba

Gospodarska
dejavnost

6

7 (4 : 1) x 100

8 (5 : 2) x 100

9 (6 : 3) x 100

8.181.665

7.371.355

810.310

100.0

102.2

83.3

3.275.038

2.469.703

805.335

100.6

108.0

83.2

2.050.619

2.050.619

-

107.3

107.3

-

419.084

419.084

-

111.5

111.5

-

805.335

-

805.335

83.2

-

83.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.789.357

4.789.357

-

98.4

98.4

-

83.220

82.349

871

199.4

197.3

-

34.050

29.946

4.104

152.6

165.1

-

7.943.825

7.213.065

730.760

96.2

98.5

78.4

1.978.737

1.753.437

225.300

94.5

98.1

73.5

741.364

665.068

76.296

88.5

94.0

58.7

13.898

12.847

1.051

391.8

402.0

299.4

424.994

404.541

20.453

101.5

101.8

95.3

34.534

32.842

1.692

89.9

91.0

72.3

38.915

36.764

2.151

90.0

89.7

96.4

183.466

178.766

4.700

160.5

162.4

109.6

81.262

71.896

9.366

60.3

61.6

51.5

169.673

155.590

14.083

99.2

101.0

82.3

290.631

195.123

95.508

87.4

88.0

86.3

4.833.411

4.419.907

413.504

98.1

100.3

80.1

4.147.490

3.790.805

356.685

98.5

100.6

80.7

161.769

146.401

15.368

103.1

104.3

93.3

383.658

352.493

31.165

91.5

93.6

73.3

78.449

72.173

6.276

93.2

95.0

76.0

1.648

1.567

81

26.3

26.7

20.7

60.397

56.468

3.929

125.9

136.4

59.6

777.790

710.900

66.890

98.9

101.0

81.0

353.887

328.821

25.066

78.6

77.7

92.8

324.427

299.685

24.742

79.4

78.4

94.1

29.460

29.136

324

70.7

71.2

45.6

237.840

158.290

79.550

-

-

200.1

-

-

-

-

-

-

26

AJPES Letno poročilo

4.2	Obrazložitev k Pregledu uresničitve Finančnega
načrta AJPES po načelu denarnega toka za leto 2007
4.2.1	Prihodki, odhodki in poslovni del
Finančni načrt AJPES za leto 2007 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 Finančnemu načrtu AJPES za leto
2007 in k Programu dela AJPES za leto 2007, ki ju je sprejel Svet AJPES, je Vlada
Republike Slovenije dala soglasje dne 22. 3. 2007.
AJPES je po načelu denarnega toka za leto 2007 načrtovala 8.184.140 evrov prihodkov, ugotovila pa 8.181.665 evrov prihodkov, to je skoraj na ravni  načrtovanih.
Doseženi skupni prihodki iz naslova javne službe so bili za 2 % večji od  načrtovanih
(ob tem so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev za 8 % večji), prihodki iz
naslova gospodarske dejavnosti pa so bili za 17 % manjši od načrtovanih.
Razlogov za nedoseganje načrtovanih prihodkov gospodarske dejavnosti je več.
Pomembnejši so vedno večja dostopnost javno objavljenih podatkov o poslovnih
subjektih, dolžnost upravnih organov, da sami pridobivajo podatke iz uradnih evidenc,
in racionalizacija pri zahtevah za predložitev dokumentacije v postopkih javnega
naročanja, to pa vse zmanjšuje potrebo po bonitetnih informacijah in zbirkah podatkov. Poleg tega se uveljavljajo tudi konkurenčni ponudniki enakih storitev, ki jim je to
osnovna dejavnost.
Finančni prihodki, to je prihodki od obresti na kratkoročno vezana sredstva, so
znašali 83.220 evrov. Bili so skoraj 1-krat večji od načrtovanih. Kakor že navedeno,
jih je AJPES prejela iz naslova vezave začasno še neporabljenih namenskih denarnih
sredstev.
V letu 2007 je AJPES po načelu denarnega toka ugotovila 7.943.825 evrov odhodkov, to je 96 % načrtovanih. Odhodki javne službe so bili za 2 % manjši od načrtovanih, odhodki gospodarske dejavnosti pa so bili za 22 % manjši od načrtovanih. Med
neuresničenimi odhodki velja omeniti predvsem odhodke za računalniške storitve,
ki sodijo v skupino odhodkov »pisarniški in splošni material in storitve«. AJPES je od
načrtovanih 406.026 evrov za računalniške storitve porabila 362.775 evrov, to je 89
% načrtovanega zneska. Manjši od načrtovanih so bili v letu 2007 tudi investicijski
odhodki. AJPES je načrtovala za 450.183 evrov tovrstnih odhodkov, porabila pa je
353.887 evrov, to je 79 % tega zneska.
AJPES je v Finančnem načrtu za leto 2007 po načelu denarnega toka iz naslova
javne službe načrtovala presežek odhodkov nad prihodki v znesku 111.363 evrov,
ugotovila pa je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 158.290 evrov. Iz naslova
gospodarske dejavnosti je načrtovala 39.757 evrov presežka prihodkov nad odhodki,
ugotovila pa ga je v znesku 79.550 evrov.

4.2.2	Odhodki za računalniške storitve
Uresničitev načrta posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov za računalniške
storitve je podrobneje razvidna iz preglednice.
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v EUR
Računalniške storitve
1.

Profesionalne razvojne storitve:

108.496

127.241

117,3

- Izdelava sprememb in dopolnitev
spletnih aplikacij in portala

62.594

84.051

134,3

- Razvojna  pomoč pri izvedbi
dopolnitev Oracle aplikacij

25.037

25.640

102,4

8.346

4.386

52,6

12.519

13.164

105,2

Vzdrževanje kadrovsko računovodskega
informacijskega sistema:

37.557

43.619

116,1

- Vzdrževanje programske opreme

25.038

21.544

86,1

- Operativne storitve in pomoč po naročilu

12.519

22.075

176,3

259.973

191.915

73,8

- Vzdrževanje diskovnega podsistema

41.729

38.211

91,6

- Vzdrževanje programske opreme Register neposest  nih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

31.714

47.467

149,7

- Vzdrževanje programske opreme DOKSIS

14.605

7.873

53,9

- Vzdrževanje programske opreme
  za registracijo delovnega časa

4.590

632

13,8

- Vzdrževanje strojne opreme UNIX

25.038

15.270

61,0

- Vzdrževanje sistemske programske opreme UNIX

26.289

12.315

46,8

- Vzdrževanje razvojnih orodij, baze in licenc
za uporabniške dostope do baze Oracle

31.297

25.834

82,5

- Vzdrževanje programske opreme Microsoft in
  vzdrževanje komunikacijske strojne in programske
opreme

24.203

16.640

68,8

- Vzdrževanje protivirusne programske opreme

16.692

2.952

17,7

- Sistemska pomoč administraciji Oracle
- Varnostne in razvojne svetovalne storitve
2.

3.

Načrt za Uresničeno Uresničeno
leto 2007 v letu 2007
v%

Vzdrževanje računalniške
strojne in programske opreme:

- Vzdrževanje arhivskega sistema InDoc

12.519

6.102

48,7

- Vzdrževanje programske opreme
za varnostno kopiranje

10.432

14.659

140,5

- Preverjanje in dopolnjevanje metodologije Basel II.

12.519

-

-

- Vzdrževanje druge strojne in programske opreme
SKUPAJ (1 + 2 + 3)

8.346

3.960

47,5

406.026

362.775

89,4

AJPES je v letu 2007 uresničila večino načrtovanih profesionalnih razvojnih storitev. V nekoliko večjem obsegu od načrtovanega je bila uresničena izdelava sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij na portalu AJPES, predvsem zaradi obsežnejših  
sprememb. Zaradi vključitve Sodnega registra v Poslovni register Slovenije in zaradi
integracije z e-VEM sistemom je bila v večjem obsegu izvedena izdelava sprememb
in dopolnitev Poslovnega registra Slovenije. Odhodki za sistemsko pomoč Oracle so
bili  manjši od načrtovanih, ker ni bilo večjih sistemskih težav. Večji obseg operativnih
storitev in pomoči po naročilu od načrtovanega je bil dosežen v zvezi z vzdrževanjem
kadrovsko-računovodskega informacijskega sistema zaradi dodatnih prilagoditev
sistema. Odhodki za vzdrževanje diskovnega podsistema so bili manjši, ker AJPES

28

AJPES Letno poročilo

v letu 2007 ni mogla izpeljati načrtovane vključitve Poslovnega registra Slovenije v
EPR, ker še ni bila sklenjena ustrezna pristopna pogodba. AJPES jo je podpisala šele
v decembru 2007, zato bo naloga izvedena v letu 2008.  Manjši od načrtovanih so
bili odhodki za vzdrževanje programske opreme DOKSIS zaradi ugodnejših pogojev
novega vzdrževalca sistema, odhodki za vzdrževanje programske opreme za registracijo delovnega časa, ker je bila sklenjena  pogodba pod ugodnejšimi pogoji od načrtovanih, odhodki za vzdrževanje sistemske programske opreme UNIX, ker je AJPES
zastarelo programsko opremo izločila iz vzdrževanja, odhodki za vzdrževanje protivirusne programske opreme, ker je bila v pogajanjih dosežena cena vzdrževanja, nižja od
načrtovane, in odhodki vzdrževanja arhivskega sistema inDOC zaradi nespremenjenih cen za licence. Povečali pa so se odhodki za vzdrževanje programske opreme za
varnostno kopiranje.

4.2.3	Investicijski odhodki
Uresničitev načrta posameznih vrst investicijskih odhodkov je razvidna
iz preglednice.
v EUR
Investicijski odhodki

Načrt za Uresničeno Uresničeno
leto 2007 v letu 2007
v%

I.

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

338.820

325.075

95,9

1.

Nakup računalniške strojne in
računalniške programske opreme

247.871

248.188

100,1

2.

Nakup druge opreme in drobnega
inventarja in investicijsko vzdrževanje

90.949

76.887

84,5

II.

Investicijski odhodki, kriti iz namenskih
sredstev – dolgoročno razmejeni prihodki

111.363

28.812

25,9

1.

Nakup računalniške programske opreme za Register
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
– spremembe in dopolnitve obstoječe programske
opreme

48.673

28.812

59,2

Nakup računalniške programske opreme za Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov
o plačah v javnem sektorju – spremembe in dopolnitve obstoječe programske opreme

62.690

-

-

450.183

353.887

78,6

2.

SKUPAJ (I. + II.)

AJPES je za nakup računalniške strojne in programske opreme v letu 2007 porabila 248.188 evrov, to pa pomeni celotna načrtovana sredstva. Za nakup računalniške
strojne opreme je porabila 102.867 evrov, 145.321 evrov za nakup programske
opreme.
Poleg tega je AJPES za nakup računalniške programske opreme za vzpostavitev in
delovanje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v letu 2007
porabila 28.812 evrov iz namenskih sredstev, evidentiranih med dolgoročno razmejenimi prihodki. Za te namene je tako porabila le 59 % od 48.673 evrov načrtovanih
sredstev. Zaradi prestavitve začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za preostale javne uslužbence. Direktorat za plače pri Ministrstvu za javno upravo
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ni naročil sprememb oziroma dopolnitev programske opreme, zato AJPES v letu
2007 ni izvedla načrtovanih sprememb in dopolnitev programske opreme za Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju.
Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, fotokopirni stroji, telefaksi itd.), drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (predvsem obnova
talnih oblog v kletnem hodniku in v arhivskem prostoru v Centrali AJPES, obnova
sistema za javljanje požara in razsvetljave v izpostavi AJPES Postojna in obnova fasade na poslovni stavbi – sofinanciranje v izpostavi AJPES Trbovlje) je AJPES porabila
76.887 evrov, 85 % načrtovanih sredstev.
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