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KRAJŠAVE

DURS

Davčna uprava Republike Slovenije

EBR

European Business Register (Evropski poslovni register)

EDP

Evidenca digitalnih potrdil

EEA

European Economic Area (Evropsko ekonomsko območje)

EU

European Union (Evropska unija)

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije

ISPAP

Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

ZPFOLERD

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

ZPreZP

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Stran 7 od 153

Letno poročilo AJPES za leto 2011 – Poslovno poročilo

UVOD
V letu 2011 je AJPES uresničeval svoje strateške in letne cilje z izvajanjem
nalog, ki jih je načrtoval v Programu dela AJPES za leto 2011, kot tudi nalog, ki so
mu bile določene s predpisi, sprejetimi v letu 2011.
AJPES opravlja storitve javne službe kot svojo pretežno dejavnost in tržne
storitve kot svojo stransko dejavnost.
Javne storitve razvršča v tri področja:
(1) registracija poslovnih subjektov, vodenje Poslovnega registra Slovenije in
upravljanje sodnega registra ter drugih registrov, ki izboljšujejo preglednost
poslovnega okolja,
(2) zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil,
(3) statistična raziskovanja in zbiranja podatkov.
Kot tržne storitve nudi bonitetne informacije za slovenske poslovne subjekte
ter izvaja večstranski pobot medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov.
Na prvem področju svojih javnih storitev je AJPES v letu 2011 uspešno izvajal
naloge točke VEM. Stranke na notranjem trgu storitev izmed 152 točk VEM z enakimi
pooblastili največkrat izberejo eno izmed 12-ih točk VEM AJPES. Stranke vložijo
vloge za registracijo gospodarskih družb pri AJPES v 80 odstotkih, pri registraciji
samostojnih podjetnikov pa v 46,6 odstotkih, zato je posledično delež storitev vseh
ostalih točk VEM majhen. Navedeni podatki opozarjajo, da bi bilo treba preveriti
ustreznost tolikšnega števila točk VEM v državi z vidika družbene učinkovitosti
izvajanja registracije kot brezplačne javne storitve in ob tem upoštevati njeno
ustrezno dosegljivost v posameznih območjih države.
V letu 2011 Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec e-VEM sistema (enako
kot v letu 2010) ni uspelo tekoče prilagajati sistema vsem spremembam, ki so jih
zahtevale spremembe predpisov, zato je moral AJPES zagotoviti začasne rešitve.
AJPES je v letu 2011 zagotavljal nemoteno delovanje informacijskega sistema
sodnega registra in tudi informacijske rešitve prilagajal tekočim spremembam v
predpisih v soglasju z Vrhovnim sodiščem RS.
Registracijski postopki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov prek eVEM sistema so potekali v letu 2011 enako učinkovito kot v predhodnem letu.
Registracija samostojnega podjetnika prek e-VEM sistema traja povprečno en
dan (o registraciji odloča AJPES). Povprečni dejanski čas, potreben za registracijo
gospodarskih družb (od oddaje vloge na točki VEM do vpisa v sodni register, o
katerem odločajo sodišča) je bil v letu 2011 2,7 dni; pri družbah, kjer so bile za
registracijo oddane popolne vloge, je bil krajši in je znašal 2,1 dneva, pri družbah,
kjer je bilo potrebno vloge za registracijo dopolniti, pa 4,8 dneva (v letu 2010 4,3
dneva).
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Dosežki nove ureditve registracije gospodarskih družb, uveljavljene prek e-VEM sistema v letu 2008, in s tem
dosežki pri zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb so pomembno prispevali k razvoju
slovenskega poslovnega okolja in njegove mednarodne konkurenčnosti. Pred uveljavitvijo nove ureditve
registracije gospodarskih družb je ta (v celoti vodena na registrskih sodiščih) povprečno trajala 60 dni. Z novo
ureditvijo registracije družb v letih 2008 in 2009 je Slovenija po meritvah Svetovne banke na lestvici pogojev za
začetek poslovanja družb (»Starting a Business«) napredovala skupaj za 99 mest. Po meritvah za leto 2010 je
Slovenija v zagotavljanju pogojev za začetek poslovanja zavzela 25. mesto oz. za leto 2011 in 2012 28. mesto
med 183 državami (»Doing Business 2012 Slovenia«, The World Bank Group). Tak položaj na svetovni lestvici
ima Slovenija na področju registracije družb na podlagi anketnih podatkov, ki jih zbira Svetovna banka pri lokalnih
partnerjih. Le-ti so povprečen čas trajanja registracije družbe, kot enega izmed pogojev za začetek poslovanja v
Sloveniji, ocenili na 6 dni. Po meritvah, ki jih zagotavlja informacijski sistem AJPES, je bil v letu 2011 povprečni
dejanski čas, potreben za registracijo gospodarskih družb (od oddaje vloge na točki VEM do vpisa v sodni
register), 2,7 dni; pri družbah, kjer so bile za registracijo oddane popolne vloge, je znašal 2,1 dneva, pri družbah,
kjer je bilo potrebno vloge za registracijo dopolniti, pa 4,8 dneva (v letu 2010 4,3 dneva). Registracija
gospodarskih družb prek e-VEM sistema, v katerem izvaja AJPES pomemben delež javnih storitev, je pomembno
prispevala k zmanjšanju upravnih bremen, kar potrjuje prva nagrada Sloveniji na tekmovanju Organizacije
združenih narodov (The United Nations Public Service Award – UNPSA 2009) v letu 2009 za zmago v tekmovalni
kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« med državami severne Amerike in Evrope.
Delovanje e-VEM sistema je Evropska komisija v letu 2011 uvrstila med 74 primerov najboljših praks EU na
področju zmanjšanja administrativnih ovir (Evropa je lahko uspešnejša: predsednik Barroso pozdravlja poročilo o
najboljših praksah za zmanjšanje upravnih bremen in poziva države članice k izmenjavi izkušenj, Bruselj,
21.2.2012).

V okviru nalog vodenja poslovnega registra je bilo v letu 2011 veliko aktivnosti
namenjenih usklajevanju podatkov za okoli 21,6 % poslovnih subjektov, vpisanih v
poslovni register pri AJPES in istočasno v primarne registre oziroma evidence pri
drugih organih in institucijah. Dvojno vodenje podatkov v registrih zahteva
usklajevanje teh podatkov in povzroča manjšo točnost podatkov ter nepotrebno
administrativno breme za dajalce in uporabnike podatkov. Zato bo AJPES nadaljeval
s prizadevanji za nadaljnji razvoj e-VEM sistema in poslovnega registra kot
primarnega registra za čim več poslovnih subjektov.
V letu 2011 je AJPES vzpostavil in pričel voditi nov register za varnejše
poslovno okolje, to je register menic, protestiranih zaradi neplačila, skladno z
Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Nadgradil je tudi informacijski sistem za
vodenje Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, skladno s
spremembami Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin, ki bodo prispevale k večji pravni varnosti v prometu s premičninami. Pri
tem AJPES ni uspel vzpostaviti potrebne elektronske izmenjave podatkov z Matičnim
registrom vozil in prometnih listin, saj upravljavec tega registra ni pravočasno izpolnil
zahtev spremenjene uredbe.
Na drugem področju svojih javnih storitev je AJPES skladno s predpisi zbiral,
obdeloval in posredoval podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov ter javno
objavljal letna poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb
javnega prava. Večina poslovnih subjektov predloži AJPES letno poročilo enkrat,
hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni
namen. Že drugo leto zapored so vsi poslovni subjekti svoja letna poročila predložili
na elektronski način preko spletnega portala. V letu 2011 je letna poročila predložilo
skupaj nad 156 tisoč poslovnih subjektov, od teh jih je AJPES, zaradi zagotavljanja
javnosti letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in pravnih
oseb javnega prava, na svojem spletnem portalu objavil nad 132 tisoč, med njimi
1.888 revidiranih letnih poročil in 571 konsolidiranih letnih poročil.
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AJPES je na tretjem področju javnih storitev kot eden od pooblaščenih
izvajalcev statističnih raziskovanj vse podatke zbiral prek spletnega portala in tako
prispeval k zmanjševanju administrativnih bremen poslovnih subjektov pri njihovem
poročanju za potrebe državne statistike. Poleg ustaljenih raziskovanj je v letu 2011 v
sodelovanju s Statističnim uradom RS in Banko Slovenije vzpostavil zbiranje
podatkov za novo Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov,
namenjeno zagotavljanju podatkov za izračunavanje četrtletnega bruto domačega
proizvoda, za pripravljanje periodičnih nefinančnih institucionalnih sektorskih računov
in usklajevanje finančnih ter nefinančnih institucionalnih sektorskih računov, kot tudi
za izračunavanje drugih kazalnikov o periodičnem poslovanju poslovnih subjektov za
spremljanje tekočih gospodarskih gibanj v državi. To zbiranje podatkov je
nadomestilo dosedanje četrtletno zbiranje podatkov za obračun dodane vrednosti in
bruto investicij, ki ga je izvajal Statistični urad RS na klasičen, papirni način.
Kot svojo gospodarsko ali tržno dejavnost je AJPES opravljal bonitetne in
druge tržne storitve, kamor sodijo izdelava različnih vrst bonitetnih informacij o
poslovnih subjektih, zagotavljanje zbirke finančnih podatkov in kazalnikov ter
izvajanje večstranskega pobota medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov.
Nadaljeval je z razvojem bonitetnih informacij za slovenska podjetja po modelu
S.BON AJPES, ki so vse pogosteje uporabljene, zato je tudi v letu 2011 povečal
obseg njihove prodaje. Za dodatno izboljšanje moči modela pri napovedovanju
verjetnosti za nastop dogodka neplačila je model dodatno nadgradil z vključitvijo več
sektorskih podmodelov, z ločenim obravnavanjem novoustanovljenih podjetij in
podjetij s krajšim obdobjem poslovanja ter z vpeljavo še dodatnih kriterijev za
določanje tekoče bonitetne ocene. Pričel pa je tudi z razvojem metodologije S.BON
AJPES za samostojne podjetnike. Te bonitetne ocene bodo naročnikom na voljo po
predložitvi letnih poročil za leto 2011, to je v maju 2012.
Skladno z določili Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih je AJPES postal
upravljavec sistema obveznega večstranskega pobota, ki ga kot regulirano tržno
storitev izvaja od aprila 2011 vzporedno s prostovoljnim pobotom kot enotno storitev.
Za ta namen so bile pripravljene spremembe in dopolnitve informacijskih rešitev za
večstranski pobot medsebojnih obveznosti (ePOBOT) skladno z novimi pravili za
izvajanje obveznega in prostovoljnega večstranskega pobota. Poslovni subjekti so od
aprila do decembra 2011 povprečno mesečno prijavili v večstranski pobot 1 milijardo
neporavnanih obveznosti in povprečno mesečno pobotali 67 milijonov evrov in tako
za skupaj 606 milijonov evrov zmanjšali medsebojno zadolženost. Če bi zakon
spoštovali vsi gospodarski subjekti, ki zamujajo s svojimi plačili iz naslova prodaje
blaga in storitev na domačem trgu, in bi inšpekcijski organi izvajali potreben nadzor,
bi bili lahko učinki obveznega pobota pomembno večji. Pri presoji rezultatov pobota
pa velja upoštevati, da so slovenske banke v letu 2011 stanje posojil nefinančnim
družbam oziroma gospodarstvu zmanjšale za 605 milijonov evrov, ob upoštevanju
popravkov vrednosti zaradi slabitev pa za 1,1 milijarde evrov1.
S ciljem prispevati h kakovostnejši pravni ureditvi za izvajanje svojih javnih
storitev in z njimi povezanih storitev drugih državnih oziroma javnih organov je
AJPES v letu 2011 sodeloval pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov oziroma

1

Vir: Bilten Banke Slovenije, Januar 2012, Leto 21, štev.: 1, stran 22-I.
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pripravi mnenj in pripomb k njihovim predlogom in sodeloval s pristojnimi ministrstvi
pri oblikovanju skupnih stališč Republike Slovenije do direktiv v postopkih
sprejemanja v organih Evropske unije.
Vse javne podatke o poslovnih subjektih AJPES objavlja na svojih spletnih
straneh. V letu 2011 je po podatkih Google Analytics spletni portal AJPES obiskalo
906.460 različnih obiskovalcev. Poprečno je bilo dnevno 21.708 obiskov, ob
posameznem obisku so pregledali poprečno 12,36 strani in se pri tem zadržali 7,7
minut. Obiskovalci so opravili skupaj 7.923.608 obiskov ter pogledali 97,9 milijonov
spletnih strani.
V letu 2011 je AJPES skladno s predpisi povečeval izmenjavo javnih podatkov
in njihovo ponovno uporabo, zlasti z državnimi organi in drugimi osebami javnega
sektorja.
Izvedel je tudi več aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti svojih javnih in tržnih
storitev. V ta namen je sodeloval na sejmu Kapital v Ljubljani in na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju, kjer je svoje storitve predstavljal tudi na predavanjih.
Organiziral je dneve odprtih vrat, zlasti v okviru Evropskega tedna podjetništva, ki je
potekal v oktobru 2011. Svoje storitve je predstavljal še v okviru gospodarskih
združenj in drugih strokovnih posvetovanj ter tudi dijakom in študentom na
izpostavah v večjih krajih v Sloveniji. S svojimi storitvami je seznanjal javnost tudi v
medijih.
V maju 2011 je uspešno zaključil projekt vzpostavitve sistema vodenja
kakovosti poslovanja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008 ter prejel
certifikat za sistem vodenja ISO 9001:2008 št. Q-1581/2011-06-16 z veljavnostjo do
30. 6. 2014.
Tako kot v preteklih letih je AJPES tudi za leto 2011 z letno anketo preveril
zadovoljstvo uporabnikov svojih storitev2. Na vprašalnik, ki je obsegal 15 vprašanj, je
odgovorilo 3.798 anonimnih uporabnikov, kar je največ doslej. Na ta način je AJPES
zbral mnenja oziroma ocene uporabnikov o poslovanju izpostav AJPES, o namenu in
pogostosti dostopanja do informacij AJPES, o zadovoljstvu s kakovostjo posameznih
storitev in informacijskih rešitev ter o zadovoljstvu s spletnim portalom AJPES. Iz
rezultatov ankete izhaja, da so uporabniki s storitvami AJPES na splošno zadovoljni.
Povprečne ocene so bile pretežno enake kot v predhodnem letu in so se na lestvici
od 1 do 5 gibale med 4,0 in 4,4.
Uslužbenci AJPES so v letu 2011 povečali produktivnost dela in učinkovitost
izvajanja storitev, saj so povečan obseg storitev in nove naloge opravili ob
uresničevanju 1-odstotnega linearnega zmanjšanja števila zaposlenih, skladno s
kadrovskim načrtom, ki ga je AJPES določilo resorno pristojno Ministrstvo za finance.
AJPES je v javni službi in tržni dejavnosti v letu 2011 izkazal pozitivni poslovni
izid.

2

Anketo je AJPES izvedel skladno s 34. členom Zakona o javnih agencijah. Celotno poročilo o mnenju uporabnikov in
njihovih predlogih za izboljšave storitev AJPES objavi v posebnem poročilu v Katalogu informacij javnega značaja na
spletnem portalu AJPES.
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I.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE AJPES

Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje
javnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbirati,
obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o poslovnih subjektih
vsem upravičencem ali naročnikom in pri tem zagotavljati kar največjo družbeno
učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe. Temu poslanstvu in viziji sledi razvoj
nalog AJPES od leta 2002 dalje, ko je ob svoji ustanovitvi prevzel del nalog od
tedanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in jih v letu 2003 začel
uresničevati kot samostojna agencija. Vizijo razvija s postopnim prevzemanjem
pristojnosti in odgovornosti, ki so določene s predpisi in so skladne z njegovim
poslanstvom. Pri tem AJPES sodeluje z državnimi organi v pripravi programov in
predpisov, s katerimi se urejajo javne storitve z njegovega področja delovanja, z
gospodarskimi interesnimi združenji, z uporabniki storitev, s strokovno in drugo
javnostjo.
Za uresničitev svojega poslanstva in vizije AJPES sledi zlasti naslednjim
strateškim usmeritvam:
voditi vse tiste javne registre v državi, ki zagotavljajo in povečujejo varnost v
pravnem prometu poslovnih subjektov in na drug način prispevajo k
preglednemu poslovnemu okolju,
opravljati postopke registracije poslovnih subjektov prek enotnega e-VEM
sistema in odločati o njihovi registraciji po upravnem postopku,
zbirati javne podatke o finančno-premoženjskem stanju in poslovnem izidu
poslovnih subjektov v državi,
sodelovati pri tistih statističnih raziskovanjih in zbiranjih podatkov, kjer je
potrebno zajeti večje število poslovnih subjektov in/ali večje število podatkov,
ki izhajajo iz računovodskih evidenc,
zagotavljati dostop do javnih podatkov z elektronskim poslovanjem in objavo
na portalu AJPES,
zagotavljati javne podatke za ponovno uporabo v nepridobitne in pridobitne
namene,
spodbujati elektronsko poslovanje s poslovnimi subjekti in javnim sektorjem, z
uporabo napredne informacijske in komunikacijske tehnologije ter z
zagotavljanjem visoke ravni interoperabilnosti podatkovnih struktur,
povečevati varnost poslovnega okolja z opravljanjem bonitetnih in drugih tržnih
storitev,
sodelovati v izmenjavi podatkov – informacij javnega značaja o poslovnih
subjektih z organizacijami iz držav Evropske unije,
prispevati h kakovostnejši pravni ureditvi s sodelovanjem pri pripravi zakonov
in podzakonskih predpisov, ki so podlaga za izvajanje javnih storitev AJPES,
ter z dajanjem pobud za njihove spremembe.
Pri uresničevanju svojih ciljev in nalog AJPES skrbi za zakonitost, preglednost,
učinkovitost in uspešnost opravljanja storitev ter spoštovanje kodeksa javnih
uslužbencev in s tem za nenehno izboljševanje zadovoljstva uporabnikov svojih
storitev.
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II.

ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA USTANOVITEV IN
DELOVANJE AJPES

AJPES je bil ustanovljen v letu 2002 s Sklepom o ustanovitvi AJPES na podlagi
Zakona o plačilnem prometu. Sklep o ustanovitvi določa statusno-pravni položaj
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 posloval v okviru Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, dne 1. 1. 2003 pa je začel poslovati samostojno.
Temeljno pravno podlago za ustanovitev in delovanje AJPES določajo Zakon o
plačilnem prometu, Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve in Zakon o javnih agencijah. Posamezne javne storitve ali naloge
javne službe AJPES so v letu 2011 določali posamezni zakoni in na njihovi podlagi
sprejeti podzakonski predpisi, predvsem:
Zakon o Poslovnem registru Slovenije,
o Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije,
o Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko
obliko enote Poslovnega registra Slovenije,
o Uredba o evidenci digitalnih potrdil,
o Uredba (ES) št. 177/2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne
registre v statistične namene,
Zakon o sodnem registru,
o Uredba o sodnem registru,
o Pravilnik o točkah VEM,
o Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register,
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju,
o Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti,
o Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu
obveščanja,
o Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti,
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih,
o Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov,
o Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in
stanjih na njihovih transakcijskih računih,
o Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz
registra transakcijskih računov v elektronski obliki,
o Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih
računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov,
Zakon o prostovoljstvu,
o Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku,
Zakon o gostinstvu,
o Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije,
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Zakon o zemljiški knjigi,
Zakon o javni rabi slovenščine,
o Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe
zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano
dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco,
Zakon o tujcih,
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev,
Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o Informacijskem pooblaščencu,
Stvarnopravni zakonik,
o Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin,
Zakon o gospodarskih družbah,
o Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi
družbe,
o Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave,
Zakon o državni statistiki,
o Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti,
o Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev,
o Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot,
o Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008-2012,
o Letni program statističnih raziskovanj za 2011,
o Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah
zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja,
o Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno
raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL),
Zakon o računovodstvu,
o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava,
o Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zaključnega računa,
o Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava,
Zakon o zadrugah,
Zakon o društvih,
o Pravilnik o registru društev, podružnic tujih društev in evidenci društev v
javnem interesu,
Energetski zakon,
Zakon o invalidskih organizacijah,
Zakon o splošnem upravnem postopku,
o Uredba o upravnem poslovanju,
Zakon o prekrških,
o Pravilnik o stroških postopka o prekršku,
o Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih
organih,
Zakon o upravnih taksah,
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih,
o Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota,
o Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota,
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o Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so
potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega
večstranskega pobota,
o Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi
neplačila ter postopku vpisov v register,
o Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic,
protestiranih zaradi neplačila,
Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011
o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih,
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
o Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
o Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
Zakon o medijih,
Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja.
Drugi pomembnejši akti in podzakonski predpisi:
Slovenski računovodski standardi,
Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb,
zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov,
Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb
zasebnega prava,
Navodilo o predložitvi letnih poročil društev,
Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih
družbah,
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih
poročil poslovnih subjektov,
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega
registra Slovenije,
Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov,
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov,
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike
finančnih računov,
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v
javnem sektorju,
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju,
Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij,
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir Vlade Republike Slovenije
(objavljeni so le na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo),
Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015
(objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo),
Standard ISO 9001:2008 – Sistemi vodenja kakovosti.
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Za delovanje AJPES oz. opravljanje »podpornih« nalog temeljnim nalogam AJPES
so pomembni še drugi predpisi, predvsem:
Zakon o javnih uslužbencih,
o Predlog zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava za leti 2011 in
2012 (Sklep Vlade RS, št. 10002-33/2010/9 z dne 30.9.2010),
o Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2011 in 2012 (Sklep
Ministrstva za finance, št. 110-56/2010/2 z dne 25. 10. 2010,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o delavcih v državnih organih,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
o Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
Zakon o prispevkih za socialno varnost,
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Zakon o evidentiranju nepremičnin,
Zakon o javnih financah,
o Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012,
Zakon o javnem naročanju,
Zakon o izvršbi in zavarovanju,
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti,
Zakon o določitvi minimalne plače,
Zakon o minimalni plači,
Zakon o dohodnini,
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,
Zakon o davku na dodano vrednost,
Zakon o davčnem postopku,
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
o Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
Obligacijski zakonik,
Zakon o pravdnem postopku,
Zakon o nepravdnem postopku,
Zakon o upravnem sporu,
Zakon o revidiranju,
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Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki jih je pripravila Služba za nadzor
proračuna pri Ministrstvu za finance decembra 2003, od 1. 1. 2009 veljajo
Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,
Standardi notranjega revidiranja, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo
februarja 2003,
Stališča Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v
Republiki Sloveniji, ki jo je sprejelo Ministrstvo za finance 20. 6. 2002,
Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in Kodeks notranjerevizijskih načel.
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III.

UPRAVLJANJE IN VODENJE

Skladno s Sklepom o ustanovitvi AJPES upravljanje AJPES izvaja Svet AJPES,
poslovodenje pa direktor.
Svet AJPES ima 5 članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za finance, za obdobje 5-ih let. Sedanji mandat je Svet AJPES
začel 19. 7. 2007 in se mu izteče v letu 2012. Dva člana sta bila tekom mandata
imenovana na novo zaradi upokojitve prejšnjih članov Sveta. Člani Sveta AJPES so:
Genovefa Ružić, predsednica, predstavnica ustanovitelja s strani Statističnega
urada Republike Slovenije, namestnica generalnega direktorja Statističnega
urada Republike Slovenije,
Miranda Groff Ferjančič, namestnica predsednice, predstavnica ustanovitelja s
strani Ministrstva za finance, generalna direktorica Direktorata za javno
premoženje na Ministrstvu za finance (od 21. 4. 2011 dalje),
mag. Janez Fabijan, član, predstavnik ustanovitelja s strani Banke Slovenije,
viceguverner in član Sveta Banke Slovenije (od 17. 9. 2009 dalje),
mag. Renata Zatler, članica, predstavnica ustanovitelja s strani Ministrstva za
javno upravo, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo,
Matej Čepeljnik, član, predstavnik ustanovitelja s strani Ministrstva za finance,
višji svetovalec na Ministrstvu za finance.
V letu 2011 je Svet AJPES za novo namestnico predsednice Sveta AJPES
imenoval mag. Mirando Groff Ferjančič.
Svet AJPES skrbi za delovanje AJPES v javnem interesu, sprejema pravilnike o
notranji organizaciji, o sistemizaciji delovnih mest ter o računovodstvu in finančnem
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, predlaga imenovanje in
razrešitev direktorja AJPES in opravlja druge naloge, za katere je pristojen po
Zakonu o javnih agencijah in Sklepu o ustanovitvi AJPES.
V letu 2011 je imel Svet AJPES 8 sej, od tega sta bili 2 seji opravljeni pisno.
Svet AJPES je obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo AJPES za leto
2010, Program dela AJPES za leto 2011, Finančni načrt AJPES za leto 2011 in
Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2011, Pravila za izvajanje obveznega
večstranskega pobota, Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih
zaradi neplačila, Tarifo nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega
pobota, Akt o spremembah Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih
računov, Tarifo o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic,
protestiranih zaradi neplačila, Cenik nadomestil stroškov za ponovno uporabo
informacij javnega značaja iz Registra transakcijskih računov poslovnih subjektov.
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Svet AJPES se je seznanil z vprašanji glede pravnih podlag pri medresorskem
usklajevanju Tarife nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega
značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov, Informacijo o
izvajanju obveznega večstranskega pobota po Zakonu o preprečevanju zamud pri
plačilih, Oceno prihodkov in odhodkov večstranskega pobota (obveznega) v letu
2011 in na podlagi podatkov v tem gradivu ugotovil, da je Tarifa nadomestil stroškov
za izvajanje obveznega večstranskega pobota za leto 2011 ustrezna. Seznanil se je
tudi z Informacijo o vzpostavitvi registra protestiranih menic v AJPES, Informacijo o
uveljavitvi četrtletnega poročanja poslovnih subjektov in ugotovil, da gre za učinkovit
in kakovosten način zbiranja podatkov, ter Informacijo o pridobitvi certifikata ISO
9001:2008 in izrazil zadovoljstvo, da vodstvo in uslužbenci AJPES nenehno vlagajo
napore v izboljšanje kakovosti poslovanja AJPES.
Svet AJPES se je udeležil predstavitve storitev AJPES v okviru Dnevov odprtih
vrat izpostave AJPES Koper.
Direktorica AJPES je od 1. 6. 2008 mag. Romana Logar, univ. dipl. ekon.,
spec. rev., ki jo je na to mesto, na predlog Sveta AJPES, imenovala Vlada Republike
Slovenije v maju 2008 za pet let.
Direktorica zastopa AJPES in poleg opravljanja nalog (poslo)vodenja izdaja
akte za delo AJPES, za katere ni pristojen Svet AJPES, pripravlja predloge programa
dela, finančnega načrta, letnega poročila, pravilnika o organizaciji in pravilnika o
sistemizaciji delovnih mest v AJPES 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. Pred državnimi organi in javnostjo predstavlja stališča in
mnenja AJPES s področja uresničevanja javne službe in tržne dejavnosti AJPES ter
opravlja druge naloge, za katere je pristojna po Sklepu o ustanovitvi AJPES.
Direktorica skladno s Sklepom o ustanovitvi AJPES izmed zaposlenih imenuje
enega ali več namestnikov. Od 8. 12. 2008 dalje je namestnik direktorice AJPES
Marjan Babič, univ. dipl. inž. rač., vodja Službe za informacijsko tehnologijo.
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IV.

ORGANIZACIJA IN KADRI
Organizacija

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.
Organizacijske enote, v katerih opravlja AJPES svoje naloge, so določene v
Sklepu o ustanovitvi AJPES.

Notranja organizacija AJPES je določena v pravilniku o notranji organizaciji in
se prilagaja spremembam v notranjih in zunanjih poslovnih procesih, tako da
omogoča gospodarno, učinkovito in uspešno izvajanje javnih storitev ter sodelovanje
s poslovnimi subjekti in pristojnimi institucijami.
V letu 2011 je bilo za opravljanje nalog v centrali organiziranih 9 organizacijskih
delov: 3 sektorji (Sektor za registre in evidence podatkov, Sektor za statistiko in
informiranje in Sektor za bonitetne in druge tržne storitve) in 6 služb (Služba za
informacijsko tehnologijo, Služba za financiranje in računovodstvo, Služba za pravne
naloge, Služba za organizacijo, kadre in druge splošne naloge in Služba za varnost
in kakovost informacijskega sistema).
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Izpostave AJPES se organizacijsko razvrščajo v velikostne razrede glede na
obseg nalog, ki jih opravljajo.
Od 1. 2. 2008 dalje so izpostave razvrščene v 4 velikostne razrede. Velikostni
razred posamezne izpostave je odvisen od števila vseh pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov na območju krajevne pristojnosti izpostave.
V I. velikostni razred je razvrščena izpostava, na območju katere posluje več
kakor 30.000 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (to je Izpostava Ljubljana), v II.
velikostni razred je razvrščena izpostava, na območju katere 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).
V izpostavah I., II. in III. velikostnega razreda so za opravljanje nalog
organizirani oddelki. Tako imata izpostavi I. in II. velikostnega razreda 3 oddelke
(Oddelek za letna poročila, Oddelek za statistična raziskovanja in Oddelek za registre
in evidence podatkov), izpostave III. velikostnega razreda 2 oddelka (Oddelek za
statistiko in informiranje in Oddelek za registre in evidence podatkov), izpostave IV.
velikostnega razreda pa nimajo organizacijskih delov.
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Notranja organizacija AJPES – Centrala Ljubljana

Direktor

Sektor za registre in
evidence podatkov

Sektor za statistiko
in informiranje

Sektor za bonitetne
in druge tržne
storitve

Notranji revizor

Svetovalec direktorja

Služba za
informacijsko
tehnologijo

Služba za pravne
naloge

Služba za
financiranje in
računovodstvo

Služba za
organizacijo, kadre
in druge splošne
naloge

Oddelek za
registracijo
gospodarskih
subjektov

Oddelek za letna
poročila

Oddelek za razvoj in
kakovost

Oddelek za podporo
uporabnikom

Oddelek za
financiranje

Oddelek za
kadrovske naloge

Oddelek za
registracijo društev
in drugih poslovnih
subjektov

Oddelek za
statistična
raziskovanja

Oddelek za izvajanje
in trženje

Oddelek za
sistemsko podporo

Oddelek za
računovodstvo

Oddelek za splošne
naloge

Oddelek za razvoj
poslovnega registra in
uporabe podatkov

Oddelek za razvoj
namenske
programske opreme

Oddelek za druge
reigistre

Oddelek za mrežne
in sporočilne sisteme

Projektna pisarna
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Notranja organizacija AJPES – izpostave I. in II. velikostnega razreda: Ljubljana in Maribor

Vodja

Oddelek za letna
poročila

Oddelek za
statistična
raziskovanja

Oddelek za registre
in evidence
podatkov

Notranja organizacija AJPES – izpostave III. velikostnega razreda: Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto

Vodja

Oddelek za
statistiko in
informiranje

Oddelek za registre
in evidence
podatkov

Notranja organizacija AJPES – izpostave IV. velikostnega razreda: Krško, Murska Sobota, Postojna, Trbovlje in Velenje
(nimajo organizacijskih delov)
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Sistemizacija in zaposlovanje
Sistemizacijo delovnih mest v AJPES določa pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest s katalogom delovnih mest, ki ga na predlog direktorja sprejme Svet AJPES.
Veljavna sistemizacija delovnih mest AJPES je bila določena leta 2008 na
podlagi pravil, ki so določala prevedbo obstoječih delovnih mest v nov plačni sistem,
to je zlasti na podlagi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih
skladih in javnih zavodih v plačne razrede (za opravljanje strokovnih nalog določena
delovna mesta v plačni skupini »I«) in skladno s Kolektivno pogodbo za državno
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (za
spremljajoče naloge določena delovna mesta v plačni skupini »J«, ki velja za celotni
javni sektor). Ker se ti dve pravni podlagi od leta 2008 nista spreminjali v delu, ki se
nanaša na sistemizacijo delovnih mest v AJPES, in ker Ministrstvo za javno upravo v
tem obdobju tudi ni odpravljalo drugih pomanjkljivosti (anomalij) v novem plačnem
sistemu, čeprav jih je ugotavljalo in je bilo z njimi na svojo zahtevo seznanjeno,
AJPES ne more zadovoljivo prilagajati sistemizacije delovnih mest in njihovega
vrednotenja spremembam, ki so posledica spreminjanja vrste in zahtevnosti nalog
AJPES v tem obdobju.
Sistemizacija in zaposlovanje v javni službi AJPES
Za opravljanje javne službe AJPES je bilo konec leta 2011 sistemiziranih 45
različnih delovnih mest z 250 sistemiziranimi izvajalci.
Na teh delovnih mestih je bilo v javni službi zaposlenih 240 uslužbencev, od
katerih jih je bilo 237 zaposlenih za nedoločen čas, od tega 2 uslužbenca za
polovični delovni čas. 3 uslužbenci so bili zaposleni za določen čas zaradi
nadomeščanja dalj časa odsotnih uslužbencev zaradi bolniške nad 30 dni oziroma
koriščenja porodniškega dopusta.
Sistemizirana in zasedena delovna mesta javne službe AJPES
Stanje na dan

Število vrst
sistemiziranih
delovnih mest

Število izvajalcev
po sistemizaciji
delovnih mest

Vsi zaposleni za
nedoločen čas
in določen čas
(zaradi
nadomeščanja)

1

2

3

4

31.12.2011

45

250

240

31.12.2010

41

249

239

31.12.2009

40

259

236

31.12.2008

40

268

248

31.12.2007

189

263

257

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012

V skladu z določbami Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) se v dovoljeno
število javnih uslužbencev ne vštevajo uslužbenci, zaposleni za določen čas zaradi
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nadomeščanja dalj časa odsotnih uslužbencev zaradi bolniške nad 30 dni oziroma
koriščenja porodniškega dopusta (3 uslužbenci javne službe AJPES), in uslužbenci,
zaposleni v tržni dejavnosti AJPES.
Skladno s kadrovskim načrtom Vlade Republike Slovenije za leto 2011 in
skladno s sklepom ministra, pristojnega za finance, je smel imeti AJPES konec leta
2011 zaposlenih 239 javnih uslužbencev za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Dejansko jih je imel zaposlenih le 237 (od tega 2 uslužbenca za polovični
delovni čas), saj dveh potrebnih nadomestnih zaposlitev do konca leta še ni izvedel.
Uresničitev kadrovskega načrta javne službe AJPES

Vsi zaposleni v
javni službi za
nedoločen in
določen čas

Zaposleni, ki
nadomeščajo
začasno odsotne
zaposlene: na
porodniški, bolniški
nad 30 dni in starše
na starševskem
dopustu

Število
zaposlenih realizacija
kadrovskega
načrta

Razlika med
kadrovskim
načrtom in
realizacijo KN

2

3

4

5=3-4

6=4-2

239
241

240
239

3
7

237
232

-2
-9

Stanje na dan

Zbirni
kadrovski
načrt
(sklep
ministra za
finance)

1

31.12.2011
31.12.2010

Vir: Predpisana kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012 (podatki o številu zaposlenih prikazani v absolutnem
številu)
Obrazložitev stolpcev:

2. dovoljeno število zaposlitev v zbirnem kadrovskem načrtu javne službe AJPES,
3. vsi zaposleni v javni službi AJPES za nedoločen in določen čas,
4. zaposleni za določen čas, ki delno ali v celoti nadomeščajo javne uslužbence, odsotne zaradi porodniške
oziroma bolniške nad 30 dni, katerih sredstva za plače so prihranjena oz. refundirana,
5. število zaposlenih javne službe AJPES - realizacija kadrovskega načrta, ki se izračuna tako, da se od števila
zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna (stolpec 3), odšteje število zaposlenih, ki nadomeščajo zaposlene na
porodniški, bolniški, daljši od 30 delovnih dni in starše na starševskem dopustu (stolpec 4),
6. razlika med številom zaposlenih javne službe AJPES - realizacijo kadrovskega načrta (stolpec 5) in številom
zaposlenih javne službe AJPES, ki ga dovoljuje kadrovski načrt (stolpec 2).

Kljub temu, da je AJPES tako kot v letih 2008-2010 tudi v letu 2011 izvajal nove
javne naloge, je uspel zaradi stalnega povečevanja produktivnosti dela izpolniti
zahteve po linearnem zmanjšanju števila zaposlitev.
V letu 2011 je delovno razmerje v javni službi AJPES prenehalo 6
uslužbencem, na novo pa se je zaposlilo 8 uslužbencev. Razlog za prenehanje
delovnega razmerja 3 uslužbencem so bile redne odpovedi pogodb o zaposlitvi na
predlog uslužbencev, 3 uslužbencem pa je delovno razmerje prenehalo s potekom
pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Od 8 novih zaposlitev je AJPES za opravljanje
javne službe izvedel 5 nadomestnih zaposlitev in 3 zaposlitve za določen čas zaradi
nadomeščanja dalj časa odsotnih uslužbenk na porodniškem dopustu. Upokojitev
zaposlenih v letu 2011 ni bilo.
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Invalidi
Konec leta 2011 je imel AJPES v javni službi zaposlene 4 invalide. Delež
invalidov tako predstavlja 1,6 % vseh zaposlenih in je višji v primerjavi z letom 2010,
ko je predstavljal 0,8 % vseh zaposlenih. Delež, ki ga zahteva kvotni sistem
zaposlovanja invalidov v dejavnosti javne uprave, v katero je uvrščen AJPES, je višji
in znaša 2,0 %.
Sistemizacija in zaposlovanje v tržni dejavnosti AJPES
Za opravljanje nalog gospodarske (tržne) dejavnosti je bil z letom 2009 v
AJPES organiziran samostojni sektor – Sektor za bonitetne in druge tržne storitve, ki
je organizacijsko ločen od poslovanja javne službe AJPES. Nova organizacija je bila
vzpostavljena v skladu z zahtevami predpisov za zagotavljanje pravilnega in
preglednega ločenega izkazovanja finančnega poslovanja javne in tržne dejavnosti
AJPES ter zaradi izpolnjevanja standardov opravljanja bonitetne dejavnosti. V
Sektorju za bonitetne in druge tržne storitve je bilo konec leta 2011 sistemiziranih 9
delovnih mest. Na teh delovnih mestih je bilo zaposlenih 8 uslužbencev, 2
uslužbenca več kot konec leta 2010. Od 2 novih zaposlitev za opravljanje nalog tržne
dejavnosti je bila v AJPES izvedena ena nadomestna zaposlitev in ena
prerazporeditev iz javne službe v tržno dejavnost.
Sistemizirana in zasedena delovna mesta tržne dejavnosti AJPES
Stanje na dan

Število vrst
sistemiziranih
delovnih mest

Število izvajalcev
po sistemizaciji
delovnih mest

Vsi zaposleni za
nedoločen čas
in določen čas
zaradi
nadomeščanja

1

2

3

4

31.12.2011

8

9

8

31.12.2010

7

9

6

31.12.2009

7

9

7

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012

Izobrazbena struktura
Izobrazbena struktura uslužbencev javne službe AJPES se iz leta v leto
izboljšuje. V letu 2011 se je število uslužbencev z višješolsko in srednjo izobrazbo ter
z nižjo od srednje dodatno zmanjšalo za 5, število uslužbencev s pridobljeno
visokošolsko strokovno izobrazbo se je povečalo za 5, za 1 pa število uslužbencev z
opravljenim znanstvenim magisterijem.
V tržni dejavnosti AJPES so pretežno zaposleni uslužbenci z univerzitetno in
visoko strokovno izobrazbo.
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Struktura uslužbencev javne službe AJPES po stopnji strokovne izobrazbe
31.12.2010
31.12.2011
Razlika 2011–
Število
Struktura
Število
Struktura 2010: število
uslužbencev
uslužbencev
v%
uslužbencev
v%
IV - Nižja poklicna
1
0,4
1
0,4
0
V
- Srednja strokovna
50
20,9
49
20,4
-1
VI - Višješolska strokovna
37
15,5
33
13,8
-4
VII/1 - Visokošolska strokovna
66
27,6
71
29,6
5
VII/2 - Visokošolska univerzitetna
72
30,2
72
30,0
0
VIII - Magisterij znanosti
13
5,4
14
5,8
1
240
100,0
Skupaj
239
100,0
1
Stopnja izobrazbe

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012

100%

VIII - Magisterij
znanosti

80%

VII/2 - Visokošolska
univerzitetna

60%

VII/1 - Visokošolska
strokovna

40%

VI - Višješolska
strokovna

20%
0%
31.12.2010

31.12.2011

V - Srednja
strokovna

Struktura zaposlenih po spolu in starostna struktura
Na dan 31. 12. 2011 je bilo v javni službi AJPES zaposlenih 184 (77 %) žensk
in 56 (23 %) moških. Povprečna starost vseh uslužbencev je bila 45 let in se kljub
zaposlovanju pretežno mlajših novih uslužbencev povečuje zaradi zviševanja
starostne meje upokojevanja žensk.

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012
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Odsotnost zaposlenih
Celotna stopnja odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ali poškodb, ki niso
povezane z delom, je bila v letu 2011 enaka kot v predhodnem letu in je znašala
5,7 %; povprečno je bilo tako zaradi bolniške odsotnih 14 zaposlenih. Nadomestila
njihove plače so bila financirana v breme stroškov AJPES v višini 3,3 % in v breme
zdravstvenega zavarovanja 2,4 %.
V letu 2011 je bilo zaradi koriščenja starševskega dopusta odsotnih še 4,2 %
zaposlenih, kar predstavlja povprečno 10,4 zaposlenih. To je več kot v letu 2010, ko
je bilo zaradi koriščenja starševskega dopusta odsotnih 3,2 % zaposlenih ali
povprečno 7,8 uslužbencev.
Zaradi navedenih odsotnosti je skupaj pri izvajanju nalog manjkalo povprečno
kar 24 uslužbencev.
Izobraževanje
Izboljševanje izobrazbene ravni in stalno strokovno usposabljanje zaposlenih,
potrebno za hitro in učinkovito uvajanje novih nalog v poslovne procese in za
izboljševanje kakovosti storitev, je stalna skrb in naloga AJPES. Pri načrtovanju in
organiziranju različnih vrst strokovnega usposabljanja AJPES upošteva potrebe oz.
zahtevnost delovnih procesov, kot tudi zanimanje zaposlenih za pridobivanje
strokovnega znanja in veščin, potrebnih za njihov nadaljnji poklicni in karierni razvoj.
Uslužbenci se izobražujejo z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizirajo druge
institucije ali jih le-te izvajajo samo za potrebe AJPES. Poleg zunanjih oblik
izobraževanja je AJPES tako kot v preteklih letih tudi v letu 2011 izvajal strokovno
usposabljanje uslužbencev prek različnih internih delavnic, sestankov ter delovnih in
projektnih skupin. Širjenje strokovnega znanja in veščin ter prenašanje primerov
dobrih praks med organizacijskimi enotami in poslovnimi procesi je postala dobra
praksa notranjega izobraževanja.
V letu 2011 so bili zaposleni na strokovnem izobraževanju skupaj 748 dni,
povprečno število ur strokovnega izobraževanja na zaposlenega pa je bilo 24 ur, kar
je za 21 % manj kot v letu 2010, ko je bilo povprečno izobraževanje na zaposlenega
31 ur. Glavni vzrok manjšega števila ur strokovnega usposabljanja na uslužbenca v
letu 2011 glede na leto 2010 je bil povečan obseg rednih in novih nujnih nalog
AJPES, ki ni dopuščal odsotnosti na delovnem mestu.

Vir: Kadrovska evidenca AJPES po stanju na dan 1.1.2012
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V.

URESNIČEVANJE STRATEŠKIH, LETNIH CILJEV IN
TEMELJNIH NALOG

1.

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKTOV, VODENJE
POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE IN DRUGIH
REGISTROV TER URADNE OBJAVE PODATKOV

1.1

Izvajanje nalog točk VEM

1.1.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj AJPES na področju izvajanja nalog točk VEM z enakimi pooblastili
je biti po obsegu storitev najpomembnejša točka VEM za registracijo poslovnih
subjektov. Navedeni strateški cilj AJPES uresničuje z zagotavljanjem kakovostnih
storitev točk VEM.
Ta cilj je AJPES dosegel tudi v letu 2011, saj je ohranil največji delež storitev
registracije gospodarskih družb v višini 80 % ter povečal delež sprejetih vlog za
registracijo samostojnih podjetnikov iz 44 % na 47 %.
1.1.2

Uresničevanje nalog
AJPES kot točka VEM opravlja storitve v 12 izpostavah, prek e-VEM sistema.
V e-VEM sistemu ima AJPES več vlog:
opravlja naloge točke VEM;
opravlja naloge preveritelja tehnične pravilnosti vlog: a) za registracijo gospodarskih
družb, prejetih od vseh točk VEM, notarjev in prek oddaljenega dostopa za postopke
vpisov v sodni register, o katerih odločajo sodišča, in b) za registracijo samostojnih
podjetnikov, prejetih od vseh točk VEM;
odloča v upravnih postopkih registracije samostojnih podjetnikov;
upravlja informacijski sistem sodnega registra kot dela poslovnega registra;
izvaja javne objave podatkov in dokumentov, nastalih v postopkih registracije
gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register.

Točke VEM so mesta, prek katerih stranke vlagajo vloge za registracijo
(ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v
sodni register ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov. Organizirane so v
okviru AJPES, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS), Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), upravnih enot (UE),
Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter drugih točk VEM kot so
Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Zbornica za pospeševanje podjetništva, in
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Štajerska informacijska gospodarska zbornica3. Trenutno je v Sloveniji 152 točk VEM
z enakimi pooblastili (od tega 12 v AJPES); njihovo število se je v letu 2011
zmanjšalo za 24. Navedene točke VEM so pooblaščene le za sprejemanje vlog za
registracijo enostavnih družb z omejeno odgovornostjo (to je družb, ki jih ustanovi en
sam družbenik ali več družbenikov in ti osnovni kapital vplačajo v denarju), ter za
sprejemanje vseh vrst vlog za samostojne podjetnike. Vloge za ustanovitev
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter vse vloge za registracijo samostojnih
podjetnikov lahko stranke oddajo tudi od doma prek oddaljenega dostopa po
internetu.
V sistemu e-VEM imajo poseben položaj notarji, ki so pooblaščeni za
sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni
register; ob koncu leta 2011 je bilo v e-VEM sistem vključenih 88 notarjev. Vloge za
ustanovitev gospodarskih družb je v Sloveniji tako mogoče oddati na 240 mestih v
državi, za ustanovitev samostojnih podjetnikov pa na 152 točkah VEM.
V sistem e-VEM so vključene tudi druge institucije, ki zagotavljajo sistemu eVEM podatke iz svojih registrov in evidenc in iz sistema e-VEM pridobivajo podatke,
ki jih potrebujejo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti. To so Davčna uprava RS
(DURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS), Zavod RS za zaposlovanje
(ZRSZ), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije (OZS). Prek točk VEM tako stranke lahko poleg vlog
za registracijo predložijo tudi vloge za prijavo davčnih podatkov, vloge za prijavo v
obvezna socialna zavarovanja, vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja in vloge za
prijavo prostih delovnih mest.
Registrska sodišča nimajo položaja točke VEM, vendar skladno z Zakonom o
sodnem registru prek e-VEM sistema sprejemajo še vloge, ki jih je dovoljeno vložiti v
pisni obliki, ter izvajajo druge spremembe v sodnem registru po uradni dolžnosti za
vse vrste subjektov vpisa v sodni register (na enem od 11-ih krajevno pristojnih
registrskih sodišč).
e-VEM - vloge za registracijo gospodarskih družb
V letu 2011 je bilo na točkah VEM z enakimi pooblastili vloženih 15.903 vlog za
registracijo (ustanovitev, spremembe podatkov, izbris) gospodarskih družb in drugih
subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov, od tega je bilo na točkah VEM
AJPES vloženih 12.809 vlog oziroma 80,5 % (v letu 2010 80,8 %). Poleg tega je bilo
na točkah VEM AJPES vloženih še 354 vlog za prijavo davčnih podatkov, 43 vlog za
prijavo v obvezna socialna zavarovanja zaposlenih in njihovih družinskih članov, 8
vlog za prijavo prostega delovnega mesta ter 1 vloga za izdajo obrtnega dovoljenja,
kar predstavlja 20 % vseh vlog, vloženih na točkah VEM z enakimi pooblastili. Tako
je bil delež vseh aktivnosti pri registraciji gospodarskih družb in drugih subjektov
vpisa v sodni register na točkah VEM z enakimi pooblastili pri AJPES 73,7 %.

3

4

Naštete osebe postanejo točke VEM, ko skladno z Zakonom o sodnem registru pridobijo dovoljenje ministra, pristojnega
za javno upravo. Izpolnjevati morajo predpisane kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje. Minister, pristojen za javno
upravo, odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov VEM, če točka VEM v zadnjih šestih mesecih ni oddala nobene
vloge v postopku VEM ali ni odpravila v nadzoru ugotovljenih kršitev. Točke VEM lahko prenehajo s svojo dejavnostjo tudi
prostovoljno.
1 točka VEM pri upravni enoti in 1 točka VEM pri Obrtni zbornici Slovenije.
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Postopki registracije in drugi postopki za gospodarske družbe v
letu 2011 po točkah VEM
Točke VEM
AJPES

Vsi
postopki

Število točk
VEM

Povprečno število
postopkov na
točko VEM

13.215

12

1.101

1.303

35

37

OZS

743

61

12

GZS

59

5

12

351

8

44

2.235

28

80

24
17.930

3
152

8
118

UE

DURS
JAPTI s svojimi izvajalci
Druge točke VEM
SKUPAJ

Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.

Primerjava obsega storitev točk VEM z enakimi pooblastili pri registraciji
gospodarskih družb kaže, da stranke v 80 odstotkih vložijo vloge pri AJPES, zato je
posledično delež vseh ostalih točk zelo majhen. Točke VEM AJPES (12 od 152 točk)
so v letu 2011 povprečno opravile 1.067 postopkov sprejema vlog za izvedbo
postopka registracije gospodarskih družb (vpisi, spremembe in izbrisi iz
sodnega/poslovnega registra) ali 1.101 vlogo za vse postopke. Ostale točke VEM z
enakimi pooblastili (140) so v letu 2011 povprečno opravile 22 postopkov sprejema
vlog za izvedbo postopka registracije gospodarskih družb ali 34 vlog za vse
postopke.
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Pooblastila točk VEM, notarjev in sodišč
Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v sodni
register

Samostojni podjetniki

Točka VEM
Ustanovitev

Točke VEM z
enakimi
pooblastili
(AJPES,
DURS, OZS,
GZS, JAPTI,
upravne
enote)

Notarji

Sodišča

Oddaljeni
dostop

DA – za d.o.o., če so
izpolnjeni določeni
1
pogoji
DA – za podružnice
d.o.o.
DA – za vpis
nameravane firme
DA – za poslovne
2
enote
DA – razen za
2
poslovne enote

DA – če je vlogo
dovoljeno vložiti v
3
pisni obliki

DA - za enoosebne
d.o.o.

Vpis sprememb

Izbris

UstanoVpis
Izbris
vitev
sprememb

DA – za d.o.o.,
če so izpolnjeni
DA – za
1
določeni pogoji
podružnice
DA – za
d.o.o.
podružnice d.o.o.
DA – za
spremembe
1
dejavnosti
DA – za
2
poslovne enote
DA – razen za
2
poslovne enote

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

DA

DA

DA

DA – za
2
poslovne enote
DA – razen za
2
poslovne enote

DA – če je vlogo
dovoljeno vložiti
3
v pisni obliki

DA – če je vlogo
dovoljeno vložiti
v pisni obliki3

DA - za vse
spremembe po
uradni dolžnosti

DA - za vse
izbrise po uradni
dolžnosti

NE

NE

Opombe:
1.

2.
3.

Pogoji so določeni v petem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer: vstopna točka VEM lahko sprejme
vlogo, ki se nanaša na družbo z omejeno odgovornostjo, če gre za ustanovitev na podlagi družbene pogodbe ali akta o
ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in če je ustanovitveni kapital v celoti vplačan v denarju; če gre za
spremembo družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in se spreminja sedež ali
firma; če se spreminjajo podatki o zastopnikih ali poslovnem naslovu; če gre za vpis nameravane firme; če gre za vpis
ustanovitev, spremembe podatkov ali prenehanje podružnice d.o.o. Poleg tega lahko vstopna točka VEM sprejme vlogo
za spremembo dejavnosti vseh vrst subjektov vpisa v sodni register, ker se dejavnosti vpisujejo samo v poslovni register,
ne pa tudi v sodni register.
Poslovne enote so deli poslovnih subjektov, ki se vpišejo samo v poslovni register (skladno z Zakonom o Poslovnem
registru Slovenije) in niso predmet vpisa v sodni register.
Pogoji so določeni v prvem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer morajo biti v elektronski obliki vloženi:
vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo,
predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe,
vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske družbe ali podružnico tujega podjetja.
Drugi predlogi za vpis v sodni register pa so lahko po izbiri predlagatelja vloženi v elektronski ali pisni obliki.

Delež vloženih vlog na točkah VEM AJPES v primerjavi z drugimi točkami VEM
z enakimi pooblastili in število postopkov v zvezi z registracijo gospodarskih družb, ki
so jih v e-VEM sistemu opravili notarji in sodišča je podrobneje prikazan v
nadaljevanju.
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Delež opravljenih postopkov točk VEM AJPES za gospodarske družbe
in druge subjekte vpisa v sodni register v letu 2011
Na točkah VEM z enakimi
pooblastili
Postopek oz. skupina
postopkov

Od
doma

Na
točkah
VEM skupaj

Od tega:
VEM
točke
AJPES

1

2

3

4

1. Postopki registracije
(vpisi, spremembe, izbrisi
v/iz sodnega registra in
poslovnega registra)

Pri
Na
Delež
VEM točk notarju sodišču
AJPES v
%
5=4/3*100

6

7

SKUPAJ

8

149

15.903

12.809

80,50%

19.916

13.396

49.364

149

4.132

2.859

69,20%

1.759

206

6.246

0

238

113

47,50%

116

3

357

0

8.357

6.879

82,30%

17.915

9.191

35.463

Predlog za izbris iz sodnega
registra

0

7

6

85,70%

126

3.996

4.129

Predlog za vpis, spremembo in
izbris poslovne enote

0

3.169

2.952

93,20%

0

0

3.169

2. Drugi postopki

112.852

2.027

406

20,00%

9

0

114.888

Prijava, odjava in sprememba
podatkov za obvezna socialna
zavarovanja zaposlenih in
njihovih družinskih članih

107.406

403

43

10,70%

0

0

107.809

238

1.454

354

24,30%

5

0

1.697

5.207

168

8

4,80%

4

0

5.379

1

2

1

50%

0

0

3

113.001

17.930

13.215

73,70%

19.925

13.396

164.252

Predlog za vpis ustanovitve
Predlog za vpis nameravane
firme
Predlog za vpis spremembe

Prijava davčnih podatkov in
zahtevek za izdajo
identifikacijske številke za DDV
Prijava prostega delovnega
mesta oz. vrste dela (PD-1)
Izdaja obrtnega dovoljenja
(OZS)
SKUPAJ (1. + 2.)

Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.
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V letu 2011 se je nadaljeval trend uporabe e-VEM sistema prek oddaljenega
dostopa oziroma od doma za druge postopke - prijave in odjave ter spremembe
podatkov za obvezna socialna zavarovanja (ZZZS) ter prijave prostega delovnega
mesta (ZRSZ) - saj je bilo na ta način oddanih 75 % več prijav kot v letu 2010.

Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.

Po meritvah, ki jih zagotavlja informacijski sistem AJPES, je bil v letu 2011
povprečni dejanski čas, potreben za registracijo gospodarskih družb (od oddaje vloge
na točki VEM do vpisa v sodni register), 2,7 dni; pri družbah, kjer so bile za
registracijo oddane popolne vloge, je znašal 2,1 dneva, pri družbah, kjer je bilo
potrebno vloge za registracijo dopolniti, pa 4,8 dneva.
e-VEM - vloge za registracijo samostojnih podjetnikov
V postopkih registracije samostojnih podjetnikov je bilo v letu 2011 na vseh
točkah VEM vloženih 33.086 vlog, od tega 15.405 oziroma 46,6 % na točkah VEM
AJPES. Poleg tega je bilo na točkah VEM AJPES vloženih še 2.573 vlog za prijavo
davčnih podatkov, 1.443 vlog za prijavo podjetnika in njegovih družinskih članov v
obvezna socialna zavarovanja, 2 vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja in 8 prijav
prostega delovnega mesta, kar skupaj predstavlja 33,4 % tovrstnih vlog. Tako je bil
delež vseh aktivnosti pri registraciji samostojnih podjetnikov na točkah VEM z
enakimi pooblastili pri AJPES 43,0 %.
AJPES je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečal delež prejetih vlog za
registracijo podjetnika za 2,7 odstotne točke (na 46,6 %) ter povečal delež vseh
prejetih vlog v primerjavi z drugimi točkami VEM za 2,5 odstotnih točk (na 43,0 %).
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Delež opravljenih postopkov točk VEM za samostojne podjetnike v letu 2011

Postopek oz. skupina postopkov

Od
doma

1

2

1. Postopki registracije (vpisi,
spremembe, izbrisi)
Prijava za vpis samostojnega
podjetnika
Sprememba samostojnega podjetnika

Na točkah VEM
Na
Od tega:
Delež
točkah
VEM
VEM točk SKUPAJ
VEM točke
AJPES
skupaj
AJPES
v%
3
4
5=4/3*100
6

2.815

33.086

15.405

46,60%

35.901

737

11.403

4.745

41,60%

12.140

1.493

12.380

5.678

45,90%

13.873

585

9.303

4.982

53,60%

9.888

2. Drugi postopki
Prijava davčnih podatkov in zahtevek
za izdajo identifikacijske številke za
DDV
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja
(OZS)
Prijava, odjava in sprememba
podatkov za obvezna socialna
zavarovanja podjetnika in njegovih
družinskih članih
Prijava prostega delovnega mesta

4.464

12.055

4.026

33,40%

16.519

812

7.955

2.573

32,30%

8.767

8

29

2

6,90%

37

3.238

3.953

1.443

36,50%

7.191

406

118

8

6,80%

524

SKUPAJ (1. + 2.)

7.279

45.141

19.431

43,00%

52.420

Izbris samostojnega podjetnika iz
poslovnega registra

Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.

Točke VEM AJPES (12 od 152 točk) so v letu 2011 povprečno opravile 1.284
postopkov sprejema vlog za izvedbo postopka registracije samostojnega podjetnika
(vpisi, spremembe in izbrisi iz poslovnega registra) ali 1.619 vlog za vse postopke.
Ostale točke VEM z enakimi pooblastili (140) so v letu 2011 povprečno opravile samo
126 postopkov sprejema vlog za izvedbo postopka registracije samostojnih
podjetnikov ali 184 vlog za vse postopke.
Postopki registracije in drugih postopkov za samostojne podjetnike
v letu 2011 po točkah VEM
Povprečno število
Vsi
Število točk
Točke VEM
postopkov na
postopki
VEM
točko VEM
AJPES
19.431
12
1.619
UE

7.395

35

211

OZS

10649

61

175

GZS

175

5

35

1105

8

138

6.268
118
45.141

28
3
152

224
39
297

DURS
JAPTI s svojimi izvajalci
Druge točke VEM
SKUPAJ
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Vir: Ministrstvo za javno upravo, podatki sistema e-VEM.

Samostojni podjetnik se registrira povprečno v enem dnevu.
Nadgradnja e-VEM sistema
Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki upravlja (razvija in vzdržuje) informacijski
sistem za delovanje točk VEM tako kot v letu 2010 tudi v letu 2011 ni ažurno
prilagajalo informacijskih rešitev potrebam, ki izhajajo iz sprememb predpisov in
potreb po izboljševanju delovanja informacijskega sistema. V letu 2010 MJU ni uspel
nadgraditi informacijskih rešitev e-VEM sistema, ki bi omogočile dodajanje nove vrste
vhodnega dokumenta – dovoljenja sodišča za registracijo samostojnih podjetnikov v
insolventnem postopku, kot je bilo določeno s spremembami ZFPPIPP. V letu 2011
MJU ni prilagodil informacijskih rešitev spremembam Zakona o zaposlovanju in delu
tujcev v zvezi s preverjanjem obstoja delovnega dovoljenja za tujce, ki nimajo pravice
prostega dostopa na slovenski trg dela, v informacijskem sistemu ZRSZ. Zato je
moral AJPES za obe manjkajoči rešitvi pripraviti ustrezne začasne rešitve oz.
začasna navodila za uslužbence, ki vodijo in odločajo v upravnih postopkih
registracije samostojnih podjetnikov.
Tako MJU kot AJPES sta v letu 2011 dopolnila informacijske rešitve za
izvajanje Zakona o socialnem podjetništvu z dodajanjem nove podoblike – socialno
podjetje. Dejavnosti socialnega podjetništva namreč lahko opravljajo poslovni
subjekti, ki so organizirani v različnih pravnoorganizacijskih oblikah (gospodarske
družbe, zavodi, zadruge, društva, ustanove…) in izpolnjujejo z zakonom določene
pogoje. Podatek o podobliki poslovne subjekte natančneje opredeljuje in omogoča
spremljanje gibanja števila različnih vrst poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni
register.
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1.2

Upravljanje informacijskega sistema sodnega registra

1.2.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj AJPES pri upravljanju sodnega registra je zagotavljati kakovostno
opravljanje funkcije preveritelja tehnične pravilnosti in celovitosti predlogov za vpis v
sodni register, oddanih iz vseh točk VEM, zagotavljati pravilno in nemoteno delovanje
informacijskega sistema sodnega registra ter pri tem informacijske rešitve v
sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije5 prilagajati sodobnim
standardom in spremembam predpisov.
1.2.2

Uresničevanje nalog

AJPES je v letu 2008 vzpostavil in prevzel v upravljanje sodni register, ki je s
tem postal del poslovnega registra kot enotne informatizirane zbirke podatkov o vseh
poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo
pridobitno ali nepridobitno dejavnost. V letu 2011 je AJPES skladno z letnim ciljem
izvajal predvsem redne naloge, kot so
a) preverjanje tehnične pravilnosti in popolnosti predlogov za vpis v sodni
register ter
b) zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja informacijskega sistema
sodnega registra.
V letu 2011 je AJPES preveril tehnično pravilnost in celovitost 49.364 vlog za
vpis v sodni register. Preverjanje tehnične pravilnosti in celovitosti vlog vključuje
preverjanje, ki zagotavlja, da so predlogu za vpis v sodni register priložene vse
priloge, da vsebina priloženega dokumenta ustreza imenu dokumenta, da je
dokument popoln, čitljiv, podpisan in so podpisi pravilno overjeni. Tehnično
nepopolne vloge AJPES vrne točkam VEM ali notarjem v dopolnitev. Na ta način
AJPES dodatno prispeva k številu popolnih vlog, ki jih prejmejo registrska sodišča in
s tem k skrajšanju časa, potrebnega za izvedbo postopka registracije družb.
AJPES popolnim vlogam določi podatke iz svoje pristojnosti, ki se o
posameznem poslovnem subjektu vodijo v poslovnem registru (npr. sektorska
pripadnost po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, poreklo
ustanovitvenega kapitala, vrsta lastnine, velikost, vrsta spremembe) ter jih posreduje
sodiščem v odločanje.
Informacijski sistem sodnega registra, ki ga v postopkih registracije
gospodarskih družb uporabljajo tako referenti AJPES kot tudi registrska sodišča,
omogoča izmenjavo podatkov in dokumentov z e-VEM sistemom, odločanje o vpisih
v sodni register, izvedbo vpisa podatkov v sodni register, izpisovanje izhodnih
dokumentov in elektronsko vročanje sklepov sodišč prek varnih poštnih predalov.
AJPES zagotavlja tudi izpiske iz sodnega registra na papirju ter elektronsko
podpisane izpiske iz sodnega registra, ki so brezplačno dostopni prek spletnih strani

5

Medsebojna razmerja pri uresničevanju tega cilja sta AJPES in Vrhovno sodišče Republike Slovenije uredila v Dogovoru o
ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vodenjem in upravljanjem sodnega registra (maj 2008).
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AJPES in jih uporabniki lahko tudi natisnejo. V letu 2011 je bilo izdanih 1.593
izpiskov iz sodnega registra na papirju.
Iz informacijskega sistema sodnega registra se izvajajo tudi objave podatkov in
dokumentov na spletni strani AJPES ter prenos dokumentov, nastalih v postopkih
registracije, v zbirko listin, ki je prav tako objavljena na spletnih straneh AJPES, in v
sistem elektronske hrambe dokumentov. AJPES je v letu 2011 zagotavljal nemoteno
in pravilno delovanje informacijskega sistema sodnega registra in informacijskih
povezav s sistemom e-VEM in z registrskimi sodišči. Kot svojo redno nalogo, skladno
s pooblastili v Zakonu o sodnem registru, je dnevno ažuriral podatke o fizičnih
osebah, ki so vpisane v sodni register kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki in člani
organov nadzora poslovnih subjektov, tako, da jih je usklajeval s podatki centralnega
registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve.
Vse od leta 2008 pa AJPES ni uspel zagotoviti ažuriranja podatkov o tujih
fizičnih osebah (ki niso vpisane v Centralni register prebivalstva) in o tujih pravnih
osebah, ki so vpisane v sodni register kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani
organov nadzora poslovnih subjektov, katerih identiteto je AJPES dolžan skladno z
določbami Zakona o sodnem registru preverjati s podatki v davčnem registru kot
matični evidenci za te osebe. DURS namreč še ni zagotovil ustreznih informacijskih
rešitev, s katerimi bi AJPES zagotovil avtomatično prevzemanje sprememb podatkov
iz davčnega v sodni register. AJPES je DURS v letu 2011 ponovno pozval k
izpolnjevanju te zakonske obveznosti, vendar je DURS njeno izvedbo ponovno
odložil zaradi izgradnje novega davčnega informacijskega sistema. Zato v tem delu
AJPES ne more vzdrževati potrebne kakovosti podatkov v sodnem/poslovnem
registru.
AJPES je v letu 2011 na zahtevo Vrhovnega sodišča RS nadgradil aplikacijo,
preko katere registrska sodišča vpogledujejo v podatke, vpisane v sodni register, za
izvajanje 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2C), ki pod določenimi pogoji omejuje nastopanje družbenikov,
zastopnikov in članov organa nadzora v postopkih javnega naročanja. Aplikacija
registrskim sodiščem dodatno omogoča vpogled v osebne podatke ter iskanje po
osebah na način, da je mogoče ugotoviti, v katerem subjektu vpisa v sodni register je
določena oseba vpisana kot ustanovitelj, družbenik, zastopnik ali član organa
nadzora; Zakon o sodnem registru v 50., 51. in 52. členu samo sodiščem dovoljuje
tovrstna preverjanja podatkov. Aplikacijo je nadgradil tako, da registrskim sodiščem
omogoča iskanje podatkov za določeno časovno obdobje, izpis podatkov za
posamezno iskano osebo, ter izpopolnil iskanje po identifikacijski številki osebe.
V letu 2011 se je AJPES srečal z zahtevo novega oz. konkurenčnega
ponudnika elektronskega vročanja za vključitev v sistem elektronskega vročanja
sklepov, ki jih izdajajo sodišča v postopkih registracije gospodarskih družb in drugih
subjektov vpisa v sodni register ter sklepov, ki jih izdaja AJPES v postopkih
registracije samostojnih podjetnikov. Ponudnik je registriran pri Agenciji za pošto in
elektronske komunikacije kot ponudnik telekomunikacijske storitve po Zakonu o
pravdnem postopku (ZPP) in Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Tej
zahtevi pa AJPES ni mogel ugoditi, saj je leta 2008 zagotovil elektronsko vročanje le
prek tedaj edinega ponudnika - Pošte Slovenije d. d.. Sistem za konkurenčno
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elektronsko vročanje bi namreč moral vzpostaviti MJU že na podlagi zakonodaje iz
leta 20046 oziroma uredbe iz leta 20087. MJU je to svojo nalogo vključil v Akcijski
načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015, v katerem je bila v
letu 2010 predvidena nadgradnja sistema e-uprave za e-vročanje, v letu 2011 pa
nadgradnja centralnega informacijskega sistema za sprejem, vročanje in obveščanje
(CIS) in nadgradnja zalednih sistemov državnih organov za integracijo s sistemom
CIS ter povezava e-Vročanja za podporo čezmejnim rešitvam. V času, ko je AJPES
obravnaval zahtevo novega ponudnika elektronskega vročanja, MJU teh rešitev še ni
zagotovil. Ugoditev zahtevi konkurenčnega ponudnika bi pomenila, da bi moral
AJPES sam razviti sistem varnega elektronskega vročanja za vsakega nadaljnjega
ponudnika posebej, čeprav je izgradnja tega sistema v pristojnosti in odgovornosti
MJU. Zato je AJPES zahtevo zavrnil, podjetje pa je kljub temu podalo Uradu RS za
varstvo konkurence prijavo proti AJPES; postopek še ni končan.

6

7

V skladu s 138. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C, Uradni list
RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004) bi moral pristojni organ za informatizacijo državne uprave vzpostaviti za organe državne
uprave in nosilce javnih pooblastil enotni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje v treh mesecih od
uveljavitve zakona, t.j. do 20. 10. 2004.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008, člen
8 in 14. Uredba tako v 174. členu ureja način elektronskega vročanja preko centralnega informacijskega sistema za
sprejem, vročanje in obveščanje (CIS), 74. b člen Zakona o državni upravi pa določa, da delovanje CIS zagotavlja MJU.
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1.3

Objave sodnih zadev na spletnem portalu AJPES

1.3.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Cilj AJPES je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije na
svojem spletnem portalu zagotavljati tekoče, kakovostne objave tistih sodnih zadev,
za katere je pooblaščen s predpisi.
Ta cilj je AJPES v letu 2011 v celoti uspešno uresničeval.
1.3.2

Uresničevanje nalog

1.3.2.1

Objave podatkov in listin v postopkih vpisov v sodni register

Za potrebe javne objave predloženih (vhodnih) in izdelanih (izhodnih) listin v
registracijskih postopkih je AJPES že v letu 2008 na svojem spletnem portalu
vzpostavil podsistem elektronskih objav zadev sodnega registra, ki so nadomestile
dotedanje objave v Uradnem listu RS. Podsistem elektronskih objav omogoča
vpogled tudi v zbirko listin sodnega registra, v katero je bilo pred tem mogoče
vpogledovati le v prostorih registrskih sodišč.
V letu 2011 je bilo na spletnem portalu AJPES izvedenih 46.101 objav, kar je
8 % več kot v predhodnem letu.
1.3.2.2

Objave podatkov in listin v postopkih zaradi insolventnosti

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju AJPES od oktobra 2008 dalje na svojem spletnem portalu
zagotavlja objave podatkov o postopkih zaradi insolventnosti pravnih in fizičnih oseb,
ki jih vodijo stečajna sodišča. Tudi te objave so nadomestile nekdanje objave v
Uradnem listu RS in omogočile dostop do dokumentov in spremljanje pomembnih
dejanj poteka postopkov zaradi insolventnosti neposredno prek spletnega portala. Vir
teh podatkov je vpisnik postopkov zaradi insolventnosti, ki ga upravlja Center za
informatiko Vrhovnega sodišča RS, zato mora AJPES način teh objav usklajevati z
informacijskimi rešitvami tega centra.8
V letu 2011 je bilo na spletni strani AJPES izvedenih 41.917 objav v postopkih
zaradi insolventnosti, kar je 63 % več kot v letu 2010. V letu 2011 je bilo (po podatkih
Google Analytics) v podatke in listine, objavljene v zvezi z vpisi v sodni register in v
zvezi s postopki zaradi insolventnosti opravljenih prek 500.000 vpogledov.
Informacijski pooblaščenec RS je v letu 2011 opravil več vpogledov na spletne
strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti v zvezi z delovanjem iskalnika in
objavo osebnih podatkov v dokumentih, o čemer je AJPES sproti obveščal Vrhovno
sodišče RS. V postopkih je informacijski pooblaščenec RS izdal eno začasno in eno
delno odločbo, kljub pojasnilom AJPES pa postopkov še ni zaključil.

8

Medsebojna razmerja pri izvajanju teh nalog so med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in AJPES urejena v Dogovoru
o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s postopki zaradi insolventnosti (december 2008).
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1.4

Registracija poslovnih subjektov po upravnem postopku

1.4.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Osnovni strateški cilj AJPES na tem področju je postati registrski organ za
večino subjektov, ki se v Republiki Sloveniji registrirajo po upravnem postopku. Ta cilj
AJPES uresničuje postopoma. V letu 2005 je AJPES od DURS prevzel vodenje
upravnih postopkov registracije samostojnih podjetnikov, v letu 2008 pa od upravnih
enot še registracijo sobodajalcev. Za leto 2011 je bil načrtovan prenos pristojnosti
odločanja v upravnih postopkih registracije društev, vendar je Ministrstvo za notranje
zadeve v letu 2009 odobren projekt v januarju 2011 ustavilo in ohranilo obstoječi
način registracije društev na upravnih enotah in vodenje Registra društev pri
Ministrstvu za notranje zadeve9.
1.4.2

Uresničevanje nalog

AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike in sobodajalce, ki lahko
pričnejo opravljati dejavnost, ko so pri AJPES vpisani v poslovni register. Samostojni
podjetniki predstavljajo 42 % vseh poslovnih subjektov v državi. AJPES vloge za vpis
samostojnega podjetnika posredujejo točke VEM z enakimi pooblastili (med njimi 12
točk VEM AJPES). V poslovni register AJPES vpisuje tudi fizične osebe –
sobodajalce (skladno z Zakonom o gostinstvu), ki vloge vložijo neposredno pri
AJPES.
V letu 2011 je AJPES dograjeval informacijske rešitve za izvajanje postopkov
registracije samostojnih podjetnikov, ki jih je pričel v letu 2010, s ciljem poenotenja
programskih rešitev za gospodarske družbe in samostojne podjetnike in njihovega
izpopolnjevanja z dodatnimi funkcionalnostmi, ki uslužbencem AJPES omogočajo
hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov registracije.
AJPES je v letu 2011 v okviru nalog registracije samostojnih podjetnikov opravil
36.152 upravnih postopkov in o njih odločal s sklepi.

Število opravljenih postopkov vpisov, sprememb in izbrisov pri samostojnih
podjetnikih in sobodajalcih v letih 2010 in 2011
Samostojni podjetniki
Sobodajalci
Vrsta postopka
2010
2011
indeks
2010
2011
indeks
1

Število vpisov
Število sprememb
Število izbrisov
SKUPAJ

9

2

12.240
13.414
10.992
36.646

3

4=3:2x100

12.120
14.164
9.868
36.152

Več v Letnem poročilu AJPES za leto 2010, stran 45 do 47.

Stran 41 od 153

99
106
90
99

5

6

295
39
450
784

7=6:5x100

365
35
374
774

124
90
83
99
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V letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 število vpisov samostojnih
podjetnikov v poslovni register zmanjšalo za 1 %, število sprememb njihovih
podatkov se je povečalo za 6 %, število izbrisov samostojnih podjetnikov iz
poslovnega registra pa se je zmanjšalo za 10 %.
AJPES, kot registrski organ za samostojne podjetnike, v upravnem postopku
odloča tudi o pritožbah na prvi stopnji. Na 36.152 izdanih sklepov je v letu 2011 prejel
82 pritožb. Dve pritožbi je AJPES na prvi stopnji zavrgel, v 5 primerih je pritožbi
stranke ugodil, v 33 primerih postopek izbrisa iz poslovnega registra ustavil, ker je
stranka v pritožbenem roku odpravila izbrisni razlog, 29 pritožb pa je posredoval v
odločanje Ministrstvu za gospodarstvo, ki je pristojni organ za odločanje na drugi
stopnji. Ministrstvo za gospodarstvo je 11 pritožbam stranke ugodilo, 7 pritožb strank
pa je zavrnilo kot neutemeljene. Na dan 31. 12. 2011 je bilo nerešenih 11 pritožb.
Število postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji pri registracijskih
postopkih za samostojne podjetnike
Upravni postopek
Vsi postopki (vpisi, spremembe, izbrisi)
Prejete pritožbe
Zavržene pritožbe
Nadomeščeni sklepi na prvi stopnji
Ustavitev postopkov
Pritožbe, posredovane v reševanje organu
druge stopnje
Nerešene pritožbe na dan 31. 12.

Število v letu Število v letu Število v letu
2009
2010
2011
35.590
36.646
36.152
83
91
82
1
6
2
31
17
5
31
50
33
17
4

18
4

29
11

V letu 2011 je AJPES po uradni dolžnosti iz poslovnega registra izbrisal 930
samostojnih podjetnikov; pristojnost izbrisa samostojnih podjetnikov je AJPES
pridobil v ZGD-1 sredi leta 2008.
Konec novembra 2011 se je AJPES kot registrski organ za samostojne
podjetnike srečal s problemom uresničevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), s katerim so bile določene omejitve tako
pri ustanavljanju, vodenju in nadziranju gospodarskih družb, kot tudi pri registraciji
samostojnih podjetnikov. Za namen izvajanja tega zakona bi moral AJPES pri
registraciji samostojnih podjetnikov (enako kot sodišča pri registraciji družb) preverjati
podatke v najmanj šestih evidencah, ki bi jih lahko vzpostavila le sodišča in drugi
državni organi. Ker teh evidenc do uveljavitve ZGD-1E ni bilo mogoče vzpostaviti in
ker pristojna ministrstva niso izdala nobenih navodil, kako v takšnih razmerah
nemoteno izvajati postopke registracije, je AJPES Vladi RS predlagal, da na Ustavno
sodišče RS vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti ZGD-1E in predlog
za začasno zadržanje izvajanja. Hkrati je AJPES iskal možnosti za nadaljevanje
registracije samostojnih podjetnikov z namenom uresničevanja ciljev ZGD-1E. Odločil
se je nadaljevati z registracijo s pomočjo »Izjave stranke v postopku registracije
samostojnega podjetnika posameznika – glede omejitev po ZGD-1E« v okviru
predhodnega postopka skladno s 150. in 188. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku. 12. 12. 2011 je začel veljati sklep Ustavnega sodišča RS o začasnem
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zadržanju izvajanja ZGD-1E. V času od uveljavitve ZGD-1E do 12. 12. 2011 je
AJPES na podlagi navedene izjave registriral 470 samostojnih podjetnikov. Postopki
registracije samostojnih podjetnikov (in družb) se do končne odločitve Ustavnega
sodišča RS nadaljujejo po prej veljavni ureditvi.
Število izbrisov samostojnih podjetnikov iz poslovnega registra po uradni
10
dolžnosti na podlagi tretjega odstavka 75. člena ZGD-1

Zap.
št.
1.
2.

Razlog izbrisa
Preoblikovanje podjetnika v kapitalsko družbo
Podjetnik dve leti zaporedoma ni predložil letnih
poročil
Podjetnik na poslovnem naslovu ne sprejema
uradnih pošiljk, je neznan, naslov ne obstaja,
nima dovoljenja lastnika objekta za poslovanje na
tem naslovu
Podjetnik je umrl, dediči v treh mesecih po
pravnomočnosti sklepa o dedovanju AJPES ne
obvestijo, da bodo nadaljevali z opravljanjem
dejavnosti
Začetek stečajnega postopka nad podjetnikom
Prepoved opravljanja dejavnosti zaradi
neizpolnjevanja pogojev
Podjetnik dejavnosti vpisane v poslovni register
ne opravlja in ne opravlja nobene druge
dejavnosti
Podjetniku – tujcu je bil izrečen ukrep izgona iz
države
Podjetnik je ob vpisu podal neresnično izjavo o
neporavnanih davčnih obveznostih

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
Skupaj

10

Število
izbrisov
v letu
2009
182

Število
Število
izbrisov izbrisov
v letu
v letu
2010
2011
220
174

429

380

369

158

193

118

111
54

101
62

104
92

2

0

0

0

0

6

6

0

0

54
996

45
1.001

67
930

Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št 65/2009 – UPB3) v tretjem odstavku 75. člena določa:
(3) AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije:
1. na podlagi obvestila registrskega organa, da se je podjetnik statusno preoblikoval v kapitalsko družbo,
2. če ji podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloži letnega poročila zaradi javne objave po prvem ali drugem
odstavku 58. člena tega zakona ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena tega zakona,
3. če na podlagi lastnih podatkov ali na podlagi obvestila državnega organa ali osebe z javnimi pooblastili ugotovi, da je
pri podjetniku v Poslovni register Slovenije kot njegov poslovni naslov vpisan naslov:
- na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznan,
- na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
- ki ne obstaja,
4. na podlagi obvestila pristojnega matičnega organa, da je podjetnik umrl, razen če ji dedič podjetnika v treh mesecih po
pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloži izjavo, da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje v skladu s četrtim odstavkom
72. člena tega zakona,
5. na podlagi obvestila pristojnega sodišča o začetku postopka stečaja nad podjetnikom, v skladu z zakonom, ki ureja
stečaj,
6. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom prepovedal podjetniku opravljati dejavnost, ki je
vpisana v Poslovni register Slovenije, ker je ugotovil, da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti,
podjetnik pa ne opravlja nobene druge dejavnosti,
7. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da podjetnik ne opravlja dejavnosti, ki je
vpisana v Poslovni register Slovenije, podjetnik pa ne opravlja nobene druge dejavnosti,
8. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je podjetniku s pravnomočnim aktom izrekel ukrep izgona tujca iz države,
9. če na podlagi obvestila davčnega ali drugega pristojnega organa ugotovi, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz osme
alineje drugega odstavka prejšnjega člena.
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1.5

Vodenje Poslovnega registra Slovenije

1.5.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Osnovni strateški cilj AJPES na področju vodenja registrov je vzpostaviti
poslovni register kot edini ali primarni register za vse vrste poslovnih subjektov v
Republiki Sloveniji ter zagotavljati podatke o poslovnih subjektih z javno objavo
podatkov in ponovno uporabo javnih podatkov. Ta cilj AJPES uresničuje postopoma
od leta 2005, ko je postal primarni register za samostojne podjetnike, v letu 2008 pa
tudi primarni register za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register
ter sobodajalce. Tako je bil poslovni register konec leta 2011 primarni register za
78 % poslovnih subjektov.
Drugi strateški cilj AJPES pri vodenju poslovnega registra je povezovanje in
izmenjava podatkov s poslovnimi registri drugih držav članic Evropske unije. Ta cilj
AJPES izpolnjuje od leta 2009 z izmenjavo podatkov z mrežo Evropskega
poslovnega registra (European Business Registrer – EBR) ter s sodelovanjem v
razvijajoči se izmenjavi podatkov z državami, vključenimi v informacijski sistem za
notranji trg (Internal Market Information System, IMI).
1.5.2

Uresničevanje nalog

1.5.2.1

Vodenje poslovnega registra

AJPES vpisuje v poslovni register vse subjekte, ki opravljajo pridobitno in
nepridobitno dejavnost v državi. Vpise (ustanovitev, sprememba podatkov, izbris
poslovnih subjektov in njihovih delov) v poslovni register izvaja na tri različne načine:
1) Gospodarske družbe in druge poslovne subjekte, ki so predmet vpisa v sodni
register, prek sistema e-VEM AJPES vpiše v poslovni register neposredno po
pozitivni odločitvi registrskega sodišča o vpisu v sodni register kot del poslovnega
registra. Sodni register predstavlja 36,3 % delež poslovnega registra.
2) O vpisu samostojnih podjetnikov in sobodajalcev v poslovni register odloča
AJPES. Postopki registracije samostojnih podjetnikov potekajo prek sistema
e-VEM, vpis sobodajalca pa AJPES izvede v poslovni register na podlagi vloge, ki
jo sobodajalec odda neposredno v AJPES ali pošlje po pošti. Poslovni register je
tako za samostojne podjetnike in sobodajalce primarni register. Samostojni
podjetniki predstavljajo 41,4 % in sobodajalci 0,5 % poslovnih subjektov.
3) Vpise vseh drugih vrst poslovnih subjektov AJPES izvaja na podlagi prijave in
akta registrskega organa o vpisu v primarni register oziroma evidenco, ki ju
AJPES prejme neposredno od poslovnega subjekta ali od registrskega organa.
Tovrstni poslovni subjekti, ki predstavljajo 21,6 % poslovnega registra, se najprej
vpišejo v register oziroma evidenco pri registrskem organu in nato še v poslovni
register.
Neposredno v poslovni register kot primarni register AJPES vpisuje tudi
poslovne enote poslovnih subjektov kot njihove dele, ki se ne vpišejo v primarne
registre, ampak jih AJPES vodi v poslovnem registru predvsem za statistične
namene.
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Poslovni register Slovenije – število opravljenih vpisov in izbrisov 2009-2011
Leto
2010

2009
Vrsta poslovnega subjekta

Gospodarske družbe in zadruge

Število
vpisov

Število
izbrisov

Število
vpisov

2011

Število
izbrisov

Število
vpisov

Število
izbrisov

5.984

2.617

5.568

4.077

5.862

3.973

Samostojni podjetniki posamezniki

12.643

9.700

12.240

10.992

12.120

9.868

Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne
osebe zasebnega prava

14

23

24

19

12

42

359

193

349

246

342

145

914

809

1038

646

948

548

1.538

2.011

1571

1625

1.769

1.412

21.452

15.353

20.790

17.605

21.053

15.988

Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo
registrirane oziroma s predpisom
določene dejavnosti
Skupaj
Vir: Poslovni register Slovenije
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Vir: Poslovni register Slovenije

Konec leta 2011 je bilo v poslovni register vpisanih 185.585 poslovnih
subjektov, od tega 96.516 pravnih oseb ter skupaj 89.069 samostojnih podjetnikov
posameznikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (zasebnikov). AJPES je
v poslovni register v letu 2011 na novo vpisal 24.883 poslovnih subjektov in njihovih
delov in izvedel 161.448 sprememb podatkov ter iz njega izbrisal 19.049 poslovnih
subjektov in njihovih delov.
Struktura poslovnih subjektov v poslovnem registru v letih 2009, 2010 in 2011
Skupine poslovnih
subjektov

1
Gospodarske družbe in
zadruge
Samostojni podjetniki
posamezniki

Poslovni
Poslovni
Poslovni
register,
register, stanje
register,
stanje na dan
na dan
stanje na dan
31. 12. 2009
31. 12. 2010
31. 12. 2011
Delež
Delež
Delež
Število
Število
Število
(v %)
(v %)
(v %)
2

3

4

5

6

7

Indeks

8=(4:2)
x100

9=(6:4)
x100

60.138

33,9

61.628

34,1

63.514

34,2

102

103

73.892

41,7

75.157

41,6

77.415

41,7

102

103

Sobodajalci

1.013

0,6

862

0,5

853

0,5

85

99

Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega
prava

2.847

1,6

2.852

1,6

2.828

1,5

100

99

7.510

4,2

7.609

4,2

7.800

4,2

101

103

21.583

12,2

21.981

12,2

22.374

12,1

102

102

Društva
Druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane oziroma
s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj poslovni subjekti
Podružnice in drugi deli
poslovnih subjektov
Skupaj vse enote
poslovnega registra

10.298

5,8

10.412

5,8

10.801

5,8

101

104

177.281

100

180.501

100

185.585

100

102

103

32.722

32.982

33.241

101

101

210.003

213.483

218.826

102

103
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Sestava poslovnega registra glede na tri načine vpisa v poslovni register
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AJPES je za zagotavljanje točnih podatkov v poslovnem registru v letu 2011
poleg vpisov, sprememb in izbrisov opravljal še naslednje redne naloge:
dnevno osveževal podatke o davčnih številkah in tedensko podatke o zavezancih
za davek na dodano vrednost iz registra davčnih zavezancev, ki ga vodi DURS;
dnevno osveževal podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov iz registra
transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES;
dnevno osveževal podatke iz registra neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, ki ga vodi UJP;
vzdrževal neposredni dostop do podatkov registra društev, registra podružnic tujih
društev, registra političnih strank in evidence ustanov pri Ministrstvu za notranje
zadeve in redno usklajeval podatke s temi registri ter usklajeval podatke z drugimi
primarnimi registri in evidencami (15 institucij, ki vodi 22 registrov in evidenc);
osveževal podatke poslovnih subjektov o velikosti in številu zaposlenih (na
podlagi podatkov iz predloženih letnih poročil) ter osveževal podatek o tem, ali
poslovni subjekt posluje ali ne (na podlagi prometa na transakcijskih računih);
poslovnim subjektom določal šifre po standardni klasifikaciji institucionalnih
sektorjev;
svetoval pri določanju šifre standardne klasifikacije dejavnosti. AJPES skladno z
Zakonom o poslovnem registru Slovenije11 v poslovni register poleg glavne
dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi, vpiše tudi druge dejavnosti, ki jih subjekt
dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njegovega poslovanja. V letu 2011
je AJPES v sodelovanju s SURS opravil okrog 700 svetovanj o izbiri dejavnosti (v
letu 2010 okrog 1.25012).
Vpis subjektov iz primarnih registrov in evidenc v poslovni register
V letu 2011 je AJPES obnovil postopke usklajevanja podatkov s primarnimi
registri in evidencami (tretji način vpisa v poslovni register) za poslovne subjekte
(društva, sindikati, ustanove, druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost), ki se
primarno vpišejo pri drugem registrskem organu. Ti poslovni subjekti se vpisujejo v
22 različnih registrov in evidenc, ki jih vodi 15 različnih institucij (registrskih organov).
Skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) AJPES tovrstne
poslovne subjekte vpiše v poslovni register na podlagi prijave za vpis in akta
registrskega organa o vpisu v primarni register oziroma evidenco. Vse spremembe
podatkov mora poslovni subjekt in registrski organ, ki vodi primarni register oziroma
evidenco, po določbah ZPRS-1 sporočiti AJPES v 15 dneh po izvedeni spremembi. V
praksi ti roki niso vedno spoštovani, zato je AJPES v celoti proučil vse področne
predpise, s katerimi je urejeno opravljanje dejavnosti drugih poslovnih subjektov,
težave, ki nastajajo pri vpisovanju teh poslovnih subjektov v poslovni register, v
sodelovanju z registrskimi organi izvedel usklajevanje podatkov poslovnega registra s
primarnimi registri in z vsemi registrskimi organi poskušal dogovoriti način izmenjave
podatkov. Z registrskimi organi je AJPES izvedel tudi več skupnih sestankov (npr. z

11
12

Uradni list RS, št. 33/07 – ZSReg-B
Vzrok za izredno povečanje svetovanj v letu 2010 je bil v sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1B), ki v 76. a členu določa spremenjeno obračunavanje davka na dodano vrednost za
nekatere dejavnosti (gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z
nepremičninami in drugim naštetim blagom ali storitvami...).
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Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Zdravniško zbornico RS,
idr.), kar je prispevalo k lažjemu kasnejšemu medsebojnemu usklajevanju podatkov
in k odpravi nepotrebnih administrativnih ovir pri registraciji poslovnih subjektov in
vpisu le-teh v poslovni register. AJPES je uspelo dogovoriti način pridobivanja
podatkov iz primarnih registrov in evidenc z 12 registrskimi organi. Registrski organi
podatke posredujejo AJPES na različne načine, in sicer: samo en organ (Ministrstvo
za notranje zadeve) posreduje podatke v elektronski obliki, dnevno, ostali registrski
organi pa AJPES pošiljajo podatke enkrat mesečno ali letno po elektronski pošti.
Tako pridobljeni podatki služijo zgolj za usklajevanje podatkov, medtem ko mora za
sam vpis v poslovni register AJPES pridobiti akt primarnega registra in prijavo, kadar
akt ne vsebuje vseh podatkov za vpis. Poslovni subjekti, ki so vpisani v 11 različnih
primarnih registrov in evidenc, morajo akt o vpisu v primarni register in prijavo za vpis
v poslovni register AJPES posredovati sami. V ostalih 11 primerih pa akt o vpisu v
primarni register ali evidenco AJPES prejme od registrskega organa.
AJPES je v letu 2011 uskladil podatke (in s tem zagotovil večjo kakovost in
ažurnost podatkov poslovnega registra) z naslednjimi registrskimi organi oziroma
primarnimi registri:
Detektivsko zbornico Slovenije – Evidenca detektivov,
Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS – Register zasebnih
raziskovalcev,
Notarsko zbornico – Imenik notarjev,
Ministrstvom za kulturo – Razvid samozaposlenih v kulturi,
Ministrstvom za šolstvo in šport – Razvid poklicnih športnikov, razvid zasebnih
učiteljev in vzgojiteljev,
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Evidenca ribičev,
Ministrstvom za notranje zadeve – Evidenca ustanov, Register društev,
Register podružnic tujih društev,
Ministrstvom za pravosodje – Evidenca izvršiteljev,
Upravo RS za javna plačila – Register proračunskih uporabnikov.
V okviru rednih sprememb podatkov in sprememb zaradi usklajevanja podatkov
je AJPES v letu 2011 opravil 2.802 vpisov, 2.076 izbrisov ter 6.288 sprememb
podatkov. Največ aktivnosti (vpisov, sprememb, izbrisov) je bilo pri društvih,
samozaposlenih v kulturi, poklicnih športnikih, nosilcih dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji ter sobodajalcih. V primerjavi z letom 2010 je bilo v letu 2011 zaradi
izvedenega usklajevanja opravljenih več sprememb podatkov (1.102 več kot v letu
2010). Število izbrisov se je povečalo predvsem pri športnikih in samozaposlenih v
kulturi, kar je prav tako posledica usklajevanja podatkov poslovnega registra s
podatki iz Razvida poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev ter Evidence
samozaposlenih v kulturi.
Usklajevanje podatkov s preostalimi registrskimi organi (Ministrstvom za
kmetijstvo, ki vodi Evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; upravnimi enotami, ki
vodijo Evidenco statutov sindikatov, Odvetniško zbornico, ki vodi Evidenco
odvetnikov…) pa bo AJPES nadaljeval v letu 2012. Največ težav pri usklajevanju
podatkov predstavljajo registri in evidence, ki jih organi še vedno vodijo ročno v
papirni obliki in za katere ni vzpostavljena centralna evidenca, npr. Evidenca statutov
sindikatov in Register agrarnih skupnosti, ki ju vodijo upravne enote v papirni obliki,
vsaka za območje svoje krajevne pristojnosti.
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V letu 2011 je AJPES za zagotovitev ažurne izmenjave podatkov z Registrom
društev dogradil programske rešitve, prek katerih od Ministrstva za notranje zadeve
dnevno prejema podatke o društvih skladno z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), saj je bil zaradi sprememb dopolnjen tudi
informacijski sistem primarnega registra – registra društev pri MNZ.
Opravljene aktivnosti na področju usklajevanja podatkov s primarnimi registri
kažejo, da je tekoče usklajevanje mogoče uspešno izvajati le na podlagi elektronske
izmenjave podatkov; sedanje ločeno vpisovanje podatkov v primarni register ali
evidenco in poslovni register povzroča podvajanje postopkov za stranko in stroškov
za vodenje ter usklajevanje podatkov. Zato si bo AJPES pri naslednjih spremembah
področnih predpisov prizadeval za učinkovitejšo ureditev postopkov registracije in
vodenja podatkov o tovrstnih poslovnih subjektih oziroma za možnosti vključevanja
njihove registracije v e-VEM sistem.
Vzpostavitev Vpisnika prostovoljskih organizacij
Na podlagi 38. člena Zakona o prostovoljstvu, ki je začel veljati v marcu 2011, je
AJPES vzpostavil Vpisnik prostovoljskih organizacij kot posebno evidenco, ločeno od
poslovnega registra, vendar povezano tako, da se podatki o prostovoljskih
organizacijah, vpisani v poslovni register, samodejno uporabijo za ažuriranje Vpisnika
prostovoljskih organizacij. Za vodenje podatkov o prostovoljskih organizacijah je
AJPES razvil posebno programsko rešitev, ki omogoča vpis podatkov v Vpisnik
prostovoljskih organizacij in izdelavo potrdil o vpisu. Podatke o vpisanih
prostovoljskih organizacijah AJPES objavlja na svojih spletnih straneh ter jih
posreduje Ministrstvu za javno upravo (MJU) za potrebe uresničevanja Zakona o
prostovoljstvu.
Prostovoljska organizacija je lahko oseba zasebnega prava (društvo, ustanova,
zavod, sklad, nevladna ali dobrodelna organizacija, verska skupnost s statusom
humanitarne organizacije), ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
AJPES vpiše prostovoljsko organizacijo v vpisnik na podlagi pisne priglasitve,
katere sestavni del je tudi izjava o izpolnjevanju pogojev. AJPES tako v postopku
vpisa preverja popolnost vloge in ali je pravna oseba, ki se želi vpisati kot
prostovoljska organizacija, organizirana v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik, ki jih
določa Pravilnik o prostovoljstvu. Če ta dva pogoja nista izpolnjena, pošlje AJPES
vlogo MJU, ki v takih primerih odloča o vpisu oziroma zavrne vpis z odločbo, zoper
katero pritožba ni mogoča, mogoč pa je upravni spor. Izbris iz vpisnika AJPES opravi
na podlagi pisne vloge prostovoljske organizacije ali na podlagi odločbe, s katero
MJU ugotovi, da prostovoljska organizacija ne izpolnjuje več pogojev za vpis. Takšna
rešitev vodenja postopka vpisa prostovoljske organizacije v Vpisnik prostovoljskih
organizacij ni skladna s sistemsko ureditvijo vodenja upravnega postopka;
primernejša bi bila ureditev, v kateri bi AJPES odločal na prvi, MJU pa na drugi
stopnji vodenja upravnega postopka. Tovrstne pripombe in predlogi AJPES v času
sprejemanja Zakona o prostovoljstvu niso bili upoštevani.
V letu 2011 so bile v vpisnik vpisane 203 prostovoljske organizacije, sprememb
in izbrisov še ni bilo. AJPES je v odločanje MJU poslal 4 priglasitve za vpis v Vpisnik
prostovoljskih organizacij.
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Vpis tujih pravnih oseb v poslovni register skladno z Zakonom o zemljiški
knjigi
V začetku maja 2011 je Vrhovno sodišče RS vzpostavilo nov informacijski
sistem zemljiške knjige, ki podatke o poslovnih subjektih za vpis v zemljiško knjigo
pridobiva neposredno iz poslovnega registra prek spletnega servisa AJPES. V ta
namen je moral AJPES v poslovni register vpisati tudi podatke o tujih pravnih
osebah, ki sicer glede na določbe ZPRS-1 niso predmet vpisa v poslovni register, bi
pa morale biti vpisane glede na določbe drugega odstavka 25. člena Zakona o
zemljiški knjigi (ZZK-1)13 zaradi pridobitve identifikacijske (matične) številke za vpis
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo. Doslej so bile te tuje pravne osebe
objavljene v posebni evidenci dodeljenih matičnih številk.
1.5.2.2

Zagotavljanje javnosti podatkov poslovnega registra

AJPES zagotavlja javnost podatkov poslovnega registra na več načinov, in sicer
brezplačno prek spletnega portala AJPES (storitev ePRS), z zagotavljanjem izpisov
iz poslovnega/sodnega registra, z zagotavljanjem ponovne uporabe javnih podatkov
poslovnega registra ter z izmenjavo podatkov s poslovnimi registri drugih držav prek
mreže EBR in IMI.
Objava podatkov poslovnega registra na spletnem portalu (ePRS)
AJPES na spletnem portalu prek aplikacije ePRS zagotavlja brezplačen dostop
do javnih podatkov poslovnega in sodnega registra ter brezplačen vpogled in izpis
elektronsko podpisanih izpiskov iz poslovnega registra za nekatere vrste poslovnih
subjektov.
AJPES redno objavlja še naslednje zbirne podatke: po stanju na zadnji dan
vsakega trimesečja objavlja podatke o gibanju števila poslovnih subjektov v
poslovnem registru, zbrane po različnih kriterijih (po dejavnosti, regijah, občinah in
pravnoorganizacijskih oblikah); mesečno objavlja število začetih postopkov zaradi
insolventnosti in izbrisov poslovnih subjektov iz poslovnega registra, ki so posledica
končanja postopka zaradi insolventnosti; ter število vpisov in izbrisov poslovnih
subjektov po posameznih skupinah poslovnih subjektov.
Število obiskovalcev spletnega portala oz. povpraševalcev po podatkih, ki jih
zagotavlja AJPES v zvezi z vodenjem poslovnega registra na svojem spletnem
portalu (ePRS), se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečalo za 23 %, kar
kaže na dobro prepoznavnost iskalnika ePRS.

13

»(2) Upravljavec poslovnega registra mora pravno osebo, ki potrebuje enolično identifikacijsko številko za vpis pravice na
nepremičnini v zemljiško knjigo, vpisati v poslovni register, tudi če po splošnih pravilih zakona, ki ureja poslovni
register, ta pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za vpis v ta register.«
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Ponovna uporaba javnih podatkov poslovnega registra
AJPES je tudi v letu 2011 zagotavljal ponovno uporabo podatkov poslovnega
registra z nudenjem zbirk podatkov poslovnega registra z dnevnim, tedenskim in
mesečnim osveževanjem sprememb podatkov v ožjem in širšem naboru. Prav tako je
omogočal prevzem podatkov preko spletnega servisa 24 ur na dan, vse dni v tednu.
V okviru te storitve lahko naročniki prevzemajo podatke v minimalnem, ožjem ali
širšem naboru za določeno število enot poslovnega registra ali poizvedb. Na podlagi
posameznih naročil pa pripravlja tudi izpise po kriterijih naročnika, v ožjem ali širšem
naboru, ter zbirne (številčne) podatke po kriterijih naročnika.
Skladno z zahtevami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja mora
AJPES vsakemu naročniku podatkov poslovnega registra izdati odločbo o ponovni
uporabi informacij javnega značaja, ne glede na to, ali je naročnik dolžan plačati
nadomestilo skladno s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega
značaja Poslovnega registra Slovenije ali ne. Izjema so upravljavci javnih zbirk
podatkov, ki se povezujejo s poslovnim registrom za namene vodenja svojih zbirk
podatkov, katerim AJPES podatke zagotavlja brezplačno brez izdaje odločbe, način
zagotavljanja podatkov pa je urejen s posebnim dogovorom.
Število naročnikov podatkov poslovnega registra se je v letu 2011 povečalo,
predvsem zaradi povečanega povpraševanja uporabnikov javnega sektorja.
V letu 2011 je AJPES zagotovil podatke poslovnega registra za ponovno
uporabo 390 naročnikom, od tega je 182 naročnikov podatke uporabilo v pridobitni
namen in 208 naročnikov v nepridobitni namen. AJPES je 75 naročnikom zagotavljal
podatke z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi spremembami, 13 naročnikov je
podatke prevzemalo preko spletnega servisa, vsem ostalim je AJPES podatke
pripravil ročno na podlagi posamičnega naročila.
1.5.2.3

Zagotavljanje podatkov poslovnega registra za prekrškovne in druge
organe

Že v letu 2010 je AJPES za potrebe prekrškovnih organov pripravil
informacijsko rešitev, preko katere lahko pooblaščene osebe s svojim kvalificiranim
digitalnim potrdilom dostopajo do podatkov določenih zakonitih zastopnikov pravnih
oseb, zoper katere prekrškovni organ vodi postopek o prekršku. To storitev je AJPES
razvil na pobudo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).
V letu 2011 je AJPES to možnost zagotovil še dvema prekrškovnima organoma, ki
sta zaprosila za dostop do podatkov o zastopnikih poslovnih subjektov.
V letu 2011 je AJPES za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve oziroma centrov za socialno delo izdelal nov spletni servis, preko katerega
zagotavlja podatke poslovnega registra za namen uveljavljanja pravic iz javnih
sredstev kot to določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skladno s 16.
točko 51. člena navedenega zakona je AJPES iz poslovnega registra dolžan
zagotavljati podatke o matični številki zasebnika ali pravne osebe, datum vpisa in
datum izbrisa v/iz poslovnega registra, pravnoorganizacijsko obliko, davčno številko
ter za gospodarske družbe še podatek o znesku osnovnega kapitala in podatke o
lastniških deležih oseb, po katerih ministrstvo oziroma centri za socialno delo
poizvedujejo. Način zagotavljanja podatkov je urejen z Dogovorom o razmejitvi
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odgovornosti pri posredovanju in uporabi podatkov, ki je bil sklenjen z Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve kot uporabnikom podatkov, Ministrstvom za javno
upravo kot tehničnim posrednikom podatkov in AJPES kot posredovalcem podatkov.
V letu 2011 je AJPES zagotovil ustrezno testno okolje za testiranje sistema, prehod v
produkcijsko okolje pa je bil izveden v začetku januarja 2012.
1.5.2.4

Evropske povezave

Evropski poslovni register (EBR)
AJPES je od leta 2008 polnopravni član mreže Evropskega poslovnega registra
(European Business Register – EBR), v katero se registrske organizacije oziroma
upravljavci poslovnih registrov posameznih držav EU in tretjih držav prostovoljno
vključujejo in znotraj nje izmenjujejo podatke o poslovnih subjektih.
AJPES v mrežo EBR od začetka marca 2009 posreduje iz poslovnega registra
podatke o slovenskih gospodarskih družbah. S tem je poslovnim in drugim subjektom
iz držav članic EBR omogočen dostop do teh podatkov prek distributerjev članic
EBR. AJPES podatke in dokumente o slovenskih gospodarskih družbah zaračunava
(od 1. 10. 2009 dalje) skladno s tarifo.
Od začetka leta 2010 AJPES zagotavlja pridobivanje podatkov tudi v obratni
smeri, t. j. o poslovnih subjektih v državah članicah mreže EBR. To storitev
zaračunava skladno s cenikom, ki je določen na podlagi enotnih usmeritev mreže
EBR.
Mreža EBR nudi uporabnikom spletnega portala vpogled v osnovne podatke o
poslovnih subjektih (firma, sedež, dejavnost, odgovorne osebe…), pri večini držav pa
tudi v letna poročila oziroma računovodske izkaze ter druge pomembne akte. Podatki
in dokumenti so na voljo v angleškem jeziku ali jeziku države članice.
Konec maja 2011 je EBR v produkcijsko okolje namestil novo verzijo
informacijskega sistema, s katero je zagotovljeno zanesljivejše in hitrejše delovanje
sistema in hkrati dopolnil ponudbo storitev pri določenih državah članicah mreže
EBR. AJPES je zaradi navedene nadgradnje moral prilagoditi svoje informacijske
rešitve, s pomočjo katerih izmenjuje podatke z mrežo EBR.
V letu 2011 so uporabniki v državah članicah EBR poizvedovali po 17.279
podatkih in dokumentih, ki jih nudi AJPES.
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Število posredovanih podatkov in dokumentov v mrežo EBR
v letu 2011 naročnikom iz držav članic EBR
Vrsta iskanja ali vpogleda
Članica EBR

Avstrija
Belgija
Nemčija
Danska
Estonija
Finska
Italija
Jersey
Latvija
Luksemburg
Norveška
Švedska
SKUPAJ

Iskanje
poslovnih
subjektov

Vpogled v
osnovne
podatke

203
5
225
3
17
13
530
15.323
103
27
128
32
16.609

V pogled v
podatke o
odgovornih
osebah

82
1
6

57
1

6
19
140
13
14
2
8
3
294

4
3
101
2
19
2
6
3
198

Vpogled v
letno
poročilo

Izpisek iz
Vpogled v
poslovnega
bonitetno
/ sodnega
informacijo
registra

1

6

4
1
2
9
59
8
4
1
13
3
105

4
25
2

1
1
24
3

1
1
33

2
2
1
40

Skupaj

349
7
235
4
34
45
879
15.351
140
34
158
43
17.279

Vir: EBR

Skupno število posredovanj podatkov iz AJPES v mrežo se je v letu 2011 v
primerjavi z letom 2010 pomembno povečalo, predvsem s strani ene članice EBR.
Število posredovanih podatkov in dokumentov v mrežo EBR naročnikom iz držav
članic EBR
Članica EBR

Avstrija
Belgija
Nemčija
Danska
Estonija
Finska
Grčija
Italija
Jersey
Latvija
Luksemburg
Norveška
Švedska
SKUPAJ

Skupaj
2010

415
8
231
15
10
38
2
780
3.967
252
13
78
67
5.876

Vir: EBR
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Skupaj
2011

349
7
235
4
34
45
0
879
15.351
140
34
158
43
17.279

Indeks

84,1
87,5
101,7
26,7
340,0
118,4
0,0
112,7
387,0
55,6
261,5
202,6
64,2
294,1
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V letu 2011 so uporabniki prek spletnega portala AJPES poizvedovali po 9.004
podatkih in dokumentih, ki jih nudijo člani mreže EBR, kar je 34,8 % manj kot v
preteklem letu.
Število posredovanih podatkov in dokumentov iz mreže EBR naročnikom AJPES
Vrsta iskanja ali vpogleda

Leto 2010

Iskanje poslovnih subjektov
Vpogled v osnovne podatke
Vpogled v podatke o odgovornih osebah (iskanje po
poslovnih subjektih)
Vpogled v letno poročilo
Vpogled v druge dokumente (izpiske iz
sodnega/poslovnega registra...)
Iskanje odgovornih oseb
Vpogled v podatke o odgovornih osebah (iskanje po
odgovornih osebah)
Skupaj

Leto 2011

Indeks

13.105

8.203

62,6

375

361

96,3

63

115

182,5

63

74

117,5

32

33

103,1

147

201

136,7

31

17

54,8

13.816

9.004

65,2

Vir: EBR

Število poizvedovanj po podatkih in dokumentih iz tujih registrov prek spletne
strani AJPES se je zmanjšalo, čeprav je AJPES tudi v letu 2011 predstavljal to
storitev domači javnosti (sejmi, dnevi odprtih vrat, dnevi evropskega podjetništva…).
Sodelovanje v organih mreže EBR
Predstavniki AJPES se redno udeležujejo skupščine in strokovnih forumov, ki
jih za svoje članice organizira mreža EBR v različnih državah. V aprilu 2011 je
AJPES gostil tudi sejo upravnega odbora EBR (Board of EBR) v Sloveniji. AJPES z
organizacijo ni imel posebnih stroškov, saj stroške sej upravnega odbora krije EBR.
En dan seje je bil namenjen izmenjavi mnenj med člani upravnega odbora EBR
in AJPES o nadaljnjem razvoju storitev mreže EBR, sodelovanju v okviru
povezovanja evropskih poslovnih registrov s pravosodnim portalom EU (e-justice)
kakor tudi o stališčih do priprave predloga nove direktive EU za urejanje izmenjave
podatkov med poslovnimi registri na podlagi enotnih pravil.
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Projekt informacijskega sistema za notranji trg EU (Internal Market
Information System – IMI)
Informacijski sistem za notranji trg EU (IMI) je pripomoček za izboljšanje
komunikacije med upravnimi organi držav članic EU na področju prostega pretoka
blaga, storitev, ljudi in kapitala. Za izvajanje in zagotavljanje skladnosti sistema IMI
so odgovorni številni javni organi v 27 državah članicah EU in v 3 državah EFTA.
Sistem IMI se uporablja za izvajanje določb Direktive o poklicnih kvalifikacijah
(2005/36/ES) ter za izvajanje določb Direktive o storitvah na notranjem trgu
(2006/123/ES). AJPES je pristojen organ v skladu z določbami Direktive o storitvah
na notranjem trgu za področje storitev, in sicer za registracijo gospodarske dejavnosti
ter od septembra 2011 tudi za registracijo s področja napotenih delavcev.
AJPES je v letu 2011 odgovarjal na vprašanja pristojnih javnih organov iz drugih
držav članic ter sodeloval pri nadgradnji sistema, predvsem s testiranjem novih
rešitev. Nadgrajena verzija sistema IMI, z dodatnimi funkcionalnostmi za lažjo in
učinkovitejšo izmenjavo vprašanj in odgovor med organi, je bila nameščena v
mesecu avgustu 2011. Sistem IMI tako po novem omogoča posredovanje pomotoma
prejetega vprašanja drugemu organu v državi, ki je pristojen za pripravo odgovora,
razdelitev zahtevka na več organov, če so za pripravo odgovorov pristojni različni
organi, izboljšan je bil iskalnik pristojnih organov idr. Kljub temu je bilo iskanje
informacij iz držav članic v sistemu IMI v delu, ki se nanaša na AJPES, zanemarljivo
majhno.
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1.6

Vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo
preglednost poslovnega okolja

1.6.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj na področju vodenja drugih registrov in evidenc podatkov je voditi
vse tiste javne registre, ki povečujejo varnost v pravnem prometu poslovnih subjektov
ali na drug način prispevajo k preglednemu poslovnemu okolju ter voditi registre in
evidence podatkov, ki so podlaga izvajanju drugih temeljnih nalog AJPES.
Ta cilj AJPES uspešno uresničuje, saj je v letu 2010 vzpostavil in od Banke
Slovenije prevzel vodenje Registra transakcijskih računov, v letu 2011 pa vzpostavil
in začel voditi Register menic, protestiranih zaradi neplačila.
1.6.2

Uresničevanje nalog

1.6.2.1

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP)

V Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) se
vpisujejo premičnine, na katerih je ustanovljena prostovoljna ali prisilna (rubež)
zastavna pravica ali glede katerih je bila odrejena prepoved odtujitve in obremenitve
oziroma prepoved razpolaganja. Vpis zastavne pravice ima konstitutivni učinek, kar
pomeni, da zastavne pravice nastanejo z vpisom v register. Za vpise velja pozitivno
in negativno publicitetno načelo, kar pomeni, da so vpisane pravice poznane
vsakomur. RZPP vsakomur omogoča, da se enostavno, zanesljivo in brez velikih
stroškov seznani z (ne)obstojem neposestne zastavne pravice na premičnini oziroma
s prepovedjo razpolaganja z njo. Vpis prepovedi razpolaganja s premičnino je bil v
letu 2011 natančneje urejen s spremembo Uredbe o registru neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin (uredba).
Na dan 31. 12. 2011 so bile zastavne pravice vpisane na 47.164 premičninah,
kar je 20 % več kot leto prej. Število zastavljenih premičnin iz leta v leto narašča.
Najbolj pogosta je bila v letu 2011 zastava opreme (70,9 %), sledila je zastava
motornih tirnih vozil, motornih koles ter prikolic in polprikolic (19,0 %), živali (5,5 %) in
zalog (4,6 %). Glede na to, da je ista premičnina lahko zastavljena večkrat, je bilo v
registru zastavnih pravic na dan 31. 12. 2011 vpisanih 100.373 zastavnih pravic, od
tega 89.760 iz naslova prostovoljne zastave in 10.613 iz naslova rubeža.
V letu 2011 je bilo v register zastavnih pravic vpisanih 4.015 zahtev za vpis
zastavnih pravic za zavarovanje terjatev, prejetih v elektronski obliki (1.254 iz naslova
prostovoljne zastave in 2.761 z naslova rubeža).
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Zaradi sprememb uredbe je moral AJPES v letu 2011 izvesti večjo spremembo
aplikacije za vodenje RZPP, saj po tej spremembi vpis prepovedi odtujitve in
obremenitve premičnin poleg DURS lahko opravijo tudi sodišča, kot novi upravičenci
za vpis podatkov v RZPP. Pred uveljavitvijo vseh sprememb uredbe konec decembra
2011 je AJPES spremenil tudi navodila za delo upravičencev, v sodelovanju z
Vrhovnim sodiščem RS pa je organiziral tudi izobraževanje za okoli 100 uslužbencev
sodišč.
S spremenjeno uredbo je bilo dokončno odpravljeno tudi papirno posredovanje
listin, ki so podlaga za vpis v RZPP. S spremembo aplikacije so bile dosežene tudi
nekatere poenostavitve aktivnosti za vodenje RZPP.
Kljub določilom uredbe o tem, da mora AJPES upravljavcu Matičnega registra
vozil in prometnih listin (MRVL) nemudoma posredovati podatke o vpisu premičnine v
RZPP, AJPES z Ministrstvom za promet (MZP) kot upravljavcem MRVL do roka
(20. 12. 2011) ni uspel dogovoriti načina za elektronsko izmenjavo podatkov, da bi
bili doseženi cilji spremembe uredbe. Ažurno izmenjavo podatkov med registroma
določa že uredba iz leta 2004, vendar je upravljavec MRVL ni spoštoval (od
septembra 2010 je za vodenje MRVL vsebinsko pristojno MZP, Ministrstvo za
notranje zadeve pa je še do konca leta 2011 pristojno za zagotavljanje
operativno/tehničnega delovanja MRVL. S 1. 1. 2012 vse pristojnosti v zvezi z
vodenjem MRVL prevzame MZP. Zato AJPES ne more prispevati k ažurnemu
vpisovanju podatkov o zastavnih pravicah, rubežih ali prepovedih odtujitve in
obremenitve na motornih vozilih, vpisanih v MRVL, temveč mora podatke o vpisu
premičnin v RZPP še vedno pošiljati posameznim upravnim enotam, ki izvajajo vpise
v MRVL, na papirju (po pošti), večdnevni zamiki pri vpisu podatkov v MRVL pa
povzročajo nepotrebne težave in tveganja v pravnem prometu z motornimi vozili.
V letu 2011 je bilo preko aplikacije eRZPP opravljenih 46.026 poizvedb (po
podatkih Google Analytics), kar je 6,2 % več kot v predhodnem letu.
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1.6.2.2

Register transakcijskih računov

AJPES v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) od
1. 7. 2010 dalje vodi Register transakcijskih računov (RTR), ki ga je pred tem vodila
Banka Slovenije. Podatke za vodenje registra zagotavljajo banke in drugi ponudniki
plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune. AJPES zagotavlja točnost in
ažurnost podatkov o imetnikih transakcijskih računov s povezovanjem registra
transakcijskih računov s poslovnim registrom, s centralnim registrom prebivalstva ali
z davčnim registrom, pri čemer povezovanje podatkov poteka z uporabo davčne
številke.
Zagotavljanje podatkov za vodenje registra transakcijskih računov
Ponudniki plačilnih storitev zagotavljajo AJPES podatke za vodenje registra,
AJPES pa zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev ažurirane podatke o vseh
imetnikih transakcijskih računov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in
ažurirane podatke o imetnikih transakcijskih računov - fizičnih osebah, katerih račune
vodijo. Izmenjava podatkov med AJPES in večino ponudnikov plačilnih storitev (z
dvema izjemama) se izvaja prek spletnih servisov.
AJPES je v letu 2011 sodeloval pri pripravi sprememb ZPlaSS, s katerimi so
ponudniki plačilnih storitev pridobili pravico pridobivanja podatkov o transakcijskih
računih fizičnih oseb za namene izvrševanja sklepov o izvršbi in za namene
preverjanja obstoja transakcijskega računa.

Vrsta transakcijskega računa (TR)
TR fizičnih oseb (del F)
TR poslovnih subjektov (del P)
Vsi računi

Število računov na dan 31. 12. 2011
Odprti
Zaprti
2.236.272
700.162
215.257
119.800
2.451.529
819.962

Z namenom zagotavljanja pravilnosti podatkov v RTR se v AJPES, ob vsaki
izmenjavi podatkov, preverja pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o
imetnikih transakcijskih računov in o računih. Ugotovitve s tem v zvezi se dnevno
evidentirajo in analizirajo, z ugotovitvami AJPES seznanja ponudnike plačilnih
storitev, ki napake odpravljajo v sodelovanju z imetniki računov, kar povečuje
informacijsko vrednost podatkov v RTR.
Javnost podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov
Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni
register, ter tujih pravnih oseb in njihovih delov (ki niso vpisani v poslovni register), so
javni in uporabnikom brezplačno dostopni prek spletnega portala AJPES. Preko
spletne aplikacije eRTR lahko uporabniki pridobijo podatke o transakcijskih računih
posameznega imetnika računa. V letu 2011 so bile za povečanje preglednosti
podatkov izvedene nekatere spremembe spletne aplikacije. V letu 2011 je bilo vseh
poizvedb po podatkih o transakcijskih računih poslovnih subjektov prek spletnega
portala AJPES 1.087.894 (po podatkih Google Analytics).
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Ponovna uporaba podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov
AJPES zagotavlja podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov tudi za
ponovno uporabo v nepridobitni in pridobitni namen. Prosilcem (naročnikom) za
ponovno uporabo podatkov AJPES zagotavlja podatke o transakcijskih računih vseh
poslovnih subjektov. Uporabniki se lahko naročijo na prevzem podatkov z vključenimi
mesečnimi spremembami ali prevzem podatkov z vključenimi dnevnimi
spremembami. Naročniki teh podatkov so zlasti gospodarske družbe, ki večji obseg
podatkov registra potrebujejo za namene vgrajevanja v različne svoje poslovne
procese ali storitve. Vseh naročnikov podatkov o poslovnih subjektih v RTR je 119,
od tega jih 13 podatke uporablja v nepridobitni namen, 106 pa v pridobitni namen.
Večji del naročnikov (88) prevzema podatke z vključenimi dnevnimi spremembami,
31 pa z vključenimi mesečnimi preseki.
Dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb
Podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb in podatke o transakcijskih
računih zasebnikov, ki niso vpisani v poslovni register, mora AJPES varovati kot
zaupne v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Dostop do teh
podatkov imajo le osebe, ki imajo s predpisi določeno podlago za pridobitev teh
podatkov. Ob tem pa ima seveda vsak posameznik pravico do vpogleda v svoje
podatke.
AJPES v skladu z ZPlaSS zagotavlja dostop do podatkov o transakcijskih
računih fizičnih oseb v RTR na dva načina, in sicer z neposrednim dostopom prek
spletne aplikacije eRTR in prek spletenih servisov ali na podlagi vloženih zahtev s
poizvedbami po podatkih.
Neposredni dostop se uporabniku po preverjanju upravičenosti dodeli ob
predhodni sklenitvi dogovora z AJPES. Za povezovanje RTR z zbirkami podatkov
drugih upravljavcev prek spletnih servisov je potrebno predhodno soglasje
Informacijskega pooblaščenca RS. Do konca 2011 je bila pravica do neposrednega
dostopa do osebnih podatkov v RTR dodeljena 15 institucijam, od teh 4 uporabljajo
spletni servis, 2 uporabljata tako spletni servis kot neposredni dostop prek spletne
aplikacije eRTR, enemu uporabniku AJPES dnevno zagotavlja podatke v obliki
datoteke, 8 institucij z 211 uporabniki pa do podatkov o transakcijskih računih fizičnih
oseb v RTR dostopa prek spletne aplikacije.
V letu 2011 je bilo 621.796 vpogledov v podatke o transakcijskih računih fizičnih
oseb opravljenih z uporabo spletnih servisov, 37.508 vpogledov pa z neposrednim
dostopom prek spletne aplikacije.
Za zagotovitev dostopa do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb za
namene izvrševanja izvršb in preverjanje obstoja transakcijskega računa je AJPES
ponudnikom plačilnih storitev zagotovil dostop do podatkov v registru preko spletnih
storitev. V letu 2011 je 8 ponudnikov plačilnih storitev na ta način opravilo 8.037
vpogledov v podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb, od tega v 7.868 primerih
za namene izvrševanja sklepov o izvršbi.
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Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb
Podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb lahko pridobijo osebe, ki so na
podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova upravičene predlagati postopek izvršbe
ali zavarovanja zoper imetnika transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja
izvršbo in zavarovanje, ali z drugim zakonom, ki določa postopek prisilne izvršitve
terjatev. Prosilci, ki so upravičeni do podatkov fizičnih oseb, vložijo zahtevo za
pridobitev podatkov po pisni ali elektronski poti. Prosilci, ki vlagajo zahteve, so fizične
osebe in poslovni subjekti. V imenu poslovnega subjekta zahteve lahko vlagajo
zakoniti zastopniki ali od njih pooblaščene osebe. Pooblaščene osebe prosilca pred
prvim pošiljanjem zahteve izpolnijo obrazec za pooblaščanje na spletnem portalu
AJPES in ga podpisanega in žigosanega posredujejo AJPES. Doslej je bilo za
vlaganje zahtev v elektronski obliki pooblaščenih 536 oseb.
AJPES je v letu 2011 prejel 53.674 poizvedb po podatkih o transakcijskih
računih fizičnih oseb v RTR. Od teh je bilo 37.733 posredovanih na elektronski način
(z uporabo spletne aplikacije eRTR), 15.941 poizvedb pa na papirju. V primerjavi z
letom 2010 se je delež poizvedb, prejetih v elektronski obliki, povečal s 63 % na
70 %.
V primerjavi s predhodnim letom pa se je bistveno povečal delež poizvedb, ki so
jih posredovali upravičenci do brezplačnega pridobivanja podatkov, med katerimi so
povečini odvetniki, in sicer od 48 % v letu 2010 na 67 % v letu 2011. Takih poizvedb
je bilo 35.958, od tega 13.032 na papirju.
Uslužbenci v izpostavah AJPES so v letu 2011 pozitivno rešili 52.558 poizvedb,
10 so jih z odločbo zavrnili, ker vlagatelji niso bili upravičeni do podatkov, 118 pa so
jih s sklepom zavrgli, saj prispele poizvedbe niso bile popolne, vlagatelji pa jih
naknadno niso dopolnili. Pravilne vloge s poizvedbami po podatkih v RTR so
praviloma rešene v enem ali dveh dneh.
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Poslovni subjekti brez transakcijskih računov
AJPES je pri upravljanju RTR v začetku letu 2011 ugotovil, da v njem ni
mogoče najti podatka o transakcijskih računih okoli 21.000 poslovnih subjektov, ki so
vpisani v poslovni register. Z ugotovitvami je seznanil DURS in Ministrstvo za finance
ter predlagal, da DURS skladno s svojimi pristojnostmi zagotovi uresničevanje
tretjega odstavka 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa, da
morajo imeti subjekti vpisa v poslovni register Republike Slovenije pri ponudniku
plačilnih storitev odprt transakcijski račun. Samostojni podjetniki posamezniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo imeti za namen opravljanja
dejavnosti ločen transakcijski račun. DURS je AJPES pojasnil, da problem pozna, ne
more pa učinkovito ukrepati, ker navedene določbe ZDavP-2 niso sankcionirane.
Delež poslovnih subjektov brez transakcijskih računov pri ponudnikih plačilnih storitev
v Sloveniji se je do konca leta 2011 pri gospodarskih družbah zmanjšal iz 11,5 % na
8,4 % in pri samostojnih podjetnikih iz 16,5 % na 6,4 %.
Problem poslovnih subjektov brez transakcijskih računov prav gotovo zahteva
posebno pozornost in ukrepanje, saj dejstvo, da nimajo transakcijskega računa,
onemogoča izvedbo sodne in davčne izvršbe v breme denarnih sredstev teh
poslovnih subjektov. Ta problem so zaznala tudi sodišča.
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1.6.2.3

Register menic, protestiranih zaradi neplačila

Z 19. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št.
18/2011, v nadaljevanju: ZPreZP) je bila določena vzpostavitev registra menic,
protestiranih zaradi neplačila. Register menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM), je
enotni javni register, v katerega notarji vpisujejo podatke o napravljenih protestih
menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti v skladu z zakonom,
ki ureja menico. Register po določilih ZPreZP vzpostavi in upravlja AJPES. Pravilnost
podatkov o meničnem dolžniku, ki se vodijo v RPM, zagotavlja AJPES z izmenjavo
podatkov z drugimi registri (poslovni register, davčni register). AJPES je v letu 2011 v
kratkem roku treh mesecev po uveljavitvi ZPreZP izdelal novo informacijsko rešitev
za vodenje RPM.
V skladu z določili ZPreZP je Svet AJPES v soglasju z Vlado RS pred
uveljavitvijo določil zakona, ki določa vzpostavitev RPM, sprejel pravila o vzpostavitvi
in vodenju RPM in tarifo o nadomestilih stroškov za vpis podatkov v RPM, ki sta bila
objavljena v Uradnem listu RS.
Podatke za vodenje RPM zagotavljajo notarji, ki napravijo protest menice zaradi
neplačila. AJPES je prek Notarske zbornice Slovenije notarje pisno seznanil s pravili
vodenja RPM, navodila za uporabo spletne aplikacije pa je objavil na spletnem
portalu. Podatki, ki se vodijo v RPM, so dostopni vsem uporabnikom spletnega
portala AJPES, vpis podatkov v RPM, spremembo in izbris podatkov pa lahko
opravijo le notarji.
Vzpostavitev RPM je dejavnik za spodbujanje večje uporabe menice med
gospodarskimi subjekti, zlasti kot instrumenta zavarovanja plačil. Podatki o
opravljenih vpisih v RPM v obdobju od 16. 6. 2011 do 31. 12. 2011, prikazani v
naslednji preglednici, kažejo, da je protestov menic malo in da trasirana menica tudi
po uveljavitvi RPM še ne pridobiva na uporabi kot instrument zavarovanja plačil

Število
dolžnikov

Število notarjev, ki
so napravili protest
in opravili vpis
podatkov v RPM

Število
protestiranih
menic, vpisnih
v RPM

Število
sprememb
podatkov v
RPM

Število vpisanih
poplačil meničnih
obveznosti - delna
poplačila

25

14

62

5

4

Podatki, ki se vodijo v RPM, so javni in brezplačno dostopni prek spletnega
portala AJPES. V letu 2011 je bilo prek spletne aplikacije eRPM 12.372 ogledov (po
podatkih Google Analytics).
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1.6.2.4

Evidenca digitalnih potrdil

AJPES vodi Evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih
subjektov od leta 2007 dalje. Podatke o kvalificiranih digitalnih potrdilih dnevno
pridobiva od overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji. Evidenca omogoča tudi
dodajanje digitalnih potrdil tujih overiteljev na podlagi pisne vloge zastopnika.
AJPES uporabnikom omogoča preverjanje podatkov v Evidenci digitalnih potrdil
(EDP) prek spletne storitve, na podlagi vnosa matične ali davčne številke poslovnega
subjekta in podatkov o kvalificiranem digitalnem potrdilu. AJPES prek spletne storitve
wsEDP omogoča tudi preverjanje podatkov iz uporabnikovih računalniških aplikacij.
Podatki EDP se uporabljajo za elektronsko oddajajo vloge prek sistema e-VEM (za
prijavo zaposlenih, za prijavo davčnih podatkov, za prijavo potreb po delavcih), za
preverjanje elektronskih podpisov pri oddaji letnih poročil AJPES in za izvajanje
nekaterih drugih storitev AJPES (v sistemu ePooblaščanja).
Leto 2011 Leto 2010 Indeks
Število vpisanih zakonitih zastopnikov v EDP

93.030

84.360

110

Število vpisanih digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov

210.257

185.856

113

Število poizvedb prek spletnega servisa wsEDP

177.907

102.845

173

14.811

8.353

177

Število poizvedb prek spletne aplikacije eEDP

Konec leta 2011 je bilo v EDP vpisanih 93.030 zastopnikov ter 210.257 različnih
kvalificiranih digitalnih potrdil. V primerjavi z letom 2010 se je število zastopnikov, ki
imajo kvalificirano digitalno potrdilo, povečalo za 10 %, število kvalificiranih digitalnih
potrdil pa za 13 %. Spletna storitev wsEDP je bila v letu 2010 uporabljena 177.907krat, kar je 73 % več kot leto prej. Število poizvedb prek spletne aplikacije eEDP se je
v primerjavi s preteklim letom povečalo za 77 % na 14.811.
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2.

ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN OBJAVLJANJE LETNIH
POROČIL

2.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilji AJPES na področju izvajanja nalog zbiranja, obdelovanja in
objavljanja letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov so:
zagotavljati čim bolj popolno zajetje letnih poročil vseh poslovnih subjektov za
državno statistiko in javno objavo,
zbirati, obdelovati in objavljati letna poročila na učinkovit in uspešen način s
sodobnim elektronskim poslovanjem,
omogočati ponovno uporabo podatkov letnih poročil skladno s predpisi o
dostopu do informacij javnega značaja.
Za uresničitev strateških ciljev AJPES:
sodeluje pri spremembah in dopolnitvah predpisov, ki urejajo področje
bilančnega prava,
sproti prilagaja strokovne rešitve zbiranja, obdelovanja in objavljanja letnih
poročil spremembam predpisov oz. slovenskim in mednarodnim
računovodskim pravilom,
ugotavlja potrebe in priporočila uporabnikov na področju zbiranja in objavljanja
ter ponovne uporabe podatkov letnih poročil,
spodbuja elektronsko podpisovanje letnih poročil, predloženih prek spletnega
portala AJPES za zagotovitev javnosti in državno statistiko.
Letni cilj AJPES za leto 2011 je bil doseči delež predloženih letnih poročil vseh
zavezancev v višini 95,5 %. Ta cilj je bil dosežen v višini 95,0 %, leto pred tem pa v
višini 94,6 %. Ravni načrtovanega deleža ni dosegel, čeprav je zavezance pozival k
popolni in pravočasni predložitvi letnih poročil z različnimi oblikami obveščanja
(pisno, prek spleta, po elektronski pošti, prek sredstev javnega obveščanja). Ob tem
pa se iz leta v leto povečuje število zavezancev za predložitev letnih poročil, skladno
s povečevanjem števila registriranih poslovnih subjektov v državi.
Večina poslovnih subjektov predloži letna poročila za tri namene hkrati: za
namen zagotovitve javnosti, za statistični namen in za davčni namen. AJPES mora
zagotoviti javnost samo tistih podatkov iz 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. Letna poročila, ki jih poslovni subjekti
predložijo AJPES, se štejejo kot priloga k davčnim obračunom, če davčni zavezanec
to v davčnem obračunu izrecno navede.
V letu 2011 je AJPES nadaljeval s pospeševanjem elektronskega predlaganja
in elektronskega podpisovanja letnih poročil za vse vrste zavezancev. Elektronska
predložitev podatkov letnih poročil na poenotenih obrazcih je mogoča z neposrednim
vnosom prek spletnega portala AJPES ali z uvozom XML datotek, pripravljenih iz
Excel preglednic, objavljenih na spletnem portalu AJPES. V letu 2011 so bila že
drugo leto zapored vsa letna poročila poslovnih subjektov predložena elektronsko
prek spletnega portala AJPES, ni pa še bil dosežen letni cilj AJPES glede
elektronskega podpisovanja letnih poročil (60,0 %). Delež elektronsko podpisanih
letnih poročil pa se je povečal od 44,9 % v letu 2010 na 53,0 % v letu 2011. AJPES
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uporabnike spodbuja k večji uporabi elektronskega podpisa z dajanjem tehnične
pomoči in pojasnjevanjem navodil kot tudi z nižjo tarifo nadomestil za javno objavo
elektronsko podpisanih letnih poročil.
Prek spletnega portala je AJPES zagotavljal javno objavo letnih poročil
gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb javnega prava
za zadnji dve leti. Ponovno uporabo podatkov iz letnih poročil vseh vrst poslovnih
subjektov pa je AJPES zagotavljal tudi s posredovanjem podatkov ali podatkovnih
zbirk letnih poročil na osnovi prejetih zahtevkov.

2.2

Uresničevanje nalog

2.2.1

Letna poročila za zagotavljanje javnosti in podatki letnih poročil za
državno statistiko

Vse pravne osebe in samostojni podjetniki morajo skladno s predpisi predložiti
AJPES letna poročila za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo in podatke iz
letnih poročil za potrebe državne statistike. Letnih poročil ni treba predložiti
samostojnim podjetnikom, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z
upoštevanjem normiranih odhodkov. Konec leta 2010 je bilo takšnih samostojnih
podjetnikov 1.591. Letnih poročil 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, pa tudi nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja, ki jih
je po stanju konec leta 2010 skupaj 12.753.
Podlaga za doseganje cilja čim popolnejšega zajetja letnih poročil poslovnih
subjektov je register zavezancev za predložitev letnih poročil, ki ga AJPES vzpostavi
na začetku vsakega leta. Vir podatkov za njegovo vzpostavitev so podatki
poslovnega registra in drugih uradnih evidenc.
Register zavezancev za predložitev letnih poročil je podlaga tudi za ugotavljanje
tistih poslovnih subjektov, ki letnih poročil niso predložili in mora AJPES zoper njih in
njihove odgovorne osebe voditi postopke o prekrških. Ta register zagotavlja tudi
podatke o poslovnih subjektih, za katere AJPES predlaga izbris iz primarnih registrov
v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Podatke iz letnih poročil za leto 2010 za državno statistiko so morale pravne
osebe javnega prava in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
predložiti AJPES do 28. 2. 2011, gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki
in društva pa do 31. 3. 2011. Tovrstne podatke je predložilo tudi 181 ali 0,3 %
gospodarskih družb, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega.
Poslovni subjekti, ki niso zavezani za revizijo letnih poročil in imajo poslovno
leto enako koledarskemu letu, lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo
poenostavitve tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno
statistiko predložijo tudi ustrezno izjavo, da se določeni podatki za državno statistiko
uporabijo tudi za zagotavljanje javnosti oziroma za javno objavo. Gospodarske
družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, ter tiste gospodarske družbe
in samostojni podjetniki, ki ne uveljavljajo poenostavitev pri predlaganju letnih poročil,
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morajo letna poročila za zagotavljanje javnosti predložiti posebej, v 3 mesecih po
koncu poslovnega leta. Gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil,
morajo letna poročila predložiti v 8 mesecih po koncu poslovnega leta, enak rok za
predložitev imajo tudi zadruge. AJPES tako prejema letna poročila tekom celega leta
in jih najmanj enkrat mesečno javno objavlja. Največ letnih poročil AJPES objavi v
začetku maja (letna poročila družb, podjetnikov in zadrug, ki uveljavljajo
poenostavitev) in v septembru, ko se večini družb izteče 8-mesečni rok za predložitev
revidiranih in konsolidiranih letnih poročil.
AJPES je v začetku leta 2011 s ciljem približevanja k popolnemu zajetju letnih
poročil vse poslovne subjekte obvestil o obveznosti predložitve letnih poročil za
preteklo leto, čeprav predpisi tega ne zahtevajo. Obvestil jih je prek svojega
spletnega portala in sredstev javnega obveščanja ter neposredno po pošti (zlasti
novoustanovljene subjekte).
Za leto 2010 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko
156.325 poslovnih subjektov, to je 2,3 % več kakor za leto 2009 (55.734
gospodarskih družb, 294 zadrug, 71.242 samostojnih podjetnikov, 3.032 pravnih
oseb javnega prava, 5.301 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
in 20.722 društev). Večina teh poslovnih subjektov je uporabila zakonsko možnost
poenostavitve; letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil so predložili 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.
Nepredloženih letnih poročil za leto 2010 je bilo 5,0 %, za leto prej pa 5,4 %. Po
podatkih o velikosti iz predhodnega leta letnih poročil niso predložile predvsem mikro
(61,3 %) in majhne družbe (0,7 %), za 37,9 % družb pa velikosti ni mogoče določiti
(novoustanovljene družbe ipd.).
Poslovnim subjektom, ki nimajo ustrezne računalniške opreme za elektronsko
predložitev podatkov letnih poročil, AJPES omogoča vnos podatkov v poslovnih
prostorih svojih izpostav in s pomočjo uslužbencev AJPES. V letu 2011 je 218
poslovnih subjektov izkoristilo to možnost in opravilo vnos podatkov na izpostavah
AJPES.
V letu 2011 je moral AJPES prilagoditi informacijske rešitve za predložitev letnih
poročil spremembam Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (spremenjeni obrazci izkaz prihodkov in
odhodkov–drugih uporabnikov, izkaz računa financiranja in izkaz računa finančnih
terjatev in naložb za druge uporabnike enotnega kontnega načrta ter izkaz prihodkov
in odhodkov–določenih uporabnikov in Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti za določene uporabnike enotnega kontnega načrta)
ter spremembam Zakona o mladinskih svetih (mladinski sveti so lahko predložili letna
poročila za leto 2010 le na obrazcih, predpisanih za društva).
Na podlagi računalniško obdelanih podatkov letnih poročil za državno statistiko
je AJPES v letu 2011 izdelal pisne informacije o premoženjsko-finančnem položaju in
poslovnem izidu posameznih vrst poslovnih subjektov na ravni države in na ravni
posameznih regij, občin in dejavnosti. Te informacije je objavil na spletnem portalu
AJPES, jih posredoval medijem in tudi predstavil na novinarskih konferencah.
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Število letnih poročil, ki bi morala biti predložena, in število dejansko
predloženih letnih poročil po posameznih vrstah poslovnih subjektov
2010

VSI
POSLOVNI
SUBJEKTI
(skupaj)

Število predloženih
letnih poročil

**

2003

2002

156.325 152.774 147.681 139.369 131.945 127.167 121.279 114.776 110.104
94,5

94,3

92,5

89,7

87,0

Število letnih poročil,
ki bi morala biti
predložena

60.595

59.279

55.927

52.004

48.158

46.092

45.909

43.954

42.902

Število predloženih
letnih poročil

56.028

54.194

52.298

49.096

45.649

43.711

42.068

39.837

38.051

92,5

91,4

93,5

94,4

94,8

94,8

91,6

90,6

88,7

Število letnih poročil,
ki bi morala biti
predložena

73.376

72.207

69.450

65.457

62.911

60.914

58.458

57.759

58.237

Število predloženih
letnih poročil

71.242

69.995

67.222

62.930

59.692

57.766

55.197

53.396

53.199

97,1

96,9

96,8

96,1

94,9

94,8

94,4

92,4

91,3

Število letnih poročil,
ki bi morala biti
predložena

3.033

3.026

3.040

2.851

2.862

2.909

2.908

2.938

2.992

Število predloženih
letnih poročil

3.032

3.025

3.040

2.851

2.860

2.888

2.892

2.889

2.888

100

100

100

100

99,9

99,3

99,4

98,3

96,5

Število letnih poročil,
ki bi morala biti
predložena

5.546

5.425

5.292

5.056

4.894

4.794

4.524

4.445

4.703

Število predloženih
letnih poročil

5.301

5.140

4.990

4.810

4.578

4.328

4.078

3.581

3.279

95,6

94,7

94,3

95,1

93,5

90,3

90,1

80,6

69,7

Število letnih poročil,
ki bi morala biti
predložena

21.950

21.532

21.436

21.149

20.779

20.093

19.317

18.797

17.730

Število predloženih
letnih poročil

20.722

20.420

20.131

19.682

19.166

18.474

17.044

15.073

12.687

94,4

94,8

93,9

93,1

92,2

91,9

88,2

80,2

71,6

Delež v %
*

2004

95,1

Delež v %

Društva

2005

95,2

Delež v %

Pravne osebe
zasebnega
prava

2006

94,6

Delež v %

Pravne osebe
javnega prava**

2007

95,0

Delež v %

Samostojni
podjetniki

2008

Število letnih
poročil, ki bi morala 164.500 161.469 155.145 146.517 139.604 134.802 131.116 127.893 126.564
biti predložena

Delež v %

Gospodarske
družbe in
zadruge*

2009

Zaradi primerjave s preteklimi leti so zadruge vključene med gospodarske družbe, čeprav so za leto 2006 prvič
predložile podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za zadruge.
Med pravne osebe javnega prava so za leto 2008 prvič vključena letna poročila upravljavcev denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa države oziroma občin.
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Javna objava letnih poročil na spletnem portalu (JOLP)

AJPES zagotavlja javnost letnih poročil poslovnih subjektov tako, da jih
posreduje vsakomur, ki jih zahteva. Javnost letnih poročil zagotavlja z javno objavo
letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb
javnega prava 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.
Podatke iz 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 predložena.
AJPES je na spletnem portalu objavil 132.103 letnih poročil za leto 2010, kar je
je 2,4 % več kakor za leto 2009, in to 54.877 letnih poročil gospodarskih družb in
zadrug, 71.725 letnih poročil samostojnih podjetnikov ter 3.042 pravnih oseb javnega
prava.
Med letnimi poročili gospodarskih družb in zadrug je bilo objavljenih 1.888
revidiranih letnih poročil (65 manj kot v preteklem letu) in 571 konsolidiranih letnih
poročil (21 manj kot v preteklem letu). Po ZGD-1 so k reviziji letnih poročil zavezane
velike in srednje kapitalske družbe, dvojne družbe in tiste majhne kapitalske družbe,
z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, kar je po podatkih za
leto 2010 le približno 3,3 % vseh slovenskih družb.
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 investicijskih skladov, ki AJPES ne
predlagajo podatkov iz 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 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.
V letu 2009 je AJPES na svojem spletnem portalu prvič izvedel javno objavo
letnih poročil za pravne osebe javnega prava – določene uporabnike enotnega
kontnega načrta (npr. javni zavodi, javne agencije…), v letu 2010 pa je prvič izvedel
javno objavo letnih poročil tudi za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (npr.
ministrstva in organi v sestavi, vladne službe, občine, krajevne skupnosti, sodišča,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, javni skladi, ki jih je ustanovila država ali občine...). AJPES v
preteklih letih ni zagotavljal javne objave tovrstnih letnih poročil, ker veljavni Zakon o
računovodstvu (sprejet leta 1999), ki ureja računovodenje in predlaganje njihovih
letnih poročil, neposredno ne določa javne objave letnih poročil. Obveznost javne
objave letnih poročil subjektov javnega sektorja pa izhaja iz same narave poslovanja
pravnih oseb javnega prava, standardov fiskalne preglednosti, ki sta jih sprejeli
mednarodni organizaciji, katerih članica je Slovenija (IMF, OECD), predpisov o
dostopu do informacij javnega značaja, direktiv EU o proračunskem poslovanju in
potreb širše strokovne javnosti (vključno z Računskim sodiščem RS).
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S spremembo Zakona o društvih (ZDru-1) bo javnost letnih poročil za leto 2011
prvič zagotovljena z njihovo javno objavo na spletnem portalu AJPES, ne glede na
to, ali se društva ukvarjajo s pridobitno ali nepridobitno dejavnostjo oziroma ali so
zavezani k reviziji ali ne. Po prejšnji ureditvi je AJPES javnost podatkov iz letnih
poročil društev zagotavljal le po naročilu zainteresiranih uporabnikov.
Ponovna uporaba podatkov letnih poročil
V letu 2011 je AJPES zagotavljal ponovno uporabo podatkov iz letnih poročil
vseh vrst poslovnih subjektov. V letu 2011 je bilo rešenih 830 zahtevkov za
posredovanje informacij javnega značaja, od tega 377 v pridobitne namene in 453 v
nepridobitne namene. Za pridobitne namene je AJPES zaračunal nadomestilo po
tarifah, za nepridobitne pa jih je posredoval brezplačno (državnim organom, nosilcem
javnih pooblastil in novinarjem). Posamezni zahtevek je praviloma vseboval naročilo
večjega števila izpisov letnih poročil ali podatkov oziroma podatkovnih zbirk.
V letu 2011 je AJPES upravičenim naročnikom posredoval tudi podatke na 771
zahtev za izpis vseh podatkov iz letnega poročila, predloženega na poenotenih
obrazcih za namen državne statistike. Poleg tega je AJPES državnim organom,
Banki Slovenije in članom Ekonomsko socialnega sveta posredoval podatke iz
podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov v obsegu za državno statistiko za
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izvajanje njihovih javnih nalog. V skladu s predpisi jim je podatke posredoval
brezplačno. Takšnih zahtev je bilo 14.
2.2.2

Dodatni podatki k podatkom iz bilanc stanja in Dodatni podatki k
podatkom iz izkaza poslovnega izida za Banko Slovenije

Hkrati s podatki iz letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov za potrebe državne statistike AJPES zbira Dodatne podatke
k podatkom iz bilanc stanja in Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega
izida. Predlagajo jih gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki, ki
poslujejo s tujino. Zbrane podatke AJPES preveri, obdela in posreduje Banki
Slovenije, ki jih uporabi pri izdelavi plačilne bilance države. Za leto 2010 je Dodatne
podatke k podatkom iz bilanc stanja predložilo 19.672 poslovnih subjektov, Dodatne
podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida pa 13.276.
2.2.3

Zbiranje, obdelovanje in objavljanje poročil o prostovoljstvu

Na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Pravilnika o področjih prostovoljskega
dela in vpisniku je AJPES v letu 2011 pripravil informacijske rešitve za zajem,
obdelavo in javno objavo poročil o prostovoljstvu prek spletnega portala AJPES.
Prvič za leto 2011 jih bodo na predpisanem obrazcu predložile prostovoljske
organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, in sicer hkrati z oddajo
letnega poročila za državno statistiko. Poročilo o prostovoljstvu lahko potrdijo le z
elektronskim podpisom.
Poročila o prostovoljstvu bodo javno objavljena na spletnem portalu AJPES v
mesecu aprilu 2012. Prav tako bo v skladu z navedenim pravilnikom zagotovljena
elektronska hramba poročil o prostovoljstvu za obdobje 5 let.
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3.

STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV

3.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj AJPES na področju statističnih raziskovanj je sodelovati pri tistih
statističnih raziskovanjih in zbiranjih podatkov, kjer je potrebno zajeti večje število
poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov, ki izhajajo iz
računovodskih evidenc. AJPES letni program statističnih raziskovanj uresničuje
skladno z letnim programom statističnih raziskovanj, ki ga določi generalni direktor
SURS, druga zbiranja podatkov pa opravlja skladno s predpisi, ki te naloge določajo.
Naloge AJPES na tem področju so predvsem zbiranje, obdelovanje in posredovanje
oziroma objavljanje podatkov posameznih statističnih in drugih raziskovanj.
Ta cilj AJPES uresničuje tako, da v sodelovanju z drugimi nosilci statističnih
raziskovanj (SURS, Banka Slovenije) in drugimi državnimi institucijami zbira podatke
na enem mestu za različne namene in na elektronski način. V letu 2011 je AJPES
začel z novim četrtletnim raziskovanjem o poslovanju poslovnih subjektov na osnovi
podatkov iz periodičnih računovodskih izkazov poslovnih subjektov.

3.2

Uresničevanje nalog

V letu 2011 je AJPES kot pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj v skladu
z letnim programom AJPES in Letnim programom statističnih raziskovanj za 2011
opravil statistična raziskovanja, ki jih prikazuje preglednica. AJPES za navedena
statistična raziskovanja podatke zbira, obdeluje, posreduje in nekatere tudi mesečno
objavlja na svojem spletnem portalu.
Delež dejanskega števila poročevalcev glede na izbrani vzorec poslovnih
subjektov, od katerih oz. za katere AJPES elektronsko zbira podatke, se v povprečju
iz leta v leto povečuje.
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Število poslovnih subjektov, ki so poročali za posamezno statistično raziskovanje
v letih 2010 in 2011

Statistično raziskovanje

Poročanje

Število poslovnih subjektov, ki
so poročali
v letu 2010

v letu 2011

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah
(obrazec 1-ZAP/M)

mesečno

povprečno 33.210

povprečno 33.348

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah v
javnem sektorju (obrazec 1A)

mesečno

povprečno 1.957

povprečno 1.952

Statistično raziskovanje o izplačanem regresu

mesečno

23.337 (v letu)

23.116 (v letu)

Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih z
dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni
neprekinjeno*:

mesečno

povprečno

povprečno

5.140

6.111

7.176

8.520

89.886

91.824

86.060

87.088

- pravne osebe
- samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane dejavnosti
Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih
poslovnih subjektov*:

mesečno

- pravne osebe
- samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane dejavnosti
Statistično raziskovanje o statistiki finančnih
računov
Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih
subjektov
Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah

četrtletno

Statistično raziskovanje o izplačanih kadrovskih
štipendijah

četrtletno

povprečno 7.726 **povprečno 4.905
-

povprečno 4.542

letno

701

762

letno

1.609

1.525

Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah
letno
1.646
1.750
Statistično raziskovanje o strukturi vmesne
štiriletno
4.627
potrošnje in prihodkov
Statistično raziskovanje o strukturi plače
štiriletno
2.015
* poročajo banke in drugi ponudniki plačilnih storitev za poslovne subjekte v Sloveniji
** v povprečje ni vključeno št. poročevalcev za IV. četrtletje 2010 zaradi neprimerljivosti podatka, ampak le
poročevalci za I., II. in III. četrtletje 2011 (v letu 2011 je manjše št. zavezancev zaradi spremembe kriterijev za
določitev obveznikov, opredeljenih s Sklepom Banke Slovenije)

AJPES si kot eden od pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj prizadeva
za njihovo čim bolj gospodarno in učinkovito izvajanje in v tem okviru za
zmanjševanje bremen poročevalcev. V okviru tega je SURS v letu 2011 na predlog
AJPES prvotno v letu 2011 načrtovano »Raziskovanje o strukturi delovnega časa
(ZAP-SDČ/3L)« združil s statističnim raziskovanjem o stroških dela, ki je načrtovano
v letu 2013.
AJPES podatke, zbrane za spremljanje izvajanja predpisov s področja politike
plač, po posameznih pravnih osebah javnega sektorja posreduje Ministrstvu za javno
upravo, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, zbirne podatke o izplačanih
bruto plačah pa SURS, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in drugim
pristojnim ministrstvom, Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, Zvezi
svobodnih sindikatov Slovenije, Banki Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije,
Trgovinski zbornici Slovenije ter Gospodarski zbornici Slovenije. Podatke statistike
plačilnega prometa AJPES posreduje Davčni upravi RS.
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3.2.1

Statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in izplačanem
regresu za letni dopust

V statistično raziskovanje o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust
zaposlenih v javnem in v zasebnem sektorju so vključene pravne osebe in enote v
njihovi sestavi. Pravne osebe podatke predložijo AJPES mesečno v elektronski obliki
prek spletnega portala AJPES ali na papirju. V letu 2011 je podatke za to
raziskovanje AJPES predložilo povprečno 33.348 pravnih oseb mesečno. Delež
elektronsko predloženih podatkov je 95,6 %, pravne osebe javnega sektorja
predlagajo podatke le prek spletnega portala AJPES.
Za izvajanje statističnega raziskovanja 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.
AJPES podatke, zbrane za spremljanje izvajanja predpisov s področja politike
plač, po posameznih pravnih osebah javnega sektorja posreduje Ministrstvu za javno
upravo (pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju) in SURS, zbirne podatke o
izplačanih bruto plačah pa Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in drugim
pristojnim ministrstvom, Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, Zvezi
svobodnih sindikatov Slovenije, Banki Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije,
Trgovinski zbornici Slovenije ter Gospodarski zbornici Slovenije.
AJPES podatke o izplačanih bruto plačah obdela posebej za pravne osebe
javnega sektorja in posebej za pravne osebe zasebnega sektorja. Zaradi
zagotavljanja javnosti podatkov o izplačanih bruto plačah v javnem sektorju AJPES
vsak mesec objavi podatke o skupnem znesku izplačanih plač, o povprečni plači in o
najvišje izplačani plači pri posamezni pravni osebi javnega sektorja. Za zasebni
sektor AJPES mesečno objavi zbirne podatke, in sicer skupni znesek izplačanih plač,
število zaposlenih na podlagi opravljenih ur in povprečno izplačano plačo, ločeno za
zaposlene po kolektivnih pogodbah in ločeno za zaposlene, za katere kolektivne
pogodbe ne veljajo.
Zaradi zanimanja medijev in druge javnosti je AJPES v letu 2011 na svojem
spletnem portalu začel z objavljanjem podatkov o številu zaposlenih pri osebah
javnega prava (neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih
proračunov) na podlagi opravljenih ur, ki jih te sporočajo skupaj z ostalimi podatki o
izplačanih plačah za posamezni mesec (na obrazcu 1-ZAP/M za namen statističnega
raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah). Podatki ne
vključujejo zaposlenih oseb, ki so bile odsotne z dela zaradi bolniškega dopusta nad
30 dni ali zaradi porodniškega dopusta (refundirani prejemki), zaposlenih oseb,
vključenih v javna dela in napotenih (detaširanih) delavcev.
AJPES po dogovoru s SURS elektronsko zbira tudi podatke o izplačilih regresa
za letni dopust. V letu 2011 je podatke o izplačilu regresa za letni dopust predložilo
23.116 pravnih oseb. Zaradi izplačevanja regresa v več delih je bilo AJPES v letu
2011 predloženih 33.127 obrazcev.
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3.2.2

Zbiranje podatkov za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju

Za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju in spremljanje uresničevanja
enotnega plačnega sistema v javnem sektorju (od leta 2008) AJPES od oseb
javnega sektorja mesečno zbira podatke za okoli 160.000 javnih uslužbencev in
funkcionarjev prek Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o
plačah v javnem sektorju (ISPAP). Ti podatki se javno objavljajo na Državnem portalu
Republike Slovenije in na spletnem portalu AJPES.
Hkrati pa AJPES še vedno nadaljuje s statističnim zbiranjem podatkov o plačah
v javnem sektorju, ki je imelo podlago v Navodilu za prikazovanje podatkov o plačah
(Uradni list RS, štev. 66/2002), čeprav se večina istovrstnih podatkov zagotavlja že
prek sistema ISPAP. Pobuda AJPES za ukinitev tovrstnega zbiranja podatkov
(Obrazec 1A) in nadomeščanje manjkajočih podatkov prek sistema ISPAP pri
pristojnih organih še ni bila obravnavana.
3.2.3

Statistično raziskovanje o statistiki finančnih računov

Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES četrtletno prek svojega
spletnega portala. Predmet poročanja so podatki o stanju, transakcijah in vrednostnih
spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih izkazujejo obvezniki
poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih enot v državi ali tujini.
Kriterij za določitev obveznikov poročanja je vrednost aktive ob koncu
koledarskega leta pred obdobjem, za katerega se poročajo podatki. Za IV. četrtletje
leta 2010 so bile k poročanju zavezane še družbe, ki so ob koncu predhodnega
koledarskega leta dosegle bilančno vsoto en ali več milijonov evrov, in institucionalne
enote države z bilančno vsoto osem ali več milijonov evrov. V decembru 2010 pa je
Banka Slovenije sprejela Sklep o poročanju podatkov za namene finančnih računov,
ki je prinesel spremembe glede obveznosti poročanja nefinančnih družb. Dosežena
bilančna vsota, nad katero so bile te družbe zavezane za poročanje za leto 2011, je
dva ali več milijonov evrov.
V posameznem četrtletju leta 2011 je bilo pri poročanju za I., II. in III. četrtletje
2011 v povprečju evidentiranih 5.119 obveznikov poročanja, od tega je podatke
predložilo povprečno 95,8 % obveznikov.
3.2.4

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

V letu 2011 je AJPES v sodelovanju s SURS in Banko Slovenije pričel izvajati
novo četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov. Poslovni subjekti,
izbrani v vzorec, sporočajo podatke iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida,
podatke o investicijah v osnovna sredstva in druge podatke o poslovanju ter pri
poročanju za zadnje četrtletje tudi letni dodatek. Zbiranje tovrstnih podatkov je
nadomestilo dosedanje četrtletno zbiranje podatkov za obračun dodane vrednosti in
bruto investicij (NR-PODJ/ČL), ki ga je izvajal SURS na klasičen, papirni način.
Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko –
finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja
četrtletnega bruto domačega proizvoda. Podatki tega raziskovanja so namenjeni tudi
pripravljanju periodičnih nefinančnih institucionalnih sektorskih računov in
usklajevanju finančnih in nefinančnih institucionalnih sektorskih računov ter
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izračunavanju drugih kazalnikov za celovito spremljanje tekočih gospodarskih gibanj
v državi. V posameznem četrtletju leta 2011 je bilo v povprečju evidentiranih 4.963
obveznikov poročanja, od tega jih je v povprečju vsako četrtletje poročalo 91,5 %.
3.2.5

Statistična raziskovanja na podlagi podatkov plačilnega prometa

Skladno s pooblastili v 219. členu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih
(ZPlaSS) AJPES od ponudnikov plačilnih storitev zbira in obdeluje podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih ter o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. Ti
podatki so pomembni kontrolni podatki za DURS pri izvajanju sprotnega davčnega
nadzora oziroma izterjevanja davčnih obveznosti tako pri gospodarskih družbah in
drugih pravnih osebah kot tudi pri samostojnih podjetnikih. Pooblastilo za zbiranje
tovrstnih podatkov za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo
registrirane dejavnosti, je AJPES prvič pridobil na podlagi ZPlaSS v letu 2010.
3.2.5.1

Statistično raziskovanje o poslovnih subjektih z dospelimi neporavnanimi
obveznostmi

Ponudniki plačilnih storitev vsak dan posredujejo AJPES podatke o znesku in o
vrsti dospelih neporavnanih obveznosti poslovnih subjektov. AJPES prejete podatke
po potrebi tudi preveri pri ponudnikih plačilnih storitev. V raziskovanje so vključeni
poslovni subjekti, ki imajo v posameznem mesecu dospele neporavnane obveznosti
več kakor 5 dni neprekinjeno iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova
davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine,
odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube
delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca do uvedbe insolventnih
postopkov, ne pa tudi ostalih dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova
neplačanih računov med upniki in dolžniki.
V letu 2011 je bilo vsak mesec evidentiranih povprečno 6.111 pravnih oseb ali
19 % več kot v letu 2010, ki so imele vsak dan povprečno 475 milijonov evrov
dospelih neporavnanih obveznosti, kar je za 56 % več kot leto poprej. V letu 2011 je
bilo največje število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi
evidentiranih v marcu (6.577), najvišji znesek dospelih neporavnanih obveznosti pa v
decembru 2011, ko je 5.430 pravnih oseb (11 % manj v primerjavi z decembrom
2010) izkazalo 602 milijona evra dospelih neporavnanih obveznosti (56 % več kot
decembra 2010). Kar 80 % celotnih dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb
v decembru 2011 odpade na obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, 19 % pa
na obveznosti iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe. V letu 2011 je
bilo vsak mesec evidentiranih še povprečno 8.520 samostojnih podjetnikov in drugih
fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali 19 % več od povprečja
preteklega leta, imeli pa so vsak dan povprečno dnevno za 111 milijonov evrov
dospelih neporavnanih obveznosti, kar je za 43 % več od povprečja leta 2010.
Največje število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb je bilo evidentiranih v
marcu 2011 (9.148), najvišji znesek dospelih neporavnanih obveznosti pa v
septembru, ko je 9.077 tovrstnih poslovnih subjektov izkazalo 120 milijonov evrov
dospelih neporavnanih obveznosti. 50 % celotnega zneska dospelih neporavnanih
obveznosti samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb v septembru odpade na
sodne sklepe o izvršbi, 49 % pa na davčni dolg in stroške davčne izvršbe.
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AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov
dnevno pošilja DURS za potrebe davčnega nadziranja. Zbirni podatki o dospelih
neporavnanih obveznostih in njihovi trendi so pomemben pokazatelj plačilne
(ne)discipline oziroma plačilne sposobnosti gospodarstva in posameznih dejavnosti.
AJPES te podatke tudi enkrat mesečno objavi na svojem spletnem portalu, in sicer
posebej za pravne osebe in posebej za samostojne podjetnike in druge fizične
osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. V letu 2011 je pričel AJPES objavljati tudi
podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov po zakonsko
določenem vrstnem redu poravnave, podatke o številu zadev v blokadah (število
posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti) in podatke o dospelih
neporavnanih obveznostih pravnih oseb po velikosti.
3.2.5.2

Statistično raziskovanje o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov

Podatke za izvajanje tega raziskovanja pošiljajo ponudniki plačilnih storitev
(banke, hranilnice, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila)
AJPES enkrat na mesec v elektronski obliki. Statistično raziskovanje zajema vse
domače plačilne transakcije, čezmejne transakcije in druge plačilne transakcije, ki se
izvršijo v evrih, ne glede na to, ali sta ponudnik in prejemnik plačilnih storitev na
območju Republike Slovenije, na območju različnih držav članic ali na območju tretjih
držav.
Obdelane podatke o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov uporablja DURS
pri nadzoru izpolnjevanja davčnih obveznosti poslovnih subjektov, zato je izredno
pomembno pravočasno zagotavljanje tovrstnih podatkov. Enkrat na mesec pa
AJPES zbirne podatke objavi na svojem spletnem portalu, tako za pravne osebe kot
tudi za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane
dejavnosti.
V letu 2011 je AJPES obdelal podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z
računov za 91.824 pravnih oseb, kar je za 2 % več kot leto poprej in za 87.088
samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti,
kar je za 1 % več kot preteklo leto.
3.2.6

Statistično raziskovanje o izplačanih dividendah

AJPES skupaj s SURS letno izvaja statistično raziskovanje o izplačanih
dividendah. Raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj
in temelji na uredbi Sveta Evropske unije. K predložitvi podatkov v letu 2011 so bile
zavezane vse delniške družbe v Republiki Sloveniji, ki so v predhodnem letu
izplačale dividende. Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah je prek
spletnega portala AJPES predložilo 762 delniških družb. Po končani izvedbi
raziskovanja je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS.
3.2.7

Statistično raziskovanje o izplačanih kadrovskih štipendijah

Z namenom spremljanja stanja na področju štipendiranja dijakov in študentov
AJPES skupaj s SURS letno izvaja raziskovanje o izplačanih kadrovskih štipendijah.
K predložitvi podatkov v letu 2011 so bile zavezane vse pravne osebe v Republiki
Sloveniji, ki so izplačale kadrovske štipendije za mesec december 2010. Prek
spletnega portala AJPES je podatke iz »Vprašalnika o štipendiranju dijakov in
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študentov za leto 2010 (ŠOL-ŠTIP 2010)« posredovalo 1.525 poslovnih subjektov za
4.168 kadrovskih štipendistov. Po končani izvedbi raziskovanja in kontroli pravilnosti
podatkov je AJPES zbrane podatke posredoval SURS.
3.2.8

Statistično raziskovanje o poslovnih storitvah

V letu 2011 je AJPES skupaj s SURS zbiral podatke za statistično raziskovanje
o poslovnih storitvah v letu 2010. Raziskovanje je bilo predpisano z letnim
programom statističnih raziskovanj in se izvaja letno. Podatke o prihodkih od prodaje,
razčlenjenih po proizvodih oziroma storitvah in po sedežu strank za izbrane
storitvene dejavnosti, so prek spletnega portala AJPES predložili poslovni subjekti,
vključeni v vzorec. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo in glede na periodiko
raziskovanja po posamezni dejavnosti (letna ali dvoletna), so poslovni subjekti
izpolnili enega izmed šestih vprašalnikov.
K predložitvi podatkov o poslovnih storitvah je bilo zavezanih 2.007 poslovnih
subjektov, od tega je podatke prek spletnega portala AJPES predložilo 1.750
poslovnih subjektov, kar je 87,2 % vseh zavezancev. Po končani izvedbi raziskovanja
je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS.
3.2.9

Statistično raziskovanje o strukturi plače

SURS je v sodelovanju z AJPES v letu 2011 drugič izvedel štiriletno
raziskovanje o strukturi plače. Podatke za raziskovanje so morale predložiti pravne
osebe in njihove enote v sestavi, samostojni podjetniki ter registrirane fizične osebe v
Republiki Sloveniji, določene v vzorec. K predložitvi podatkov na vzorcu poslovnih
subjektov in vzorcu zaposlenih je bilo izbranih 2.733 poslovnih subjektov, od tega je
podatke predložilo 2.015 poslovnih subjektov, kar je 73,7 % vseh zavezancev. Po
končani izvedbi raziskovanja je AJPES zbrane podatke obdelal in posredoval SURS.
3.2.10

Statistično raziskovanje o dejavnostih in delih poslovnih subjektov

Skladno z Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2011 in 13. členom
Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije je AJPES v
novembru in decembru 2011 opravil preverjanje podatkov o dejanski glavni
dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov ter o drugih pomembnih dejavnostih,
ki jih poslovni subjekti in njihovi deli opravljajo, ter podatke o poslovnih enotah, prek
katerih poslovni subjekti opravljajo dejavnost na istem ali drugem naslovu kot je
sedež poslovnega subjekta. Preverjanje podatkov je AJPES izvedel na vzorcu, ki ga
je pripravil Statistični urad RS in v katerega so bili vključeni poslovni subjekti in njihovi
deli, pri katerih je po informacijah SURS, pridobljenih iz drugih virov, obstajala
verjetnost, da v poslovni register nimajo vpisanih pravilnih dejavnosti in/ali nimajo
vpisanih vseh svojih poslovnih enot. V vzorec je bilo vključenih 145 enot poslovnega
registra, od tega 74 poslovnih subjektov in 71 delov poslovnih subjektov.
Pri 75,17 % so bili dejanski sporočeni podatki skladni s podatki, vpisanimi v
poslovni register, pri 21,38 % podatki niso bili skladni, preostalih 3,45 % poslovnih
subjektov pa na anketo ni odgovorilo. Več kot polovica enot poslovnega registra je
neskladne podatke v poslovnem registru že uskladila.
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Ker način preverjanja skladnosti vpisanih dejavnosti poslovnih subjektov (in
njihovih delov) v poslovni register z dejanskim stanjem oz. poslovanjem poslovnih
subjektov prek anketiranja vseh enot poslovnega registra (nad 200.000 tisoč) v praksi
ni izvedljiv z vidika kadrovskih in finančnih možnosti, si AJPES že tri leta prizadeva
za spremembo predpisov, ki urejajo vodenje poslovnega registra. S predpisi bi bilo
treba določiti, da je vsak poslovni subjekt dolžan najmanj enkrat letno preveriti
skladnost vpisane glavne in drugih za poslovanje pomembnih dejavnosti v poslovni
register z dejanskim stanjem in spremembe sporočiti AJPES (npr. enkrat letno ob
predložitvi letnega poročila). Na ta način bi se pomembno izboljšala kakovost
podatkov, ki jih AJPES v poslovnem registru vodi za statistične namene.
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4.

BONITETNE IN DRUGE TRŽNE STORITVE

4.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj AJPES na področju opravljanja bonitetnih in drugih tržnih storitev je
zagotavljati tiste storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja in jih je
mogoče izvajati v pretežni meri na podlagi ponovne uporabe podatkov javnega
značaja. V okviru tega cilja je AJPES prilagodil izvajanje bonitetne dejavnosti
pogojem, ki jih določa Uredba o bonitetnih agencijah (Uredba (ES) št. 1060/2009, v
nadaljevanju: uredba), s katero se v Evropski uniji ureja delovanje teh agencij v
državah članicah. V skladu z uredbo AJPES namerava pridobiti status registrirane
bonitetne institucije.
AJPES uspešno izvaja aktivnosti za uresničitev strateškega cilja, saj je
metodologija za določanje bonitetnih ocen AJPES S.BON, ki jo je razvil v skladu s
pravili Basel II, v dveh letih od uveljavitve postala dobro prepoznavna, bonitetne
ocene slovenskih podjetij, določene na njeni podlagi, pa vse pogosteje uporabljane.
Z modelom AJPES S.BON AJPES izdeluje tako imenovane nenaročene bonitetne
ocene, po objektivnih pravilih. V skladu z uredbo je metodologija za določanje
bonitetnih ocen stroga, sistematična in ustaljena ter izpolnjuje zahtevane standarde
metodologije: objektivnost, neodvisnost, preglednost in neprekinjeno preverjanje, ter
zahtevane standarde bonitetnih ocen: verodostojnost in preglednost.
V letu 2011 je AJPES na podlagi dosedanjih izkušenj uporabe nove
metodologije in s ciljem dodatnega izboljšanja napovedne moči modela pri
napovedovanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila model dodatno nadgradil z
vključitvijo več sektorskih podmodelov. Bonitetna ocena, pripisana konkretnemu
podjetju, je po novem odvisna tudi od njegove sektorske pripadnosti in njegovega
relativnega položaja, upoštevaje dejavnike tveganja oziroma finančne kazalnike, v
primerjavi z ostalimi podjetji v okviru istega sektorja delovanja.
S ciljem, da bi pri pripisu trenutnih bonitetnih ocen v največji možni meri
upoštevali aktualne informacije o poslovanju podjetij in njihovi plačilni sposobnosti, je
AJPES v letu 2011 vpeljal še dodatne kriterije, ki lahko vplivajo na tekoče poslovanje
podjetja – podatke o insolventnih postopkih in plačilni sposobnosti podrejenih družb
ter podatke in informacije iz revidiranih letnih poročil.
Kratkoročni cilj AJPES v letu 2011 je bil nadaljevati trend povečanja naročil na
področju bonitetnih in drugih tržnih storitev in povečati njihov obseg. V ta namen je
izvedel več promocijskih predavanj s predstavitvami posameznih vrst storitev
uporabnikom teh storitev, sodeloval na pomembnih prireditvah, kongresih in sejmih
ter pripravil aktualne članke. Ob takih aktivnostih je bil cilj povečanja naročil dosežen,
saj se je obseg prodaje povečal, od tega največ pri informacijah S.BON.
Prav tako je AJPES uresničil tudi pomembne cilj promocije svojih storitev, ko je
s Časnikom Finance razvil skupno spletno storitev Finance.mini.FI-PO, ki prek
portala časnika nudi določenim uporabnikom izbor najpomembnejših informacij in
podatkov o posameznih podjetjih in samostojnih podjetnikih ter povezave na
podrobnejše podatke in bonitetne ocene na spletni strani AJPES.
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4.2

Uresničevanje nalog

AJPES je v letu 2011 v okviru tržne dejavnosti naročnikom zagotavljal različne
vrste informacij o boniteti poslovanja, pripravljal in objavljal spletno zbirko finančnih
podatkov in kazalnikov FI-PO AJPES, skupaj s Časnikom Finance zagotavljal spletno
storitev Finance.mini.FI-PO ter izvajal večstranski pobot obveznosti med poslovnimi
subjekti.
4.2.1

Bonitetne informacije po modelu AJPES S.BON

V letu 2011 so naročniki največ povpraševali po informacijah o boniteti
poslovanja podjetij, izdelanih po modelu AJPES S.BON, ter po informacijah o
kratkoročni plačilni sposobnosti, manj pa po informacijah samostojnih podjetnikov in
javnih zavodov. S ponudbo bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON, ki temelji na
strokovno-teoretičnih izhodiščih, določenih z mednarodno uveljavljenimi bančnimi
standardi Basel II, AJPES omogoča preverjanje bonitete poslovnih partnerjev,
kupcev, dobaviteljev, ponudnikov v postopkih javnih naročil ter komitentov bank z
zanesljivimi bonitetnimi ocenami. Dejstvo, da se je v letu velike recesije število
kupljenih bonitetnih informacij S.BON povečalo, kaže na zaupanje uporabnikov v
verodostojnost bonitetnih ocen AJPES.
Z modelom AJPES določa mednarodno primerljive bonitetne ocene, ki temeljijo
na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno
populacijo slovenskih podjetij v daljšem časovnem obdobju. Model AJPES S.BON
temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno
populacijo slovenskih podjetij v daljšem obdobju. Bonitetne ocene so slovenskim
podjetjem določene na podlagi računovodskih izkazov za zadnje leto in iz njih
izračunanih kazalnikov, ki predstavljajo dejavnike tveganja za nastop dogodka
neplačila. Kot dogodek neplačila je v teh ocenah upoštevan stečaj, likvidacija in
prisilna poravnava. Bonitetne ocene tako temeljijo na oceni verjetnosti, da se bo v
podjetju v obdobju 12 mesecev po sestavitvi računovodskih izkazov zgodil kateri od
insolventnih dogodkov.
V letu 2011 je AJPES vpeljal več novosti. Model je nadgradil tako, da po novem
vključuje več sektorskih podmodelov glede na osnovno dejavnost podjetij, s čimer se
upoštevajo posebnosti v poslovanju podjetij v različnih dejavnostih. Z upoštevanjem
sektorske pripadnosti podjetij in ločeno ocenitvijo sektorskih podmodelov pa ima na
bonitetno oceno pomemben vpliv tudi relativni položaj podjetja v okviru
posameznega sektorja in hkrati tudi relativni položaj posamezne sektorske
podskupine v primerjavi z drugimi sektorskimi podskupinami. Model upošteva v
praksi ugotovljene dolgoročne značilnosti gibanja stopenj neplačila, ki se po različnih
sektorjih lahko bistveno razlikujejo.
AJPES S.BON slovenska podjetja glede na kreditno tveganje razvrsti v 10
bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10 ter SB10d,
ki je razred neplačnikov. Povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah
eksponentno (in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene
SB1 proti najslabši bonitetni oceni SB10. Kljub dejstvu, da je več kot polovici vseh
slovenskih podjetij pripisana bonitetna ocena SB5 ali boljša, pa je zaradi
eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah povprečna
napovedana verjetnost neplačila pri bonitetni oceni SB7 približno enaka povprečni
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verjetnosti neplačila, kot velja za vsa slovenska podjetja. Zaradi tega AJPES tudi ne
deli več bonitetnih ocen na investicijske in špekulativne ocene.
Novost, vključena v letu 2011, je tudi ločeno obravnavanje novoustanovljenih
podjetij in podjetij s krajšim obdobjem poslovanja. Zaradi razlik med stopnjami
neplačila med novoustanovljenimi podjetji oziroma podjetji s krajšim časom
poslovanja na eni strani in dalj časa poslujočimi podjetij na drugi strani, model
upošteva te razlike pri pripisu bonitetnih ocen.
Da bi v bonitetni oceni, izdani na določen dan (dinamični bonitetni oceni), v
največji možni meri upoštevali razpoložljive tekoče informacije o poslovanju podjetij in
njihovi plačilni sposobnosti, so pri določitvi trenutne bonitetne ocene upoštevani tudi
tekoči podatki o blokadah transakcijskih računov in objave slovenskih sodišč o
insolventnih postopkih. Tem kriterijem pa so bili v letu 2011 dodani še podatki o
plačilni sposobnosti in morebitnih insolventnih postopkih podrejenih (odvisnih) družb
ter podatki in informacije iz revidiranih letnih poročil.
V skladu s pravili AJPES sta v vsaki bonitetni informaciji navedeni tako
imenovana modelska bonitetna ocena, določena na podlagi zadnjega letnega
poročila, ter dinamična bonitetna ocena, določena na dan priprave bonitetne
informacije. V informaciji so navedeni vsi dogodki, ki so se zgodili med letom in so
vplivali na spremembo bonitetne ocene. Kriteriji za določitev dinamične bonitetne
ocene so enaki za vsa podjetja, zato AJPES vpisa sprememb izven pravil, na podlagi
dogodkov, ki niso med kriteriji, ne izvaja.
Informacije o boniteti poslovanja podjetij so na voljo v slovenskem, angleškem,
nemškem, italijanskem, madžarskem in hrvaškem jeziku.
Bonitetne ocene podjetij so najhitreje dostopne na spletnem portalu AJPES v
bonitetni informaciji eS.BON, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku. Pri nakupu
večjega števila bonitetnih informacij AJPES nudi tudi popust. Naročnikom nudi tudi
sodoben elektronski način plačila spletnih storitev.
4.2.2

Druge bonitetne informacije

Za podjetja in za druge poslovne subjekte - samostojne podjetnike, zadruge,
zavode ter druge proračunske uporabnike s sedežem v Sloveniji, izdeluje AJPES tudi
druge vrste bonitetnih informacij. Vsebinsko se razlikujejo glede na posamezne
skupine poslovnih subjektov in glede na namen uporabe informacij (krajše in
obširnejše informacije, analize poslovanja posameznih poslovnih subjektov).
Bonitetne informacije AJPES temeljijo na široki bazi uradnih podatkov, kar zagotavlja
njihovo kakovost, zanesljivost in objektivnost. V letu 2011 so bila naročila drugih
bonitetnih informacij nekoliko večja kot v predhodnem letu, vendar je bila rast nižja
kot pri S.BON.
Pomembna novost na področju bonitetnih informacij je tudi razvoj metodologije
AJPES S.BON za samostojne podjetnike, ki jo je AJPES začel izvajati v skladu z
načrtom v letu 2011, projekt pa bo zaključen tako, da bo metodologija v uporabi po
predložitvi letnih poročil za leto 2011, torej v maju 2012.
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4.2.3

Zbirka finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes

FI-PO AJPES je urejena zbirka najpomembnejših finančnih podatkov in
kazalnikov o poslovanju posameznih gospodarskih družb, zadrug in samostojnih
podjetnikov v daljšem časovnem obdobju, ki omogoča kakovostno in celovito presojo
finančnega poslovanja posameznega poslovnega subjekta. Na voljo je na spletnem
portalu AJPES, v slovenskem in v angleškem jeziku. Zbirka zajema preko 120.000
poslovnih subjektov. 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. Vključuje tudi podatke in kazalnike za posamezne dejavnosti, občine,
regije in celotno gospodarstvo.
Da bi lahko AJPES že pred predložitvijo vsakoletnih revidiranih letnih poročil
gospodarskih družb oz. pred njihovo javno objavo na spletnem portalu zagotovil
objavo nerevidiranih podatkov v zbirki FI-PO AJPES in jih uporabil za izdelavo
informacij o boniteti poslovanja, je od večine takšnih družb pridobil ustrezna soglasja.
Po javni objavi revidiranih letnih poročil za posamezno leto AJPES podatke v zbirki
FI-PO AJPES zamenja z revidiranimi podatki in na podlagi le teh pripravlja
informacije o boniteti poslovanja.
4.2.4

Finance.mini.FI-PO

Spletna storitev Finance.mini-FI-PO je novost leta 2011 na področju promocije
storitev AJPES, zlasti tržnih storitev. Storitev je AJPES razvil v sodelovanju s
Časnikom Finance. Ta nudi uporabnikom na spletni strani Financ osnovne podatke o
podjetjih in samostojnih podjetnikih, borzne podatke in članke, najpomembnejše
finančne podatke in kazalnike o poslovanju podjetij in samostojnih podjetnikov iz
zbirke FI-PO AJPES, podatke o transakcijskih računih, blokadah transakcijskih
računov ter omejeno število skrajšanih bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON, z
aktivnimi povezavami na spletni portal AJPES. Skupna storitev preko naročnikov
časnika Finance povečuje prepoznavnost storitev AJPES z oglaševanjem storitev
AJPES pri bralcih časnika Finance.
4.2.5

Večstranski pobot medsebojnih obveznosti

Z večstranskim pobotom medsebojnih obveznosti, kot načinom prenehanja
neposredno in posredno vzajemnih denarnih obveznosti, AJPES poslovnim
subjektom omogoča hiter, varen, preprost, učinkovit in poceni način poravnavanja
medsebojnih obveznosti.
Pobot (kompenzacijo) ureja:
311. do 318. člen Obligacijskega zakonika in
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).
Z ZPreZP se skladno z Direktivo 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
(direktiva) urejajo dodatni ukrepi za preprečevanje zamud v plačilih med poslovnimi
subjekti. Med določbami ZPreZP so na novo urejena pravila izvajanja prostovoljnega
večstranskega pobota in pravila na novo uvedenega obveznega večstranskega
pobota. Obvezni pobot je določen kot dodatni ukrep za urejanje plačilne discipline in
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za zmanjševanje medsebojne zadolženosti poslovnih subjektov iz naslova poravnave
obveznosti za dobave blaga in storitev.
AJPES je že od oktobra 2010 spremljal postopke sprejemanja direktive. Proučil
je primerjalne ureditve preprečevanja zamud pri plačilih v nekaterih državah članicah
EU ter pravne podlage za večstranski pobot, pripravil prvo delovno besedilo za
sestavo predloga ZPreZP za Ministrstvo za finance ter sodeloval v naslednjih
stopnjah priprave predloga ZPreZP z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za
gospodarstvo in Ministrstvom za pravosodje.
Skladno z določili ZPreZP je AJPES postal upravljavec sistema obveznega
pobota, ki ga skupaj s prostovoljnim pobotom izvaja od aprila 2011. Obvezni pobot
AJPES izvaja skladno z ZPreZP kot regulirano tržno storitev v skladu s Pravili o
izvajanju obveznega večstranskega pobota in Tarifo nadomestil stroškov za izvajanje
obveznega večstranskega pobota. Za ta namen so bile v letu 2011 pripravljene
spremembe in dopolnitve informacijskega sistema za večstranski pobot (ePOBOT).
V prostovoljnem pobotu sodelujejo poslovni subjekti prostovoljno, na podlagi
pogodbe med poslovnim subjektom in AJPES. Pravila in nadomestila stroškov oz.
ceno za prostovoljni pobot – skladno s sklepom o ustanovitvi AJPES – določa
direktor AJPES. AJPES je sprejel Splošna pravila za izvajanje prostovoljnega pobota
in ceno za izvajanje prostovoljnega pobota, ki je usklajena s tarifo nadomestil
stroškov za obvezni večstranski pobot.
Pripravljene so bile nove vsebinske in programske rešitve ter izvedena
optimizacija programske opreme za izvajanje večstranskega pobota. Potekale so tudi
aktivnosti obveščanja javnosti prek spletne strani AJPES in medijev, predavanja in
telefonska pomoč uporabnikom. Po izvedbi prvega kroga obveznega večstranskega
pobota v aprilu 2011 so potekale nadaljnje aktivnosti definiranja, priprave in testiranja
funkcionalnih programskih rešitev za upoštevanje prehodnih določb ZPreZP,
vzpostavitev kontrol v prijavi in priprava rešitve za vpogled in dostop do podatkov
pobota za uporabnike in za nadzornike (inšpektorate in druge organe v skladu z
njihovimi pristojnostmi, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem ZPreZP skladno s 23.
členom zakona).
Za samo izvajanje obveznega večstranskega pobota AJPES uporablja
programsko rešitev (zasnovano na matematični teoriji grafov), ki je bila že doslej v
uporabi za izvajanje prostovoljnega pobota. Obvezni in prostovoljni pobot izvaja
sočasno, da bi bili rezultati pobota čim večji. Rezultati pobota so zato prikazani v
skupnem znesku in jih ni mogoče ločevati na pobotane zneske iz obveznega in
prostovoljnega pobota.
AJPES izvaja pobot enkrat mesečno, skladno z urnikom, ki ga določi sam – kot
upravljavec sistema večstranskega pobota. Prijave obveznosti sprejema elektronsko,
prek spletne aplikacije ePOBOT, skladno z določili ZPreZP. Dolžnik prevzame
potrdilo o prijavi obveznosti, sprejetih v večstranski pobot in poročilo o rezultatih
večstranskega pobota elektronsko, po opravljenem posameznem krogu pobota.
Obveznosti, ki so udeležene v obveznem pobotu in so poravnane v sistemu
večstranskega pobota, se štejejo za poravnane z dnem izvedbe večstranskega
pobota. Poročilo o rezultatih večstranskega pobota je podlaga za ureditev
medsebojnih razmerij med upnikom in dolžnikom za usklajeno izkazovanje
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obveznosti in terjatev v poslovnih knjigah, skladno z medsebojnimi dogovori (vrstni
red zapiranja terjatev in obveznosti).
Naloge AJPES na področju večstranskega pobota so: zagotovitev nemotenega
delovanja sistema prostovoljnega in obveznega večstranskega pobota, priprava in
vzdrževanje pravil za izvajanje večstranskega pobota medsebojnih obveznosti,
izdelava in objava letnih časovnih načrtov večstranskih pobotov, sklepanje pogodb o
izvajanju prostovoljnega večstranskega pobota, izvedba pobotov ter pomoč in
svetovanje uporabnikom sistema večstranskega pobota. AJPES objavlja različna
obvestila in poročila o rezultatih pobotov na spletnem portalu.
Rezultati večstranskih pobotov v letu 2011 (obvezni in prostovoljni)

Datum
pobota

Število
dolžnikov

Znesek
prijavljenih
obveznosti
(v EUR)

1

2

3

Znesek
upoštevanih
obveznosti
(v EUR)
4

Pobotani
znesek
(v EUR)

Delež
pobotanih
obveznosti
(od
prijavljenih)
(v %)

Delež
pobotanih
obveznosti
(od
upoštevanih)
(v %)

Delež
dolžnikov, ki
so pobotali
vsaj del
obveznosti
(v %)

5

6 (=5/3)

7 (=5/4)

8

5.1.2011

1.371

210.547.697

80.292.894

13.420.157

6,4%

16,7%

82,70%

2.2.2011

1.449

211.256.620

93.521.473

10.811.657

5,1%

11,6%

80,70%

2.3.2011

1.435

233.990.392

94.756.347

13.851.470

5,9%

14,6%

82,50%

655.794.709

268.570.714

38.083.284

5,8%

14,2%

SKUPAJ
jan-mar 2011
15.4.2011

21.344

1.402.362.338

704.059.159

89.982.806

6,4%

12,8%

49,10%

20.5.2011

20.952

1.263.189.075

717.997.956

81.576.626

6,5%

11,4%

49,20%

10.6.2011

17.735

956.011.696

504.455.432

61.060.976

6,4%

12,1%

46,80%

22.7.2011

18.678

1.036.424.866

520.481.737

67.179.284

6,5%

12,9%

47,50%

19.8.2011

16.902

888.562.078

448.784.714

60.100.138

6,8%

13,4%

47,10%

23.9.2011

17.433

878.697.144

444.120.303

60.458.180

6,9%

13,6%

47,40%

21.10.2011

17.408

834.218.386

413.931.460

58.273.764

7,0%

14,1%

47,30%

25.11.2011

17.190

932.372.033

479.252.519

67.586.403

7,2%

14,1%

49,60%

23.12.2011

16.327

860.884.558

448.199.925

59.675.306

6,9%

13,3%

49,80%

SKUPAJ
apr-dec 2011

9.052.722.174 4.681.283.205 605.893.483

6,7%

12,9%

SKUPAJ

9.708.516.883 4.949.853.919 643.976.767

6,6%

13,0%

Preglednica izkazuje rezultate izvajanja večstranskega pobota v obdobju pred
uvedbo obveznega pobota (januar-marec) in po uvedbi obveznega pobota (aprildecember). Od uvedbe obveznega večstranskega pobota so dolžniki v (obvezni in
prostovoljni) pobot prijavili skupaj 9,1 milijard evrov ali povprečno mesečno 1
milijardo evrov ter pobotali skupaj 606 milijonov evrov ali povprečno mesečno 67
milijonov evrov; za isti znesek so bile zmanjšane medsebojne obveznosti poslovnih
subjektov v državi. V obveznem pobotu je sodelovalo največ 21 % vseh
gospodarskih družb in do 9 % vseh samostojnih podjetnikov. Če bi zakon spoštovali
vsi gospodarski subjekti, ki zamujajo s svojimi plačili iz naslova prodaje blaga in
storitev na domačem trgu, in bi pristojni inšpekcijski organi izvajali potreben nadzor
ZPreZP, bi bili učinki obveznega pobota pomembno večji.
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VI.

PODPORNE IN OSTALE NALOGE

1.

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV

1.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

S ciljem prispevati h kakovostnejši pravni ureditvi za izvajanje javnih storitev
AJPES in z njimi povezanih storitev drugih državnih oziroma javnih organov AJPES
sodeluje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov in daje pobude za njihove
spremembe. Za čim uspešnejše uresničevanje tega cilja spremlja zakonodajne
postopke, pripravlja mnenja k predlogom, ki mu jih posredujejo ministrstva, in daje
ministrstvom lastne pobude za potrebne spremembe predpisov.

1.2

Uresničevanje nalog

V letu 2011 je AJPES odgovoril na vsa zaprosila v zvezi s spremembami in
dopolnitvami predpisov, ki jih je prejel, in dajal tudi lastne pobude za boljšo pravno
ureditev.
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
Zaradi vse večje finančne nediscipline v državi in poziva Ministrstva za finance,
da AJPES kot izvajalec prostovoljnega večstranskega pobota predlaga v obstoječi
zakonodaji tudi ureditev izvajanja obveznega večstranskega pobota, je AJPES že
konec leta proučil primerjalne ureditve preprečevanja zamud pri plačilih v nekaterih
državah članicah EU in spremljal prenovo Direktive 2000/35/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v
trgovinskih poslih. Pri tem je ugotovil, da Direktiva 2000/35/ES ni bila v celoti
prenesena v slovenski pravni red in da bo prenovljena direktiva omogočila oziroma
zahtevala dodatno urejanje zamud pri plačilih v trgovinskih poslih tudi v obstoječi
domači ureditvi (Obligacijski zakonik). Na tej podlagi je AJPES v januarju 2011
pripravil za Ministrstvo za finance predlog delovnega gradiva za prenos predlagane
direktive v slovenski pravni red.
Po sprejemu Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.
februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih je AJPES
sodeloval v medresorski delovni skupini za pripravo končnega besedila predloga
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Direktiva je bila sprejeta zaradi
poslabšanja plačilne discipline v državah članicah Evropske unije v času finančne in
gospodarske krize, saj so zaradi predolgih rokov in zamud pri plačilih zlasti mala in
srednje velika podjetja administrativno in finančno zelo obremenjena. Direktiva
2011/7/EU zasleduje povečanje plačilne discipline, varovanje interesov gospodarstva
in zmanjšanje učinkov krize tako, da vzpostavlja posebno ureditev glede nastanka
zamude, teka zamudnih obresti, plačila nadomestila za stroške izterjave in
ugotavljanja nepoštenih pogodbenih dogovorov po načelu minimalne harmonizacije,
kar pomeni, da je državam članicam dopuščeno, da sprejmejo tudi strožjo ureditev.
AJPES je kot ukrep strožje ureditve predlagal izvajanje obveznega večstranskega
pobota in vodenje registra menic, protestiranih zaradi neplačila. ZPreZP je bil
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objavljen 15. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 18/2011. Na podlagi določil ZPreZP je
AJPES dobil pristojnost (do konca leta 2012) pooblaščenega izvajalca obveznega
večstranskega pobota in pristojnost vzpostaviti in voditi register menic, protestiranih
zaradi neplačila.
Ob izvajanju ZPreZP v praksi so se pokazale nekatere njegove pomanjkljivosti,
ki jih je Ministrstvo za finance, med drugim tudi ob upoštevanju predlogov AJPES,
poskusilo odpraviti s sprejemom sprememb in dopolnitev (ZPreZP-A), ki jih Državni
zbor RS še ni obravnaval, saj je bil zakonodajni postopek končan s predčasnim
prenehanjem njegove mandatne dobe. AJPES bo predloge za ustreznejšo ureditev
zavezancev za sodelovanje v obveznem pobotu, ki v tem predlogu še niso bili
vsebovani, predlagal Ministrstvu za finance ob obnovitvi oziroma nadaljevanju tega
zakonodajnega postopka.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Pri vodenju registra - RZPP14 se je AJPES že več let srečeval z vprašanjem, ali
predmet vpisa v RZPP, poleg zastavljenih in zarubljenih premičnin, predstavljajo tudi
premičnine, glede katerih je bila dolžniku s sklepom sodišča o začasni odredbi
odrejena prepoved njihove odtujitve in obremenitve (prepoved razpolaganja). Na
različna stališča teorije in sodne prakse je AJPES v predlogu za spremembe in
dopolnitve uredbe opozoril Ministrstvo za pravosodje in hkrati predlagal ustrezno
ureditev navedenega področja. Na podlagi pobude AJPES je bila z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I; Uradni list RS, št.
26/11) določena tudi pravna podlaga za obveznost vpisa premičnin, glede katerih je
bila dolžniku s sklepom sodišča o začasni odredbi odrejena prepoved njihove
odtujitve in obremenitve (prepoved razpolaganja) v RZPP.
S spremembami in dopolnitvami uredbe, ki je bila objavljena 5. 8. 2011 v
Uradnem listu RS, št. 62/11, je bil tako podrobneje urejen način vpisa prepovedi
odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja s premičninami, ki se v
RZPP vpisujejo na podlagi sklepa sodišča o začasni odredbi. Z namenom
zagotavljanja večje stopnje pravne varnosti v prometu s premičninami, ki se vpisujejo
v RZPP, je AJPES predlagal tudi nekatere druge rešitve, pri oblikovanju katerih se je
posvetoval z uveljavljenim pravnim strokovnjakom in s predstavniki Notarske
zbornice Slovenije. Na predlog AJPES je bila opuščena možnost predložitve listin, ki
so podlaga za vložitev zahtev za vpis, v fizični obliki, posamezne določbe uredbe pa
so bile usklajene z rešitvami, ki izhajajo iz Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 60/06).

14

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin AJPES vodi na podlagi 3. člena Uredbe o registru
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06, 16/08, 62/11). Pravna podlaga za
njen sprejem je v petem odstavku 177. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ; Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07 Skl. US: UI-70/04-18) in šestem odstavku 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ; Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, 93/07, 6/08
Skl. US: U-I-354/07-6, 37/08-ZST-1, 45/08-ZArbit, 113/08 Odl. US: U-I-344/06-11, 28/09, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32
(48/09 popr.), 57009 Skl. US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/10, 26/11), ki Vlado RS pooblaščata, da z uredbo določi
vrste premičnin, za katere se vzpostavi register, vrsto njihovega enoličnega identifikacijskega znaka, postopek in vsebino
vpisov, način vodenja, povezovanja in iskanja po registru ter tarifo za vpise v register.
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Priprava sprememb in dopolnitev uredbe je bila potrebna tudi zaradi uskladitve
s spremenjenimi določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C; Uradni list RS, št. 52/10), ki jih je
predlagal AJPES; s spremembo 342. člena ZFPPIPP je bila smiselna uporaba določb
za prenehanje pravic tretjih na premoženju, prodanem v stečajnem postopku,
razširjena tudi na izbris zastavnih pravic iz RZPP.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)
AJPES je v letu 2010 in v letu 2011 sodeloval z Ministrstvom za notranje
zadeve (MNZ) pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o društvih, ki je bil v letu
2011 sprejet kot Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B).
Cilj predlaganih sprememb je bil v letu 2010 urediti prenos registracije društev iz
upravnih enot in prenos vodenja registra društev iz MNZ v okviru ureditve e-VEM
sistema v AJPES. Ker je MNZ v začetku leta 2011 na podlagi neusklajenih
medresorskih mnenj ta projekt ustavil, so bile z ZDru-1B urejene le manjše
spremembe v urejanju društev (natančneje je bil zlasti urejen vpis pridobitne in
nepridobitne dejavnosti društev in imenovanja zastopnikov).
Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
V letu 2011 je AJPES sodeloval pri medresorskem usklajevanju Zakona o
prostovoljstvu (ZProst) in pravilnika, izdanega na njegovi podlagi. ZProst je določil
AJPES nove naloge, in sicer vodenje Vpisnika prostovoljskih organizacij, vpisovanje
prostovoljskih organizacij v ta vpisnik ter sprejemanje letnih poročil o opravljenem
prostovoljskem delu.
ZProst pa je v 38. členu po mnenju AJPES nesistemsko uredil oziroma razdelil
pristojnost vodenja postopka vpisa med dva organa, in sicer Ministrstvo za javno
upravo in AJPES. AJPES bo ponovno predlagal spremembe te ureditve pri
naslednjih spremembah ZProst.
Spremembe in dopolnitve Zakona o verskih skupnostih (ZVS-A)
V obravnavi oziroma postopku sprejema v Državnem zboru RS so bile v letu
2011 tudi spremembe in dopolnitve Zakona o verski svobodi (EPA 1911-V; ZVS-A) s
ciljem uskladitve veljavnega zakona z odločbo Ustavnega sodišča RS (odl. U-I92/07). Ker spremembe registracije verskih skupnosti in njihovih delov, ki jih je
predlagal Urad Vlade RS za verske skupnosti, niso bile ustrezne in niso prispevale k
odpravi administrativnih ovir, je AJPES predlagal dve možni rešitvi registracije
verskih skupnosti prek e-VEM sistema. V ta namen bi bilo treba nadgraditi sistemske
rešitve e-VEM sistema v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Ker tega ni bilo
mogoče dogovoriti, je AJPES predlagal tudi tretjo rešitev, na podlagi katere bi
Register cerkva in drugih verskih skupnosti postal del poslovnega registra. S to delno
rešitvijo bi bilo odpravljeno vsaj dvojno vodenje podatkov v dveh registrih pri različnih
organih (pri Uradu Vlade RS za verske skupnosti in AJPES), registrski organ pa bi
ostal Urad Vlade RS za verske skupnosti. Spremembe in dopolnitve ZVS-A v letu
2011 niso bile sprejete.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D)
AJPES je v letu 2011, v času javne obravnave novega Energetskega zakona
(EZ-1), poslal Ministrstvu za gospodarstvo pobudo za odpravo neustrezne ureditve
vpisovanja fizičnih oseb, ki pridobivajo energijo iz obnovljivih virov, v poslovni
register, kot je to določil Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona
(EZ-D)15, sprejet v letu 2010. EZ-D je določil vpis v poslovni register na način, ki ni
skladen s pravili Zakona o Poslovnem registru Slovenije. Zato je AJPES Ministrstvu
za gospodarstvo predlagal pri AJPES vzpostavitev posebne evidence proizvajalcev
električne energije, ločeno od poslovnega registra. Skupaj z njim je želel obravnavati
tudi poenostavitev postopka za navedeni vpis. Proizvajalci električne energije se v
poslovni register vpišejo na podlagi akta o vpisu v register deklaracij, ki ga izda Javna
agencija RS za energijo. Ministrstvo za gospodarstvo se pri pripravi predloga EZ-1 na
predlog AJPES ni odzvalo. Novi EZ-1 v letu 2011 ni bil sprejet; tako je ostala v veljavi
obstoječa neustrezna ureditev, poslovni register pa z vpisovanjem takšnih poslovnih
subjektov postaja manj pregleden.
Pobuda za spremembe in dopolnitve Zakona o Poslovnem registru
Slovenije (ZPRS-1)
AJPES je v letu 2011 skladno s svojim programom dela za to leto opravil vrsto
aktivnosti za oceno stanja in pripravo potrebnih sprememb v Zakonu o Poslovnem
registru Slovenije (ZPRS-1), ki so posledica razvoja na tem področju in jih zahteva
večja kakovost in učinkovitost vodenja poslovnega registra, zlasti po vpeljavi
registracije gospodarskih subjektov prek e-VEM sistema. Ni pa AJPES uspel v letu
2011 pridobiti za sodelovanje pri tej nalogi Ministrstva za gospodarstvo in tako tudi ne
podati predloga za vključitev tega zakona v normativni program Vlade RS v letu
2011. Zato bo s to pobudo nadaljeval v letu 2012.
Predlogi AJPES za spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
AJPES je v letu 2011 Ministrstvu za gospodarstvo posredoval pobude in
konkretne predloge za spremembe posameznih členov Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki so se nanašale na:
določitev nižjega zneska globe za prekrške ob nepredložitvi letnih poročil, ki jih
storijo majhne in mikro gospodarske družbe, saj je treba upoštevati sorazmernost
med težo prekrška in sankcijo;
predložitev zaključnih poročil poslovnih subjektov, ki prenehajo obstajati (stečaj,
likvidacija, statusne spremembe, druge oblike prenehanja), za namen javnosti in
statistični ter tudi davčni namen (pobudo je podprla tudi Davčna uprava Republike
Slovenije);

15

2. člen EZ-D z novim 5.a členom EZ določa: »Dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodni napravi na obnovljive
vire energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW lahko opravlja tudi fizična oseba, ki vloži
prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve in ki je vpisana v register
deklaracij za proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki se vodi po tem
zakonu, ter je upravičena do prejemanja podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v
soproizvodnji z visokim izkoristkom po tem zakonu.«
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ureditev predložitve letnih poročil za gospodarska interesna združenja za namen
javnosti in statistični namen,
celovitost ureditve objav gospodarskih družb v zvezi s statusnimi preoblikovanji
na spletnem portalu AJPES in opustitev objav v Uradnem listu RS (v zvezi s
prenosom Direktive 2009/109/ES in Direktive 2005/56/ES v slovenski pravni red).
Ministrstvo za gospodarstvo se do predlogov do konca leta 2011 ni opredelilo.
Sodelovanje AJPES pri oblikovanju stališč Slovenije k direktivam EU
V letu 2011 je AJPES sodeloval pri oblikovanju stališč k predlogom sprememb
treh obstoječih direktiv oziroma nove direktive, ki urejajo področje prava družb v EU,
in sicer: (a) na področju povezovanja sodnih oziroma trgovinskih ali poslovnih
registrov držav članic EU in (b) na področju bilančnega prava. Sodeloval je v delovni
skupini Ministrstva za gospodarstvo, ki pripravlja stališča za atašeja za pravo družb in
intelektualno lastnino pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU, in
neposredno z oblikovanjem svojih mnenj k predlogom direktiv.
S predlaganimi spremembami direktiv (89/666/EEC, 2005/56/EC in
2009/101/EC) na področju povezovanja sodnih oziroma trgovinskih ali poslovnih
registrov držav članic EU bo prvič v EU zagotovljena pravna podlaga za povezovanje
registrov držav članic, določen bo minimalni obseg podatkov, ki ga bodo morale
zagotoviti vse države članice EU v svojih sodnih oziroma trgovinskih ali poslovnih
registrih, predvidena je uvedba enoličnega identifikatorja za vse subjekte, vpisane v
te registre, ter obveznost izmenjave podatkov med registri v primeru selitve sedeža
družb iz ene države v drugo, ko ima matična družba podružnice v drugih državah.
AJPES je pri pripravi tovrstnih mnenj (v času predsedovanja Poljske) sodeloval zlasti
pri tistem delu določb direktive, ki bodo urejale vzpostavitev centralnega
informacijskega sistema za povezovanje navedenih registrov. Različnih interesov
držav članic EU, kakšna naj bi bila arhitektura novega centralnega informacijskega
sistema, do konca leta 2011 ni bilo mogoče uskladiti. (AJPES je v zvezi s tem
opozarjal, da bi bilo potrebno pri vzpostavitvi novega informacijskega sistema držav
članic EU v čim večji meri uporabiti informacijske rešitve, ki jih je doslej razvila mreža
EBR.)
Na področju bilančnega prava je AJPES v letu 2011 na Ministrstvo za
gospodarstvo posredoval svoja mnenja glede predlogov direktiv, ki bosta na novo
uredili poročanje mikro subjektov in obseg oz. krčenje podatkov v računovodskih
izkazih za mikro in majhna podjetja.
AJPES predlaganih sprememb Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih
računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti, ki na novo
določa mikro subjekte in jim omogoča manjši obseg poročanja ter jih oprošča
obveznosti javne objave letnih računovodskih izkazov, če podatke iz bilance stanja
sporočijo vsaj enemu pristojnemu organu, ne podpira kot obvezujočih za državo
članico. Sedanji sistem poročanja v Sloveniji je namreč učinkovit in je za vse
gospodarske subjekte dosegel maksimalno zmanjšanje administrativnih bremen, saj
omogoča enkratno elektronsko poročanje gospodarskega subjekta za tri namene
hkrati (statistični, davčni in zagotavljanje javnosti). Po predlaganih merilih bi med
mikro subjekte v Sloveniji sodilo kar 85 % vseh gospodarskih družb.
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AJPES tudi ne soglaša s predlogi nove direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in
povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij, ki s poenostavitvami za mala in srednje
velika podjetja krči obseg podatkov za javno objavo in tudi ne soglaša z možnostjo
oprostitve objave izkaza poslovnega izida za mala podjetja. Slovenija že sedaj
zagotavlja bistveno večje poenostavitve pri poročanju kot so opredeljene v predlogu
nove direktive, ki ureja le zbiranje podatkov za namen javnosti in hkrati dopušča
posebna zbiranja podatkov za statistične in davčne namene, kar bi bistveno bolj
obremenilo in povečalo stroške tako gospodarskim subjektom kot tudi državnim
organom.
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2.

VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH

2.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilji AJPES kot prekrškovnega organa so s preventivnim informiranjem
in svetovanjem uporabnikom prispevati k zmanjševanju kršitev predpisov s področja
uresničevanja temeljnih nalog AJPES, pri izvajanju postopkov o prekrških pa le-te
voditi učinkovito in sproti reševati prirast novih zadev.
Prav zaradi intenzivnega obveščanja poslovnih subjektov o rokih za predložitev
letnih poročil je AJPES v letu 2011 uspelo zmanjšati skupno število poslovnih
subjektov, ki niso predložili letnih poročil za državno statistiko ali za zagotovitev
javnosti podatkov. Takih poslovnih subjektov je bilo 8.149 ali za 5,8 % manj kot v letu
prej. Med temi poslovnimi subjekti je bilo 1.450 takih, ki niso predložili letnih poročil
dve leti zapored in so tako izpolnili pogoje za izbris iz registra po uradni dolžnosti.
Na letni ravni je osnovni cilj AJPES, da reši več prekrškovnih zadev, kot znaša
pripad novih zadev. Tega cilja AJPES v letu 2011 ni uspel v celoti uresničiti, saj je
bilo rešenih 7.627 prekrškovnih zadev, število novih zadev pa je bilo 8.158.

2.2

Uresničevanje nalog

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in materialnih predpisov AJPES vodi in
odloča v postopkih o prekrških v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) v naslednjih
primerih:
opustitev predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov za javno objavo (Zakon o gospodarskih družbah),
opustitev predložitve podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov posameznikov za državno statistiko (Zakon o
gospodarskih družbah),
opustitev predložitve letnih poročil zadrug (Zakon o zadrugah),
opustitev predložitve letnih poročil društev (Zakon o društvih),
opustitev predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Zakon o računovodstvu),
prijava napačnih podatkov v poslovni register oziroma opustitev prijave
sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika
posameznika (Zakon o gospodarskih družbah).
Naloge vodenja in odločanja v postopkih o prekrških opravljajo pooblaščene
uradne osebe v izpostavah. Zaradi povečevanja nalog na drugih področjih v delo na
področju prekrškov niso bile vključene vse osebe, pooblaščene za vodenje in
odločanje v postopkih o prekrških.. Večina izpostav je dosegla ali celo presegla
zastavljen cilj, da reši več prekrškovnih zadev, kot znaša pripad novih zadev. Cilja pa
ni uspela izpolniti Izpostava Ljubljana, ki je pristojna za 33 % poslovnih subjektov in
je imela v letu 2011 kar 45 % vseh kršiteljev v državi.
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Zap.št.

Število prekrškovnih zadev in obseg rešenih zadev v letu 2011
Besedilo
Število zadev
Delež v %

I.

Zadeve za reševanje v letu 2011 (1 + 2)

9.754

100,0

1.
2.

Prenos nerešenih zadev iz leta 2010
Nove zadeve v letu 2011, od tega:
- nepredložitev letnih poročil za leto 2010
- kršitve po 74. in 75. členu ZGD-1

1.596

16,4

8.149
9

83,5
0,1

II.

Rešene zadeve (1 do 5)

7.627

78,2

1.

Zadeve, odstopljene drugim organom zaradi
nepristojnosti
Uradni zaznamki, da se odločba ne izda
oziroma da se postopek ne začne
Izdana opozorila
Izdane odločbe o prekršku
Ustavljeni postopki
Nerešene zadeve po stanju
na dan 31.12.2011 (I. – II.)

-

-

4.036

41,4

2.310
1.260
21

23,7
12,9
0,2

2.127

21,8

2.
3.
4.
5.
III.

Zap.št.
1.
2.

3.

4.

Ostale naloge s področja vodenja in odločanja v postopkih o prekrških
Besedilo
Število zadev
Leto 2010
Leto 2011
Število izdanih plačilnih nalogov za plačilo
1.933
1.951
sodne takse
Število vloženih ugovorov zoper plačilni nalog
za plačilo sodne takse, od tega:
9
3
- število zavrženih ugovorov
8
3
- število zavrnjenih ugovorov
1
Število vloženih zahtev za sodno varstvo, od
13
7
tega:
- število zavrženih zahtev za sodno varstvo
3
3
- število zahtev za sodno varstvo,
posredovanih sodišču
5
5
Število predlogov za določitev uklonilnega
41
89
zapora

V letu 2011 je bilo rešenih 7.627 prekrškovnih zadev, kar je za 6,5 % manj od
pripada novih zadev v letu 2011. Število ugovorov zoper plačilni nalog za plačilo
sodne takse je bilo manjše, prav tako število vloženih zahtev za sodno varstvo,
podvojeno pa je bilo število predlogov sodišču za določitev uklonilnega zapora. V letu
2011 AJPES ni prejel nobene zahteve za izdajo potrdila iz evidence pravnomočnih
odločb o prekršku.
V letu 2011 je DURS še izvajal postopke prisilne izterjave nedavčnih obveznosti
(neplačanih glob in sodnih taks), vendar se je dinamika izvajanja postopkov prisilne
izterjave v drugi polovici leta zaradi priprave na prenos pristojnosti iz DURS na
Carinsko upravo RS (CURS) upočasnila. Na podlagi Dogovora o elektronski
izmenjavi podatkov je AJPES posredoval DURS predloge za prisilno izterjavo
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neplačanih glob in sodnih taks v elektronski obliki. V letu 2011 je bilo na ta način
posredovanih v prisilno izterjavo za 59.490 evrov neplačanih glob in za 35.919 evrov
neplačane sodne takse. Obseg uspešne prisilne izterjave je bil v letu 2011 bistveno
manjši kot v letu prej, povečal pa se je obseg prostovoljnih plačil. Neporavnanih je še
okrog 67 % vseh terjatev iz naslova izrečenih glob in sodnih taks.
Obseg vzpostavljenih terjatev iz naslova glob in stroškov postopka (povprečnin
oz. sodnih taks) v obdobju 2006 – 2011
Leto

2006 *

2007

2008

2009

2010

2011

Skupaj

294.705

476.398

453.882

178.864

179.579

201.344

1.784.772

190.578
104.127

404.464
71.934

323.859
130.023

136.229
42.635

111.700
67.879

135.010
66.334

1.301.840
482.932

43.100

38.032

57.223

42.498

55.599

67.034

303.486

155.350

590.557

359.800

74.852

334.324

95.409

1.610.292

-

54.644

119.647

49.438

49.337

16.257

289.323

43.100

92.676

176.870

91.936

104.936

83.291

592.809

14,6 %

19,5 %

39,0 %

51,4 %

58,4 %

41,4 %

33,2 %

Besedilo
1. Znesek terjatev
- za globe
- za sodno takso
2. Znesek
prostovoljnih plačil
3. Znesek terjatev,
posredovanih v
prisilno izterjavo
4. Izterjani znesek
5. Skupaj plačila **
(5=2+4)
6. Delež plačil v vseh
terjatvah
(6=5/1*100)

* Podatki za leto 2006 so iz SIT v EUR preračunani po tečaju 239,640 SIT za 1 EUR.
** Plačila v posameznem letu se nanašajo tudi na terjatve, ki so bile vzpostavljene v prejšnjem letu oz.
v prejšnjih letih.

S prenosom pristojnosti izvajanja postopkov prisilne izterjave iz DURS na
CURS se bodo hkrati s predlogi za prisilno izterjavo na CURS prenesle tudi terjatve,
kar pomeni, da bo za znesek prenesenih terjatev AJPES zmanjšal odprte terjatve v
svojih računovodskih evidencah.
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3.

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Uresničevanje strateških ciljev in poslanstva AJPES je neločljivo povezano z
uporabo elektronskega poslovanja. Zato AJPES pri razvoju javnih in tržnih storitev
prilagaja svoje informacijske rešitve naprednim informacijskim in komunikacijskim
tehnologijam (IKT) ter spodbuja razvoj dobre prakse elektronskega poslovanja v
državi. Zanesljivo delovanje informacijskega sistema AJPES je bistvenega pomena
tako za storitve AJPES kot tudi za izvajanje storitev drugih državnih organov in
institucij, zlasti za medinstitucionalni e-VEM sistem.
AJPES je v letu 2011 nadaljeval z razvojem elektronskega poslovanja in
uspešno vzdrževal informacijsko-komunikacijski sistem. Na pomen zanesljivega
delovanja IKT opozarja vsako leto večji obisk spletnega portala AJPES.

Skupno število obiskov
Število različnih obiskovalcev
Povprečno dnevno število obiskov
Povprečno število pregledanih strani pri
posameznem obisku
Povprečno trajanje obiska (v minutah)

Leto 2011 Leto 2010 Indeks
7.923.608 6.228.767
127
906.460
658.296
138
21.708
17.065
127
12,36
7,7

11,86
6,9

104
112

V letu 2011 so po podatkih Google Analytics obiskovalci pogledali 97,9 (v letu
2010: 73,9) milijonov spletnih strani.
Večina obiskovalcev je bila iz Slovenije, 7,77 (v letu 2010: 6,12) milijona, sledi
Avstrija s 27.862 (22.009), Nemčija s 23.057 (19.298), Hrvaška s 15.188 (8.269),
Anglija z 10.636 (8.513), Italija z 9.623 (6.873), ZDA z 8.422 (5.238), Srbija s 6.898
(5.016) in Švica s 5.056 (3.654) obiski.
Večina uporabnikov oziroma 48,6 % je dostopala do spletne strani AJPES prek
iskalnikov (od tega 82,7 % (75,1 %) preko iskalnika Google, 13,9 % (21,2 %) preko
iskalnika Najdi.si, 2,6 % (2,75 %) pa prek iskalnika Bing), 39,4 % jih je dostopalo
neposredno, 12,1 % pa prek drugih spletnih strani.
Spletni portal AJPES je v navedenem obdobju obiskalo 90,11 % (90,93 %)
pogostih in 9,89 % (9,07 %) novih obiskovalcev. Večina, 77,1 % (80,7 %),
obiskovalcev je uporabljala za dostop brskalnik Internet Explorer, sledijo Firefox
17,2 % (16,1 %), Chrome 3,90 % (1,86 %), Safari 1,26 % (0,84 %) in drugi.
Uporabniki so uporabljali na stacionarnih in prenosnih računalnikih operacijski sistem
Windows 98,04 % (98,72 %), sledi Macintosh 1,33 % (0,95 %), Linux 0,27 %
(0,22 %), Android 0,12 % (0,01 %) in iPad 0,10 % (0,1 %) in drugi. Na mobilnih
napravah pa vodi Android 34,3 % (14,27 %), iPad 30,20 % (11,14%), sledijo iPhone
19,55 % (27,14 %), SymbianOS 12,03 % (32,87 %) in drugi.
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3.2

Uresničevanje nalog

AJPES je v letu 2011 nadaljeval z lastnim razvojem zmogljive in zanesljive
informacijske podpore in razvil pomemben del programskih rešitev z lastnimi kadri,
kot so zlasti informacijske rešitve za izvedbo novih nalog za izvajanje obveznega
večstranskega pobota, za vodenje vpisnika prostovoljskih organizacij, registra
protestiranih menic ter dopolnitev rešitev registra transakcijskih računov.
Informacijske rešitve za obvezni večstranski pobot
AJPES je v letu 2011 zaradi predvidenih sprememb ZPreZP moral nadgraditi
informacijski sistem za vnos, zajem in obdelavo podatkov prostovoljnega
večstranskega pobota, da bi se poleg prostovoljnega lahko izvajal tudi obvezni
večstranski pobot. V prostovoljnem večstranskem pobotu je povprečno sodelovalo
okrog 1.300 poslovnih subjektov, pri izvajanju obveznega večstranskega pobota po
ZPreZP je bilo mogoče pričakovati udeležbo večine od 120.000 gospodarskih
subjektov, zato je moral AJPES v sodelovanju z zunanjim izvajalcem in avtorjem
izvorne programske opreme preveriti zmogljivost sistema za izvajanje večstranskega
pobota in v ta namen izvedel vrsto simulacij pobota z različnim številom in
medsebojno povezanostjo podatkov o obveznostih na različni strojni opremi in
operacijskih sistemih.
Druga večja sprememba v informacijskem sistemu večstranskega pobota je bila
nadgraditev programa za vnos prijav. Zaradi pričakovanega velikega obsega
poročevalcev je bilo treba zagotoviti ustrezno identifikacijo poročevalcev s
kvalificiranimi digitalnimi potrdili in dodeljevanje pravic za oddajo podatkov z uporabo
sistema e-Pooblastil portala AJPES. Ker je ZPreZP predvideval tudi možnost oddaje
prijav v prostovoljni pobot, je bilo treba zagotoviti tudi enostavno programsko pripravo
pogodb za poslovne subjekte. Dodatno je bilo treba zaradi predvidenega velikega
števila prijavljenih obveznosti poleg spletnega vnosa zagotoviti tudi zajem podatkov v
elektronski obliki prek XML datotek. Navedene funkcionalnosti je AJPES razvil v
okviru lastne rešitve za vnos in zajem prijav v pobot. Uporabniki so rešitve dobro
sprejeli, ker so bile zagotovljene pravočasno, približno mesec dni pred prvim krogom
obveznega pobota. Večina uporabnikov je izvedla pripravo prijav že v končni
elektronski obliki in sama oddaja prijav ni zahtevala ročnega vnosa.
AJPES je skladno z zahtevami ZPreZP izdelal tudi posebno spletno aplikacijo,
ki upnikom omogoča pregled in izpis obveznosti, ki so jih do njih prijavili njihovi
dolžniki. Ta spletna aplikacija je bila hkrati pripravljena za uporabo v nadzornih
organih, ki so pooblaščeni za nadzor nad izvajanjem ZPreZP.
S ciljem zmanjšanja papirnega poslovanja je AJPES udeležencem pobota
zagotovil elektronsko izročanje rezultatov pobota in računov za opravljeno storitev:
95 % uporabnikov je račun poravnalo na osnovi elektronsko prevzetega dokumenta.
AJPES je za potrebe DURS izdelal tudi računalniško rešitev za podporo
izvajanju pooblastila iz ZPreZP za izvzemanje določenih obveznosti iz obveznega
večstranskega pobota pred njegovo izvedbo, ki pa je DURS dejansko ni uporabljal,
saj je upošteval pobude različnih deležnikov (med njimi tudi AJPES), da rubež
terjatev izvaja le na podlagi podatkov po že opravljenem večstranskem pobotu.
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Informacijska rešitev za register protestiranih menic
AJPES je v letu 2011 vzpostavil spletno aplikacijo za vodenje Registra menic,
protestiranih zaradi neplačila (RPM). Notarji se pred uporabo aplikacije identificirajo s
svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki se preverja v podsistemu Evidence
digitalnih potrdil zastopnikov poslovnih subjektov AJPES (EDP). Ista spletna
aplikacija vsem uporabnikom spletnega portala AJPES zagotavlja tudi brezplačne
vpoglede v javne podatke o napravljenih protestih menic zaradi neplačila.
Informacijske rešitve za povezovanje v mrežo Evropskega poslovnega registra
V letu 2011 je AJPES nadaljeval razvoj informacijskih rešitev za izmenjavo
podatkov in dokumentov evropskih poslovnih subjektov z mrežo EBR v okviru
projekta EBR 3.0 za izgradnjo nove informacijske infrastrukture mreže. Posredovanje
podatkov in dokumentov slovenskih poslovnih subjektov prek novih spletnih servisov
je AJPES večinoma razvil že ob koncu leta 2010. V letu 2011 je AJPES dopolnjeval
svoje rešitve predvsem zaradi naknadnih sprememb funkcionalnih specifikacij in
izvajal intenzivna testiranja z drugimi članicami EBR.
Zaradi izgradnje nove centralizirane rešitve za zajem in izmenjavo podatkov in
dokumentov držav članic mreže EBR prek spletnih servisov je moral AJPES v letu
2011 v večjem obsegu spremeniti tudi svojo spletno aplikacijo eEBR. Pridobivanje
podatkov prek spletnih servisov je moral v celoti spremeniti, saj so bile spremembe
tako vsebinske kot tudi tehnološke narave. Kljub zamudam več držav članic projekta
je AJPES svoje obveznosti v skupnem projektu izpolnil pravočasno in kakovostno.
Prehod v produkcijsko okolje je bil izveden konec maja 2011. Prehod na tehnologijo
spletnih servisov in centralno mesto za izmenjavo informacij je bistveno izboljšal
uporabniško izkušnjo, predvsem zaradi kratkih odzivnih časov in zanesljivejšega
delovanja sistema. Izpadi podatkovnih virov v posameznih državah članicah so
bistveno redkejši.
Sistem elektronskega pooblaščanja
AJPES je v letu 2011 nadgrajeval in širil uporabo podsistema elektronskega
pooblaščanja (e-Pooblastila). Za dodatno poenostavitev pridobivanja pooblastil je
AJPES uvedel t.i. splošno pooblastilo, ki omogoča pooblaščencem pregled, vnos in
oddajo podatkov za večino storitev AJPES. Izjema so samo tiste storitve, ki vsebujejo
osebne podatke, pri katerih je obvezno posamično pooblastilo.
Sistem omogoča pregled nad prejetimi in danimi pooblastili in ob poteku
veljavnosti kvalitificanih digitalnih potrdil omogoča enostavno menjavo z novimi.
Sistem elektronske hrambe (InDoc RMS)
V letu 2011 je AJPES zaključil s prenosom dokumentarnega gradiva s področja
registracije gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register, ki je
nastajalo od 1. 2. 2008 dalje, v sistem elektronske hrambe (InDoc RMS) in vzpostavil
redno avtomatsko izvajanje te aktivnosti.
Zaradi povečane skupne količine dokumentov v sistemu je konec leta 2011
nadgradil licenco InDoc RMS server 500 GB na količinsko neomejeno licenco InDoc
RMS Enterprise. Ta licenca AJPES omogoča, da lahko v sistemu InDoc hrani
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poljubne količine dokumentov, saj je njihova skupna velikost omejena samo z
razpoložljivim prostorom na pomnilniških medijih.
Posodobitev informacijske infrastrukture
V letu 2011 so bili na področju strežniške infrastrukture na vseh dvanajstih
izpostavah AJPES zaradi zastaranja in povečanja števila okvar zamenjani obstoječi
datotečni strežniki z novimi, tehnološko zmogljivejšimi strežniki. Na področju namizne
računalniške opreme je bilo zamenjanih 50 osebnih računalnikov, 65 monitorjev, 30
tiskalnikov in 23 optičnih bralnikov.
Na področju virtualizacije strežnikov je AJPES v letu 2011 v skladu z načrtom
postavil rešitev na osnovi virtualizacijske infrastrukture Microsoft Hyper-V. Strežniška
gruča treh fizičnih strežnikov trenutno skrbi za delovanje 14 produkcijskih virtualnih
strežnikov. Poleg tega sta bila postavljena še 2 fizična strežnika, ki pa nista v gruči in
bosta skrbela za delovanje razvojnih in testnih virtualnih strežnikov. S prehodom na
virtualizacijo strežnikov je AJPES zagotovil visoko razpoložljivost, zanesljivost in
odzivnost informacijskih storitev.
V letu 2011 je bilo tako na Hyper-V prenesenih 5 fizičnih strežnikov in 5
virtualnih strežnikov, ki so prej tekli na platformi VmWare. Na okolju VmWare
trenutno še teče nekaj razvojnih in testnih virtualnih strežnikov, ki jih bo AJPES na
platformo Hyper-V prenesel v letih 2012 in 2013.
Na področju sporočilnih sistemov je AJPES v letu 2011 nadgradila strežniško
strojno in programsko opremo ter nabavila licence za novo generacijo sistema
elektronske pošte - Exchange 2010, ki bo tekla na GEO gruči 4 virtualnih in 2 fizičnih
strežnikov. Sam prehod (migracija) na novo različico Exchange 2010 bo izveden v
prvem četrtletju 2012.
AJPES je v letu 2011 naredil pilotsko postavitev strežnika za pripravo poročil
(Reporting services), ki bo omogočal uporabnikom samostojno pripravo poročil z
navedbo parametrov (npr. obdobje poročanja). Pilotska postavitev je bila izvedena
hkrati z nadgradnjo razvojno-testnega strežnika na MS SQL 2008 R2. Na
produkcijskem okolju bo strežnik za pripravo poročil postavljen hkrati z nadgradnjami
podatkovnih strežnikov iz MS SQL 2005 na MS SQL 2008 R2, ki bo izvedena v letu
2012.
Na področju HP-UX strežnikov, na katerih tečejo baze podatkov Oracle, je bila v
letu 2011 postavljena nova gruča strežnikov za produkcijske baze. Gruča je
nadomestila samostojen strežnik, s čimer se bo občutno povečala zanesljivost
delovanja tega okolja, saj v primeru odpovedi enega strežnika drugi strežnik
samodejno prevzame vsa opravila tako, da do zastoja storitev ne pride. V letu 2011
so bile na različico 10g nadgrajene še zadnje podatkovne zbirke starejših različic, s
čimer so izpolnjeni pogoji za nadgradnjo na različico 11g, ki se je začela v zadnjem
četrtletju 2011 in bo predvidoma končana v prvi polovici leta 2012.
Navedene izboljšave informacijskega sistema so že imele pozitiven učinek na
zanesljivost in odzivnost delovanja informacijskega sistema, zato AJPES ocenjuje, da
so bili cilji posodobitve informacijske podpore v letu 2011 doseženi gospodarno,
učinkovito in uspešno.
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4.

VARNOST IN KAKOVOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA

4.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Strateški cilj AJPES na področju varnosti in kakovosti informacijskega sistema
je zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskega sistema pri
izvajanju poslovnih procesov in v ta namen izpolnjevati standarde, ki jih določa tudi
ISO/IEC 27001.
AJPES bo v letu 2012 nadaljeval tudi aktivnosti za vzpostavitev rezervnega
centra in jih združil s svojimi nalogami pri urejanju neprekinjenega poslovanja v
AJPES skladno z dobrimi praksami in standardi (BS 25999).

4.2

Uresničevanje nalog

Najpomembnejše naloge, ki jih AJPES izvaja na področju varnosti in kakovosti
informacijskega sistema, so načrtovanje in priprava varnostnih politik ter nadzor
njihovega izvajanja, priprava navodil in postopkov s področja dela, upravljanje z
analizo tveganj, analiziranje varnosti in kakovosti informacijskega sistema,
predlaganje izboljšav ter spremljanje njihovega uresničevanja, sodelovanje pri
zagotavljanju in upravljanju neprekinjenega poslovanja, upravljanje z varnostnimi
dogodki, izvedba usposabljanj s področja informacijske varnosti ter izvajanje
notranjih nadzorov in inštruktaž, vse z namenom izboljšanja varnosti in kakovosti
informacijskega sistema.
Pravne podlage za izvajanje nalog s področja varnosti in kakovosti
informacijskega sistema so predvsem: Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o elektronskih
komunikacijah, Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Smiselno se za
izvajanje nalog uporabljajo tudi drugi zakoni, uredbe, predpisi, smernice standardov
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 in ISO/IEC 27005 ter priporočila dobrih praks na tem
področju.
Na področju upravljanja informacijske varnosti je bilo v letu 2011 (kot tudi v
predhodnih letih) izvedeno varnostno preverjanje spletnega portala www.ajpes.si, ki
predstavlja glavni način dostopa do storitev AJPES, zato je njegovo varno in
zanesljivo delovanje bistvenega pomena za uspešno uresničevanje nalog AJPES.
Da bi preverili, ali so potrebni varnostni mehanizmi vzpostavljeni in pravilno
konfigurirani, je bilo s strani zunanjega izvajalca izvedeno varnostno preverjanje
spletnega portala. Pri preverjanju so bile ugotovljene nekatere manjše pomanjkljivosti
in možnosti za izboljšave, oblikovani in sprejeti so bili popravljalni ukrepi,
pomanjkljivosti pa so bile v kratkem času uspešno odpravljene. Glede na dobre
izkušnje in dosežene pozitivne rezultate varnostnih pregledov je bila sprejeta
odločitev o kontinuiranem spremljanju potencialnih ranljivosti spletnega portala s
strani zunanjega izvajalca, kar je AJPES uresničil z sklenitvijo letne pogodbe za
varnostno preverjanje, ki vključuje tri preglede spletnega portala, izobraževanje
sistemskih administratorjev, opozarjanje na varnostne dogodke in izmenjavo
izkušenj. Redno je bilo nadzirano upravljanje dostopov uslužbencev AJPES do
informacijskega sistema v primerih prenehanja zaposlitve v AJPES, kjer so bili
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postopki izvajani v skladu z varnostno politiko. Nadzirana je bila pravilna uporaba
interneta in sistema elektronske pošte.
S ciljem zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskega sistema
AJPES je bilo v letu 2011 opravljenih več aktivnosti za dokončno vzpostavitev
rezervnega računalniškega centra. AJPES je v letu 2011 načrtoval izgradnjo
rezervnega centra na oddaljeni lokaciji, in sicer na izpostavi Murska Sobota. Ob
upoštevanju vseh dejavnikov je bilo ugotovljeno, da ta lokacija s stroškovnega vidika
ni najugodnejša, tako zaradi potrebnih dodatnih vlaganj v gradbeno prenovo in
osnovno infrastrukturo kot tudi zaradi dražjega prenosa podatkov. Zato je AJPES v
tem letu raziskal še nastajajoči privatni trg ponudnikov in ugotovil, da so ti locirani
predvsem v Ljubljani, pridobil pa je tudi informacije o dveh s tehničnega vidika
ustreznih lokacijah v Mariboru in Kopru. Odločitev za ponudnika rezervne lokacije v
Ljubljani, ki bila lahko stroškovno najugodnejša, ne omogoča spoštovanja strokovnih
priporočil, da je treba pri izboru lokacije upoštevati, da isti katastrofalni dogodek ne
more prizadeti dveh lokacij istočasno.
Za najprimernejšo odločitev o rezervnem centru bi moral AJPES vzpostaviti tudi
potrebno sodelovanje z institucijami, s katerimi so njegove javne storitve neločljivo
povezane (predvsem z institucijami v sistemu eVEM, zlasti MJU in Vrhovnim
sodiščem RS) in terjajo z njimi usklajeno strategijo za upravljanje neprekinjenega
poslovanja v AJPES. V letu 2011 teh aktivnosti ni bilo mogoče zaključiti.
Tako bo AJPES aktivnosti za vzpostavitev rezervnega centra v letu 2012 združil
s svojimi nalogami pri urejanju neprekinjenega poslovanja v AJPES skladno z
dobrimi praksami in standardi (BS 25999).
Kljub temu, da v letu 2011 celovit projekt neprekinjenega poslovanja še ni bil
vzpostavljen, pa je bil opravljen pomemben del pripravljalnih aktivnosti za
vzpostavitev rezervnega računalniškega centra. Tako je bil vzpostavljen in testiran
sistem aplikacijskih in baznih strežnikov rezervnega spletnega portala AJPES, na
katerem so bile nameščene vse statične vsebine in tiste spletne aplikacije (vključno z
zbirkami podatkov), ki bi jih bilo treba najprej vzpostaviti v primeru katastrofe (ePRS,
eObjave, eInsolv).
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5.

VODENJE KAKOVOSTI

5.1

Uresničevanje strateških in letnih ciljev

Osnova za učinkovito poslovanje je med drugim tudi razumevanje poslovnih
procesov in procesnega modela. AJPES skozi svoje poslovne procese zagotavlja
uresničevanje zahtev, ki jih postavlja okolje, dogovorjeni poslovni cilji in zakonodaja.
Strateški cilj AJPES na področju kakovosti je sistemsko urediti njeno nenehno
izboljševanje in doseganje odličnosti, zato je v svoje poslovanje v letu 2011 vpeljal
sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001.

5.2

Uresničevanje nalog

AJPES skozi svoje poslovne procese zagotavlja uresničevanje zahtev, ki jih
postavlja okolje, dogovorjeni poslovni cilji in zakonodaja. V prvem četrtletju leta 2010
je bil zaključen projekt za opredelitev procesnega modela in določitev glavnih
poslovnih procesov AJPES, ki se je začel septembra 2009 in je bil izveden v okviru
aktivnega izobraževanja s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje
(SIQ). Podlaga za uresničevanje zahtev standarda je namreč prepoznava poslovnih
procesov. Poleg projektne skupine so pri izvedbi sodelovale tudi delovne skupine s
posameznih področij izvajanja nalog AJPES. V okviru projekta je bil opredeljen
procesni model, določeni so bili glavni, podporni in vodstveni procesi, določeni so bili
skrbniki in lastniki procesov ter kazalniki uspešnosti procesov. Skladno z zahtevami
standarda je bila vzpostavljena potrebna dokumentacija.
V drugem četrtletju leta 2010 smo v AJPES pričeli z izvedbo projekta
vzpostavitve sistema vodenja, ki je bil prav tako izveden na podlagi aktivnega
izobraževanja s strani SIQ. V okviru tega projekta so bili procesi povezani z
zahtevami standarda ISO 9001:2008. Tudi na tem projektu so poleg projektne
skupine pri izvedbi sodelovale tudi delovne skupine s posameznih področij izvajanja
nalog AJPES. Ob zaključku projekta v novembru 2010 je bilo izvedeno izobraževanje
notranjih presojevalcev in opravljena notranja presoja sistema vodenja, ugotovitve pa
predstavljene na vodstvenem pregledu. Vzporedno z izvajanjem projekta je potekala
tudi prenova intranetnega portala AJPES, za skladno upravljanje z dokumentacijo
sistema vodenja. S tem so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo neodvisne zunanje
presoje, katere cilj je pridobitev certifikata skladnosti sistema vodenja kakovosti z
zahtevami standarda ISO 9001:2008.
Zunanjo presojo je izvedel SIQ. Prvi del zunanje presoje je potekal 4. 5. 2011,
drugi del pa 30. in 31. 5. 2011.
AJPES je skladno s poročilom presojevalcev prejel certifikat ISO 9001:2008 št.
Q-1581/2011-06-16 z veljavnostjo do 30. 6. 2014. Obseg certifikacije: Izvajanje
javnih storitev (vodenje/upravljanje poslovnih registrov ter izvajanje postopkov
registracije; zbiranje, objavljanje in posredovanje podatkov o gospodarskih in javnih
subjektih ter izvajanje s tem povezanih storitev) in bonitetnih ter drugih tržnih storitev,
skladno z zakonskimi pooblastili16.

16

http://www.siq.si/index.php?id=1067&cmd=vec&sid=164927&L
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Pridobitev ISO 9001:2008 AJPES tudi formalno obvezuje, da si nenehno
prizadeva za izboljševanje vodenja kakovosti in s tem povezane kakovosti svojih
storitev, kar je zapisal tudi v svojo politiko kakovosti.

POLITIKA KAKOVOSTI AJPES
Politika kakovosti so temeljne usmeritve, cilji in vrednote glede kakovosti, ki
veljajo v organizaciji. Vodilo Politike kakovosti AJPES je usmerjenost k uporabnikom
storitev, njihovim potrebam in pričakovanjem, ob upoštevanju pristojnosti in
odgovornosti AJPES, določenih v zakonih in drugih predpisih.
Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje
javnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbrati in
obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o poslovnih subjektih
vsem upravičencem ali naročnikom in pri tem zagotavljati največjo učinkovitost in
uspešnost izvajanja javne službe.
Kakovost razumemo kot zagotavljanje pravilnih, ažurnih in celovitih storitev za
vse vrste uporabnikov, z zagotovljenim stalnim izboljševanjem in posodabljanjem teh
storitev na uporabniku prijazen način.
Pri uresničevanju ciljev in nalog uslužbenci AJPES s svojim znanjem,
izkušnjami in inovativnostjo skrbimo za spoštovanje vrednot, kot so zakonitost,
strokovnost, odzivnost, preglednost, gospodarnost, učinkovitost in uspešnost
opravljanja storitev. AJPES spodbuja ustvarjalno sodelovanje ter ustvarja pogoje za
dobro in učinkovito organizacijo.

Našo zavezo uresničujemo:
z zagotavljanjem kakovostnih storitev in informacij, ki prispevajo k preglednosti
in varnosti poslovnega okolja ter koristijo uporabnikom,
z razvijanjem in ohranjanjem visoke stopnje zaupanja uporabnikov v storitve
AJPES,
s preverjanjem in upoštevanjem mnenj in predlogov uporabnikov z namenom
stalnega izboljševanja storitev AJPES,
z nenehnim izboljševanjem obstoječih in razvijanjem novih postopkov dela in
storitev,
z uresničevanjem nalog in doseganjem strateških ciljev za čim bolj
gospodarno, učinkovito in uspešno uporabo javnih sredstev,
s skrbjo za izobraževanje, stalnim usposabljanjem, razvojem kompetenc in
motivacijo zaposlenih,
z vzpostavljanjem učinkovitega sistema vodenja kakovosti, tako da bo AJPES
zgled dobre in učinkovite organizacije.
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VII.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC
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UVOD
AJPES je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik in
pretežno opravlja javno službo, kot svojo stransko dejavnost pa tudi gospodarsko ali
tržno dejavnost in je uvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta17.
AJPES pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog:
s prihodki (transferom) iz proračuna Republike Slovenije;
prihodki od nadomestil za storitve javne službe;
prihodki od storitev tržne dejavnosti.
Računovodsko poročilo AJPES za leto 2011 temelji na podatkih iz
računovodskih izkazov AJPES, iz prilog in pojasnil k tem izkazom in na podatkih o
uresničitvi Finančnega načrta AJPES za leto 2011. Pri izdelavi računovodskih
izkazov AJPES upošteva Zakon o računovodstvu in predpise, izdane na njegovi
podlagi, ter Slovenske računovodske standarde (SRS). V skladu s Pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava AJPES sestavlja posamezne računovodske izkaze, s prilogami:
Bilanca stanja s prilogama Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil;
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka s
prilogo Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka s prilogama Izkaz
računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa financiranja.
Sestavni del računovodskega poročila so tudi pojasnila k računovodskim
izkazom, ki podrobneje razkrivajo podatke, izkazane v računovodskih izkazih in v
njihovih prilogah.
Računovodsko poročilo vsebuje tudi obrazložitev uresničitve Finančnega načrta
AJPES za leto 2011 s prilogama: Uresničitev finančnega načrta prihodkov in
odhodkov AJPES v letu 2011 po načelu nastanka poslovnega dogodka in Uresničitev
finančnega načrta prihodkov in odhodkov AJPES v letu 2011 po načelu denarnega
toka.

17

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
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1.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM AJPES IN
PRILOGAM ZA LETO 2011

1.1

Pojasnila k Bilanci stanja

AJPES je na dan 31.12.2011 v Bilanci stanja izkazal 10.826.690 evrov sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev, 8 % več kakor na dan 31.12.2010. V
izvenbilančni evidenci je na dan 31.12.2011 izkazoval sredstva oziroma obveznosti
do virov sredstev v višini 3.647 evrov.
Bilanca stanja s prilogama je Priloga 1, 1A in 1B.

1.1.1

Sredstva

1.1.1.1

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so 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 je izkazan tudi drobni inventar, ki se ob
nabavi v celoti odpiše.
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. V letu 2011 ni bilo
sprememb stopenj odpisa. 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 oziroma v breme lastnih virov, za gospodarsko ali
tržno dejavnost pa v breme prihodkov te dejavnosti.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan
31.12.2011 znašala 6.185.394 evrov. Na dan 31.12.2011 je bilo 61 % nabavne
vrednosti tovrstnih sredstev odpisane. Nekatera dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju so že v celoti odpisana, vendar jih AJPES še vedno uporablja, to so
predvsem računalniki, tiskalniki in pisarniška oprema.
Pregled pokrivanja obračunane amortizacije
amortizacija javne službe,
evidentirana v breme obveznosti do
virov sredstev
amortizacija krita iz sredstev donacij
amortizacija tržne dejavnosti
SKUPAJ
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v EUR

delež

670.297,00
1.940,00
54.842,00
727.079,00

92,19
0,27
7,54
100,00
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Struktura dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju
Oprema in druga
opredmetena
osnovna
sredstva
7%

Neopredmetena
sredstva in
dolgoročne
aktivne časovne
razmejitve
12%

Nepremičnine
81%

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Na dan 31.12.2011 je bila neodpisana knjigovodska vrednost neopredmetenih
sredstev 715.544 evrov ali 12 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev je bila 2.066.811 evrov, odpisana
vrednost pa 1.351.267 evrov. Med temi sredstvi je izkazana računalniška programska
oprema in licence za računalniške programe. V letu 2011 se je nabavna vrednost
neopredmetenih sredstev povečala za 247.936 evrov.
AJPES je v letu 2011 poleg kupljene licenčne in druge programske opreme
aktiviral tudi več z lastnim znanjem razvitih neopredmetenih sredstev:
Razvil je informacijski sistem za register protestiranih menic18, ki je bil
aktiviran 16.6.2011, spremembe in dopolnitve pa 1.9.2011, v skupni
vrednosti 15.668 evrov.
Skupaj z zunanjim izvajalcem je razvil informacijsko rešitev za Četrtletno
raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov19, v vrednosti 30.648
evrov, ki je bila aktivirana 18.5.2011.
Z lastnim znanjem je razvil tudi informacijsko rešitev za vodenje vpisnika
prostovoljskih organizacij20 in jo v vrednosti 19.297 evrov aktiviral
4.10.2011.
Za namen izvajanja obveznega pobota , skladno z določili Zakona o
preprečevanju zamud pri plačilih21, je razvil nove informacijske rešitve za
ePobot v skupni vrednosti 69.017 evrov.

18

Vzpostavitev Registra menic, protestiranih zaradi neplačila je bila določena z Zakonom o
preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS št. 18 z dne 15.3.2011).
19
Na osnovi Dogovora o sodelovanju pri izvajanju statističnega četrtletnega raziskovanja o poslovanju
poslovnih subjektov z dne 5.4.2011 (Dogovor), sklenjenega med Statističnim uradom Republike
Slovenije, Banko Slovenije (BS) in AJPES, se podatki za navedeno raziskovanje zbirajo elektronsko
prek spletnega portala AJPES. Na podlagi 7. člena Dogovora o financiranju izdelave spletne aplikacije
je AJPES prejel donacijo BS v višini 13.286 evrov, ki je namenjena pokrivanju dela amortizacije
informacijske rešitve ČPPS.
20
Vodenje Vpisnika določa 38. člen Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS št 10/2011 z dne
18.2.2011.
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Vse v AJPES razvite informacijske rešitve so bile računovodsko pripoznane in
izkazane v skladu z določili SRS 2 kot neopredmetena sredstva. V nabavni vrednosti
so bili upoštevani stroški dela tistih uslužbencev, ki so pripravljali uporabniške
zahteve in razvijali programske rešitve (aplikacije).
V letu 2011 je bila od neopredmetenih sredstev obračunana amortizacija v višini
151.348 evrov. Stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev je bila 65 %.
Nepremičnine
Neodpisana knjigovodska vrednost nepremičnin je bila na dan 31.12.2011
izkazana v znesku 5.027.806 evrov, 81 % vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v
upravljanju. Nabavna vrednost nepremičnin je bila 7.618.019 evrov, odpisana
vrednost pa 2.590.213 evrov.
Obračunana amortizacija poslovnih zgradb je za leto 2011 znašala 262.656
evrov. Učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi okrepitve je znašal 7.136 evrov,
učinek prevrednotenja nepremičnin zaradi oslabitve pa 97.491 evrov. Stopnja
odpisanosti nepremičnin je bila 34 %.
AJPES v letu 2011 ni vlagal v nepremičnine niti jih ni izločal iz upravljanja.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Na dan 31.12.2011 je bila neodpisana knjigovodska vrednost opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev 433.207 evrov, 7 % vseh dolgoročnih sredstev in
sredstev v upravljanju. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev je bila 6.154.123 evrov, odpisana vrednost pa 5.720.916 evrov. Med ta
sredstva sodijo računalniška in pisarniška oprema ter druga oprema in sredstva za
opravljanje dejavnosti AJPES. Med opremo in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, v
skladu s spremenjenim Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, AJPES evidentira tudi
vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. V poslovnih knjigah je
evidentirano eno tovrstno vlaganje brez knjigovodske vrednosti.
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 31.12.2011 znašal 870.747 evrov.
V letu 2011 se je nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev ter drobnega inventarja povečala za 97.892 evrov, od tega računalniška
oprema (strežniki, računalniki in tiskalniki) v znesku 68.558 evrov, oprema za hlajenje
v znesku 15.526 evrov, pisarniško pohištvo (stoli) v znesku 9.593 evrov in druga
oprema ter drobni inventar v znesku 4.215 evrov.

21

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS št. 18 z dne 15.3.2011) v prehodnih in
končnih določbah določa, da je AJPES upravljavec ne dlje kot do 31.12.2012.
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Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je
znašala 313.074 evrov, od tega je bil 100 % odpis drobnega inventarja 31.426 evrov.
Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila 93 %.
V letu 2011 so bila na podlagi predloga centralne popisne komisije za popis
sredstev in obveznosti od virov sredstev po stanju na dan 31.12.2011 in na podlagi
sklepa direktorice iz knjigovodskih evidenc zaradi dotrajanosti, zastarelosti ali
neuporabnosti izločena opredmetena osnovna sredstva brez knjigovodske vrednosti.
Skupaj je bilo izločenih 247 opredmetenih osnovnih sredstev ter 718 kosov drobnega
inventarja. Nekatera opredmetena osnovna sredstva, ki so zastarela (33 kosov), bo
AJPES na predlog centralne popisne komisije brezplačno prenesel na osebe javnega
prava, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu 22,
dotrajana in neuporabna opredmetena osnovna sredstva pa bo uničil. Za prodajo se
v skladu s predlogom centralne popisne komisije pripravita dva poškodovana osebna
avtomobila in stroj za kuvertiranje brez knjigovodske vrednosti. Med letom je bilo
izredno izločeno eno opredmeteno osnovno sredstvo brez knjigovodske vrednosti.
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Na dan 31.12.2011 je bilo neodplačanih 4.276 evrov dolgoročnih stanovanjskih
posojil, danih nekdanjim uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet. Del dolgoročno danih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2012, je v Bilanci
stanja na dan 31.12.2011 izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.
AJPES na dan 31.12.2011 ni imel dolgoročnih depozitov.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so na dan 31.12.2011 znašale 4.561 evrov in
pomenijo vplačana sredstva AJPES v rezervni sklad 23 za stanovanjsko poslovni
zgradbi v Kamniku in Litiji, v katerih ima AJPES arhivske prostore. V primerjavi z
letom 2010 so se te terjatve povečale za 103 % zaradi vplačil in ker se sredstva v
letu 2011 niso porabljala.

22

23

V skladu s 35 . členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86 z
dne 2.11.2010) lahko AJPES brezplačno prenese na osebe javnega prava, nevladne organizacije in druge pravne osebe,
ki delujejo v javnem interesu opredmetena osnovna sredstva, če je knjigovodska vrednost tovrstnih sredstev nič in so
izločena iz uporabe, stroški uničenja pa bi bili višji od pričakovane kupnine oziroma so postopki razpolaganja na podlagi
drugih metod neuspešni.
Sredstva v rezervni sklad se vplačujejo v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona, Uradni list RS št. 69/2003 z dne
16.7.2003.
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1.1.1.2

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Med kratkoročnimi sredstvi so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve za
globe, povprečnine, sodne in upravne takse, 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 31.12.2011 znašala 4.641.296 evrov in je za 30 % večja
kakor ob koncu leta 2010. Povečanje knjigovodske vrednosti kratkoročnih sredstev je
posledica povečanja vseh vrst terjatev.
Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova opravljanja storitev AJPES so bile
konec leta 2011 v primerjavi z letom 2010 višje za 138.255 evrov. Povečal se je
predvsem delež terjatev, za katere je izterjava negotova, saj večina teh subjektov
posluje brez transakcijskih računov v državi. AJPES je tudi v letu 2011 za izterjavo
dospelih neplačanih terjatev oziroma za tekoče urejanje stanja v zvezi s terjatvami
dolžnike redno pisno in telefonsko opominjal. Tako je v letu 2011 poslal skupaj
91.099 pisnih opominov (februarja 10.517 opominov, junija 39.423 opominov,
avgusta 22.800 opominov ter oktobra 18.359 opominov). V primerjavi z letom 2010 je
bilo poslanih za 13 % več opominov. Z dolžniki je opravil tudi uskladitev terjatev na
podlagi Izpisov odprtih postavk terjatev po stanju na dan 30.11.2011, le-teh je bilo za
53 % več kot v enakem obdobju leta 2010.
Povečale so se tudi terjatve iz naslova neplačanih glob in sodnih taks, za
117.396 evrov. Ta oblika terjatev je nastala z opravljanjem nalog AJPES kot
prekrškovnega organa24. AJPES je v letu 2011 predal Davčni upravi Republike
Slovenije, ki v skladu z veljavnimi predpisi opravlja postopke prisilne izterjave, 48
posamičnih neplačanih terjatev za globe v skupnem znesku 59.490 evrov in 1.023
posamičnih neplačanih terjatev za sodne takse v skupnem znesku 35.919 evrov po
izvršljivih odločbah.
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AJPES je skladno z veljavnimi predpisi dolžan med svojimi terjatvami izkazovati tudi terjatve iz neplačanih glob in sodnih
taks (v prekrškovnih postopkih, ki jih opravlja AJPES), čeprav te ob plačilu pomenijo prihodek državnega proračuna.
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Izterjava terjatev z opomini in uskladitev terjatev v letu 2011 v primerjavi z letom 2010
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Zoper posamezne dolžnike, ki kljub opominom niso poravnali svojih dospelih
obveznosti v skupni višini več kot 36 evrov, je AJPES pri pristojnih sodiščih vlagal
predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine. V letu 2011 je bilo skupaj
vloženih 1.741 predlogov v skupnem znesku 173.128 evrov, od tega glavnice
110.452 evrov in stroškov postopka 62.676 evrov. V letu 2011 je bilo vseh prejetih
plačil po vloženih predlogih za izvršbo 171.319 evrov, od tega glavnice v znesku
98.994 evrov, stroškov postopka v znesku 63.176 evrov in zamudnih obresti v
znesku 9.149 evrov (75 % plačil se nanaša na vložene predloge za izvršbo v letu
2011). Po stanju na dan 31.12.2011 ima AJPES neporavnanih terjatev po vloženih
predlogih za izvršbo v skupnem znesku 135.546 evrov (od tega 76.076 evrov
glavnice in 59.470 evrov stroškov postopka), kar znaša 13 % v zadnjih šestih letih
vloženih predlogov za izvršbo.
AJPES je pristojnim sodiščem prijavil tudi terjatve do dolžnikov, ki so v postopku
prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. V letu 2011 je bilo 384 prijav v
skupnem znesku 65.343 evrov, od tega 59.052 evrov glavnice in 6.291 evrov
zamudnih obresti. Od tega se 46 % prijavljenih terjatev v postopke prisilne poravnave
oziroma v stečajne postopke nanaša na terjatve iz postopkov o prekrških.
Primerjava izterjave terjatev v letu 2011 z letom 2010

OPOMINI
IZPISI ODPRTIH POSTAVK
VLOŽENI IZVRŠILNI PREDLOGI
PRIJAVLJENE TERJATVE V POSTOPKIH ZARADI
INSOLVENTNOSTI
IZBRISI TERJATEV

2011
2010
indeks
količina
vrednost
količina
vrednost količina vrednost
91.099
3.458.880
80.497 3.098.039
113,17
111,65
20.885
939.028
13.667 1.068.642
152,81
87,87
1.741
173.128
1.772 163.531
98,25
105,87
384
4.023
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Izterjava terjatev - vloženi predlogi za izvršbo ter prijave terjatev v postopke zaradi
insolventnosti v letu 2011 v primerjavi z letom 2010
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Za terjatve v znesku 356.960 evrov, za katere je bila izterjava negotova, je
opravil oslabitev vrednosti terjatev, njihovo izterjavo pa nadaljeval.
AJPES v svojih poslovnih knjigah izkazuje 92 % terjatev z zapadlostjo nad 90
dni (od tega se jih 90 % nanaša na neplačana nadomestila za javno objavo letnih
poročil ter 4 % na neplačana nadomestila stroškov za izvajanje obveznega
večstranskega pobota), 5 % terjatev z zapadlostjo od 31 do 90 dni ter samo 3 %
terjatev z zapadlostjo do 30 dni. Od vseh zapadlih neplačanih terjatev se 86 %
nanaša na neplačana nadomestila za javno objavo letnih poročil ter 7 % na
neplačana nadomestila stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota.
Pregled starostne strukture terjatev po vrstah storitev
Opis storitve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Javna objava letnih poročil
Večstranski pobot obveznosti
Objave v postopkih insolventnosti
Izpis iz Poslovnega registra Slovenije
Bonitetne informacije
Vpis v register zastavnih pravic na premičninah (RZPP)
Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil
Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb
Izpis podatkov iz letnih poročil
Ostalo
SKUPAJ

Zapadlo do Zapadlo od 31 Zapadlo od 61 Zapadlo nad 90
Zapadlo skupaj
30 dni
do 60 dni
do 90 dni
dni
1.562,44
5.535,93
15.700,72
614.241,54
637.040,63
16.195,86
6.157,05
2.153,30
27.042,81
51.549,02
0,00
6.546,87
3.226,00
8.832,13
18.605,00
51,60
0,00
38,40
16.694,06
16.784,06
623,61
82,40
0,00
8.641,90
9.347,91
609,20
299,49
310,56
520,92
1.740,17
63,00
72,00
81,00
1.262,56
1.478,56
517,51
6,01
4,21
520,72
1.048,45
27,00
72,00
9,00
446,35
554,35
0,00
0,00
0,00
540,42
540,42
19.650,22
18.771,75
21.523,19
678.743,41
738.688,57

Na podlagi predloga centralne popisne komisije za popis sredstev in obveznosti
od virov sredstev po stanju na dan 31.12.2011 in sklepa direktorice je bil opravljen
izbris terjatev do dolžnikov, ki ne obstajajo več ali zoper katere je AJPES vložil
prijave v stečajni postopek ali v postopek prisilne poravnave, pa njihovo poplačilo ne
bo mogoče (izbrisi iz poslovnega/sodnega registra). Takšnih terjatev je bilo na dan
31.12.2011 za 102.478 evrov. Na enaki podlagi je AJPES že med letom izbrisal iz
knjigovodskih evidenc za 71.568 evrov terjatev. Skupaj je bilo v letu 2011 izbrisanih
terjatev do 4.023 poslovnih subjektov v vrednosti 174.046 evrov.
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Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev so bile na dan 31.12.2011 izkazane v višini
1.386.982 evrov (30 % vseh kratkoročnih sredstev). Od tega so predstavljale terjatve
za neplačane globe in stroške postopkov v zvezi z opravljanjem nalog AJPES kot
prekrškovnega organa kar 87 % delež vseh kratkoročnih terjatev, v skupnem znesku
1.202.856 evrov25. Terjatve za neplačana nadomestila za javno objavo letnih poročil
in druge neplačane terjatve so bile izkazane konec leta 2011 v višini 184.126 evrov.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Pretežni del kratkoročnih sredstev (64 %) so ob koncu leta 2011 sestavljale
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 2.984.563
evrov, od tega vezana denarna sredstva pri Zakladnici Ministrstva za finance
2.950.000 evrov (pretežno neporabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz
naslova gospodarske ali tržne dejavnosti v znesku 1.160.687 evrov, iz javne službe v
znesku 1.105.658 evrov in neporabljena amortizacija iz naslova tržne dejavnosti v
znesku 322.186 evrov). Terjatve za obresti so znašale 1.593 evrov, terjatve iz
poslovanja pa 32.970 evrov, od tega kar 97 % terjatve do okrožnih in okrajnih sodišč
po Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti.
Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve so ob koncu leta 2011 znašale 91.579 evrov (2 %
vseh kratkoročnih sredstev). Od tega so terjatve za vstopni davek na dodano
vrednost znašale 58.379 evrov (28.533 evrov v letu 2012 vrnjenega, 29.846 evrov pa
poračunanega), terjatve za stroške postopkov v zvezi z izterjavo terjatev prek sodišč
45.734 evrov (za 83 % tovrstnih terjatev je bila oblikovana oslabitev terjatev), terjatve
za refundacijo boleznin do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 17.804
evrov, druge kratkoročne terjatve do zaposlenih 4.148 evrov, terjatev do
zavarovalnice za odškodnino 1.637 evrov, druge kratkoročne terjatve do bank in
Telekoma (plačilne kartice, Moneta) 1.007 evrov in druge terjatve iz poslovanja 1.074
evrov.
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Na dan 31.12.2011 je imel AJPES na podračunu pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila 119.033 evrov sredstev (3 % vseh kratkoročnih sredstev).
Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so v Bilanci stanja izkazane terjatve iz
naslova stanovanjskih posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, ki dospejo v plačilo v letu 2012. Stanje tovrstnih terjatev je na dan
31.12.2011 znašalo 19.868 evrov.
Dani predujmi in varščine
Dani predujmi so na dan 31.12.2011 znašali 21 evrov.
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Že pojasnjeno pod opombo 7.
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Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Po stanju na dan 31.12.2011 je bilo v blagajni 693 evrov denarnih sredstev.
Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 38.557 evrov so bili ob koncu
leta 2011 izkazani razmejeni stroški vzdrževanja programske opreme v znesku
27.450 evrov, stroški zavarovanja opreme in objektov ki se nanaša na leto 2012 v
znesku 3.739 evrov, stroški ogrevanja 2.940 evrov, stroški telefonskih naročnin za
leto 2012 v znesku 2.236 evrov, drugi stroški, ki se nanašajo na leto 2012 v znesku
1.047 evrov, stroški poštnine v znesku 997 evrov ter stroški nakupa strokovne
literature v znesku 148 evrov.
Struktura kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev
Dobroimetje pri
bankah in
drugih finančnih
ustanovah
3%

Drugo
3%

Kratkoročne
terjatve do
uporabnikov
enotnega
kontnega načrta
64%

1.1.1.3

Kratkoročne
terjatve do
kupcev
4%

Kratkoročne
terjatve za
globe in
povprečnine
26%

Zaloge

AJPES nima zalog. Material sproti kupuje in porablja.
1.1.1.4

Aktivni konti izvenbilančne evidence

AJPES je ob koncu leta 2011 na aktivnih kontih izvenbilančne evidence
izkazoval sredstva za obveznosti do izdajateljev plačilnih kartic v znesku 3.647 evrov.
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1.1.2

Obveznosti do virov sredstev

1.1.2.1

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

V tej skupini obveznosti je AJPES izkazoval 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 31.12.2011 je bilo stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti
8.829.696 evrov, 8 % večje od stanja ob koncu leta 2010. Na povečanje je vplivalo
povečanje presežka prihodkov nad odhodki.
Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

Obveznosti za
neopredmeten
a sredstva in
opredmetena
osnovna
sredstva
74%

Presežek
prihodkov nad
odhodki
26%

AJPES je v letu 2011 na podlagi 7. člena dogovora o sodelovanju pri izvajanju
statističnega četrtletnega raziskovanja o poslovanju poslovnih subjektov z dne
5.4.2011 prejel donacijo od Banke Slovenije za sofinanciranje spletne aplikacije za to
statistično raziskovanje v znesku 13.286 evrov, ki je vir pokrivanja stroškov
amortizacije v času uporabe. Na dan 31.12.2011 je AJPES na kontih dolgoročnih
pasivnih časovnih razmejitev (donacije iz domačih virov) izkazoval še 11.736 evrov.
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi je bil največji, 74 % delež
obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Tovrstne
obveznosti so na dan 31.12.2011 znašale 6.527.471 evrov, v primerjavi z letom 2010
so se zmanjšale za 4 %.
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STANJE IN SPREMEMBE OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU V LETU 2011

I. Stanje na dan 1.1.2011
1. Povečanje obveznosti
prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije za nakup
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
vlaganja v nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev iz lastnih virov
usredstveni lastni proizvodi (informacijski sistem RPM, ePobot,
ČPPS, Register prostovoljcev)
odškodnina zavarovalnice za poškodovano osnovno sredstvo
2. Zmanjšanje obveznosti
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme
obveznosti do virov sredstev
II. Stanje na dan 31.12.2011 (I. + 1 - 2)

ZNESEK v EUR
6.785.279
322.133
100.000
114.901
105.595
1.637
579.941
579.941
6.527.471

Vir: Knjigovodske evidence AJPES

Presežek prihodkov nad odhodki
Na dan 31.12.2011 je bilo presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini
2.266.345 evrov, od tega 1.105.658 evrov iz naslova opravljanja javne službe in
1.160.687 evrov iz tržne dejavnosti. Po stanju na dan 1.1.2011 je znašal 1.391.325
evrov, od tega 683.604 evrov iz naslova opravljanja javne službe in 707.721 evrov iz
tržne dejavnosti. V poslovanju leta 2011 je dosežen presežek v znesku 1.220.877
evrov (pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb), od tega 582.640 evrov iz
naslova opravljanja javne službe (del tega zneska v višini 45.685 evrov je lastni vir
financiranja usredstvenih lastnih proizvodov) in 638.237 evrov iz tržne dejavnosti (del
tega zneska v višini 59.910 evrov je lastni vir financiranja usredstvenega lastnega
proizvoda).
STANJE IN SPREMEMBE PRESEŽKA PRIHODKOV
NAD ODHODKI V LETU 2011
I. Stanje na dan 31.12. 2010

Znesek v EUR
Tržna
Javna služba
dejavnost
683.604
707.721

II. Zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let za financiranje investicij v letu 2011
III. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011
IV. Zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki v
letu 2011
1. Davek od dohodkov pravnih oseb
2. Zmanjšanje za prenos na vir financiranja
usredstvenih proizvodov
V. Končni presežek prihodkov nad odhodki za leto
2011 (III. - IV.)
VI. Stanje na dan 31.12.2011 (I. + II. + III. + IV. + V.)
Vir: Knjigovodske evidence AJPES
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-114.901
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Davek od odhodkov pravnih oseb za leto 2011 je znašal skupaj 125.361 evrov
in se v celoti nanaša na tržno dejavnost AJPES, saj obveznost za plačilo davka od
dohodkov pravnih oseb iz pridobitne dejavnosti javne službe ni bila ugotovljena.
Davek od dohodkov pravnih oseb se obračuna od pridobitne dejavnosti v skladu
z veljavnimi davčnimi predpisi ob upoštevanju Pravilnika o opredelitvi pridobitne in
nepridobitne dejavnosti, ki se uporablja od 1.1.2009 dalje. Ta pravilnik podrobneje
opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke
iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu, ki je ustanovljen
za opravljanje nepridobitne dejavnosti26. Za pridobitne prihodke javne službe se po
navedenem pravilniku štejejo v AJPES zlasti prihodki iz naslova prejetih nadomestil
po tarifah, ter bančne obresti, dividende in drugi dohodki iz naložb, dohodki od
prodaje blaga in storitev, najemnine in dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih
sredstev.
Po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb in po zmanjšanju za vir
financiranja usredstvenih lastnih proizvodov (45.685 evrov pri javni službi in 59.910
evrov pri tržni dejavnosti) znaša v letu 2011ugotovljeni presežek prihodkov nad
odhodki 989.921 evrov, od tega 536.955 evrov pri javni službi in 452.966 evrov pri
tržni dejavnosti.
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so na dan 31.12.2011 znašale
24.144 evrov. To so obveznosti iz naslova danih stanovanjskih posojil uslužbencem
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. V primerjavi s stanjem na dan
31.12.2010 so se zaradi odplačil stanovanjskih posojil v letu 2011 te obveznosti
zmanjšale za 9.386 evrov. Zneski odplačanih posojil pomenijo prihodek proračuna
Republike Slovenije.
1.1.2.2

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti so na dan 31.12.2011 znašale 1.996.994 evrov.
AJPES ob koncu leta 2011 ni izkazoval dospelih neporavnanih kratkoročnih
obveznosti in ni izkazoval pasivnih časovnih razmejitev.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2011
znašale 1.209.149 evrov (61 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti do
proračuna Republike Slovenije 1.202.783 (1.202.110 evrov obveznosti iz naslova
glob, stroškov postopkov in sodnih taks pravnih in fizičnih oseb na podlagi Zakona o
prekrških ter upravnih taks, 433 evrov obveznosti za prenos odplačil stanovanjskih
posojil, danih uslužbencem Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v

26

Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti se s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
štejejo zlasti: donacije, članarine, volila in dediščine, prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno
zavodoma za zdravstveno zavarovanje in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obresti za sredstva na podračunih, ki
so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države in obresti za vloge, naložene v okviru EZR države,
sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva.
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proračun Republike Slovenije in 240 evrov obveznosti iz naslova upravnih taks),
obveznosti iz naslova opravljenih storitev do neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov pa 6.366 evrov.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so bile na dan 31.12.2011 v
znesku 465.006 evrov (23 % kratkoročnih obveznosti) izkazane nedospele
obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih plač in nadomestil plač s
pripadajočimi davki in prispevki iz plač za december 2011, ki so bile izplačane v
januarju 2012.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2011 znašale 138.868
evrov (7 % kratkoročnih obveznosti). To so bile obveznosti po računih dobaviteljev za
dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso dospele v plačilo v letu 2011. Te
obveznosti so bile večinoma poravnane v januarju 2012.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2011 znašale
179.317 evrov (9 % kratkoročnih obveznosti), od tega obveznosti za prispevke na
izplačane plače 69.112, obveznosti za doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb
61.085 evrov, obveznosti za vračila preveč plačanih nadomestil za javno objavo
letnih poročil 35.076 evrov, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja 8.652 evrov, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
5.392 evrov.
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so bile na dan 31.12.2011
izkazane v znesku 4.654 evrov in izvirajo večinoma iz naslova plačil nadomestil za
javno objavo letnih poročil.
Struktura kratkoročnih obveznosti
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1.1.2.3

Pasivni konti izvenbilančne evidence

AJPES je na pasivnih kontih izvenbilančne evidence obveznosti do virov
sredstev ob koncu leta 2011 izkazoval obveznosti do izdajateljev plačilnih kartic v
znesku 3.647 evrov.
Gibanje in struktura temeljnih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev je
predstavljeno v naslednji preglednici.

Stran 121 od 153

Letno poročilo AJPES za leto 2011 – Računovodsko poročilo

BILANCA STANJA – SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV AJPES NA DAN 31.12.2011
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1.2

Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov

1.2.1

Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
nastanka poslovnega dogodka

V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka
(Priloga 2 in 2A) so prihodki in odhodki razčlenjeni na dejavnost javne službe in na
tržno dejavnost. Razčlenitev je opravljena na podlagi Metodologije za ugotavljanje
stroškov gospodarske dejavnosti AJPES. Sodila so določena z upoštevanjem načel
stroškovnega računovodstva oziroma skladna z določili Zakona o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)27. Pri
ugotavljanju stroškov tržne dejavnosti je AJPES upošteval tudi pravila, ki veljajo za
ponovno uporabo podatkov javnega značaja, tako, da tržni dejavnosti AJPES
obračuna ponovno uporabo podatkov javne službe AJPES po enakih cenah oziroma
nadomestilih, kot jih AJPES zaračunava v okviru javne službe vsem drugim
pridobitnim organizacijam po tarifah o ponovni uporabi javnih podatkov.
Odhodki tržne dejavnosti AJPES so v skladu s to metodologijo vsi neposredni
stroški opravljanja te dejavnosti (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški
pridobitve oziroma priprave podatkovnih baz in stroški amortizacije) ter posredni
stroški dela, materiala, storitev in drugi posredni stroški. Ustreznost sodil je potrdil
zunanji revizor (Priloga 1) in minister, pristojen za finance (Priloga 2).
1.2.1.1

Prihodki

Med prihodke sodijo prihodki od poslovanja (predvsem prihodki oz. transfer iz
državnega proračuna in prihodki od nadomestil po tarifah in cenikih), finančni
prihodki (prihodki od obresti na kratkoročno vezana denarna sredstva), drugi prihodki
(prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav) in prevrednotovalni poslovni prihodki.
AJPES je v letu 2011 obračunal za 10.269.962 evrov prihodkov, 6 % več kakor
v letu 2010. Iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe je obračunal 8.786.197
evrov prihodkov (86 % vseh prihodkov), od tega je znašal transfer iz proračuna
Republike Slovenije 4.770.000 evrov (46 % vseh prihodkov) in je bil za 4 % manjši
kot v letu 2010. Prihodki od nadomestil za storitve javne službe so znašali 3.736.430
evrov (36 % vseh prihodkov), prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti pa
1.483.765 evrov prihodkov (14 % vseh prihodkov).

27

Soglasje Ministrstva za finance k ustreznosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do
njihovih virov in so opredeljena v internem aktu Metodologija za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti AJPES in
Poročilo neodvisnega revizorja o objektivni opravičenosti sodi, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in
obveznosti do njihovih virov.
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Struktura doseženih prihodkov AJPES v letu 2011
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Primerjava doseženih prihodkov AJPES v letu 2011 z doseženimi prihodki v letu 2010
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Med prihodke iz naslova dejavnosti javne službe sodijo prihodki iz sredstev
proračuna Republike Slovenije, ki se zadnji dve leti znižujejo; v letu 2011 je AJPES
prejel 4.770.000 evrov proračunskih sredstev, kar je 3,6 % manj kot v letu 2010 in
8,5 % manj kot leta 2009. Prihodki od nadomestil za storitve javne službe so znašali
3.736.430 evrov (od tega nadomestila za javno objavo letnih poročil 2.750.546 evrov,
2 % več kot v letu 2010, za primarni namen in ponovno uporabo informacij javnega
značaja pa 769.069 evrov, prihodki za storitev objave v postopkih zaradi
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insolventnosti 123.480 evrov, 77.585 evrov so znašali prihodki od vpisov in izpisov iz
registra RZPP, med prihodke javne službe pa sodijo tudi prihodki od posredovanja
podatkov iz in v mrežo EBR, ki so znašali 3.939 evrov). Drugi prihodki od prodaje
(predvsem prihodki od prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bila oblikovana
oslabitev vrednosti terjatev) so bili izkazani v znesku 149.520 evrov (v teh prihodkih
so vključeni tudi prihodki od usredstvenja lastnih proizvodov v znesku 45.685 evrov),
drugi prihodki 59.580 evrov (predvsem povračila stroškov sodnih izterjav) in
prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 23.821 evrov (DDV od izbrisanih
terjatev).
Struktura vseh doseženih prihodkov AJPES
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Prihodki tržne dejavnosti, doseženi v višini 1.483.765 evrov, so v letu 2011
predstavljali 14 % vseh prihodkov AJPES in so bili v primerjavi z letom 2010 za
104 % višji, predvsem zaradi višjih prihodkov od opravljanja storitev večstranskega
pobota28, ki je dosegel 49 % prihodkov tržne dejavnosti. Prihodki od bonitetne
dejavnosti (bonitetne informacije in zbirka FI-PO) so bili v letu 2011 za 16 % višji kot
v letu 2010. Drugi prihodki, finančni prihodki ter prevrednotovalni prihodki skupaj
predstavljajo 4 % prihodkov tržne dejavnosti, od tega pretežni delež prihodki
usredstvenega lastnega proizvoda.
1.2.1.2

Odhodki

Med odhodke sodijo stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija,
obračunana od neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za
opravljanje tržne dejavnosti, drugi stroški, finančni in drugi odhodki ter
prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitev vrednosti terjatev).
V letu 2011 je AJPES obračunal za 9.049.085 evrov odhodkov, od tega iz
naslova opravljanja dejavnosti javne službe za 8.203.557 evrov odhodkov (91 %), iz
naslova tržne dejavnosti pa 845.528 evrov odhodkov (9 %). Največji delež
odhodkov so imeli stroški dela, v višini 6.622.076 evrov (73 % vseh odhodkov) in so
ostali zlasti zaradi interventnih ukrepov29 na enaki ravni kot v letu 2010. V letu 2011
je znašala povprečna bruto mesečna plača uslužbencev AJPES, izračunana na
podlagi delovnih ur, 1.825 evrov in je bila za 1 % večja kakor v letu 2010. Regres za
letni dopust je bil izplačan posameznemu uslužbencu v predpisanem znesku 692
evrov in je bil enak kot v letu 2010.
Stroški materiala in storitev so znašali 1.967.815 evrov, 2 % več kakor v letu
2010. Pomenili so 22 % vseh odhodkov. Tovrstni stroški javne službe so znašali
1.704.153 evrov in so bili za 2 % manjši kakor v letu 2010.

28

29

AJPES izvaja obvezni večstranski pobot v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. K Tarifi nadomestil
stroškov za izvajanje storitev obveznega večstranskega pobota (Uradni list RS št. 27 z dne 13.4.2011) je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 007-219/2011 z dne 11.4.2011. AJPES opravlja obvezni pobot skupaj s
prostovoljnim pobotom.
Z Zakonom o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94 z dne 26.11.2010) je bilo med drugim določeno, da uslužbenci ne
napredujejo v višji plačni razred ter da uslužbencem ne pripada dodatek za redno delovno uspešnost.
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Primerjava doseženih odhodkov v letu 2011 z doseženimi odhodki v letu 2010

Stroški dela javne službe so v letu 2011 izkazani v višini 6.120.312 evrov, od
tega plače in drugi izdatki zaposlenim 4.683.774 evrov, prispevki za socialno varnost
pa 752.207 evrov. Stroški dela javne službe so izkazani za 1 % nižji kot v letu 2010
zaradi njihovega knjigovodskega prenosa med stroške dela tržne dejavnosti v zvezi z
usredstvenim lastnim proizvodom in opravljanjem dodatnih nalog pri izvajanju
večstranskega (obveznega) pobota; posledično so stroški dela tržne dejavnosti
izkazani višje kar za 11 % glede na leto 2010.
Stroški materiala in storitev so znašali 1.704.153 evrov. Med najvišje stroške
storitev javne službe sodijo stroški vzdrževanja strojne in programske opreme in
stroški računalniških storitev v skupnem znesku 367.251 evrov, sledijo poštne
storitve v znesku 234.784 evrov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov,
komunikacijske in druge opreme v znesku 130.133 evrov, stroški najema telefonskih
vodov v znesku 91.796 evrov, stroški čiščenja poslovnih prostorov v znesku 90.079
evrov, stroški pisarniškega materiala v znesku 82.959 evrov, stroški električne
energije v znesku 80.223 evrov, storitve varovanja zgradb v znesku 75.683 evrov,
toplotna energija v znesku 71.518 evrov, stroški telefona, telefaksa, elektronske
pošte v znesku 70.810 evrov, sodni stroški v zvezi vlaganjem predlogov za izvršbo
za izterjavo terjatev do dolžnikov AJPES v znesku 61.615 evrov, stroški
izobraževanja zaposlenih v znesku 45.752 evrov, stroški časopisov in strokovne
literature v znesku 39.430 evrov, stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih
prostorov v znesku 17.971 evrov.
Drugi stroški javne službe so znašali 44.156 evrov, (nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča v znesku 32.084 evrov, prispevek za zaposlovanja invalidov v
znesku 9.634 evrov in drugi stroški v znesku 2.438 evrov).
Med drugimi odhodki javne službe imajo največji obseg prevrednotovalni
poslovni odhodki v višini 334.599 evrov (zaradi oslabitve vrednosti terjatev iz
poslovanja, to je popravka vrednosti terjatev). V primerjavi z letom 2010 so se
povečali za 5 %.
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Struktura doseženih odhodkov javne službe v letu 2011

Obračunani odhodki tržne dejavnosti v znesku 845.528 evrov so bili za 24 %
večji kakor v letu 2010. Stroški dela tržne dejavnosti so izkazani v višini 501.764
evrov in predstavljajo 59 % vseh stroškov, stroški materiala in storitev pa so znašali
263.662 evrov in predstavljajo 31 % vseh stroškov30. Stroški amortizacije so bili
obračunani v znesku 54.842 evrov (4 % vseh stroškov). Drugi stroški, finančni in
drugi odhodki so znašali 2.899 evrov, prevrednotovalni poslovni odhodki pa 22.361
evrov (oslabitev vrednosti terjatev). Na povečanje vseh vrst stroškov je vplivalo
izvajanje nalog obveznega večstranskega pobota, ki ga je AJPES začel izvajati aprila
2011.

30

V posameznih vrstah stroškov tržne dejavnosti so zajeti tudi stroški storitev, ki jih javna služba AJPES opravi za tržno
dejavnost, saj veljavni predpisi o računovodenju ne dovoljujejo izkazovanja interne realizacije (prihodkov pri javni službi
in stroškov storitev pri tržni dejavnosti). Tako so v posameznih vrstah stroškov tržne dejavnosti zajeti tudi stroški ponovne
uporabe informacij javnega značaja, ki jih mora javna služba AJPES - po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja
- obračunati tržni dejavnosti AJPES po enakih nadomestilih (cenah), kot jih AJPES zaračunava v okviru javne službe
vsem drugim pridobitnim organizacijam po tarifah o ponovni uporabi informacij javnega značaja. Vrednost zbirk podatkov
za ponovno uporabo je v letu 2011 znašala po veljavnih nadomestilih 129.353 evrov in je pri tržni dejavnosti zajeta med
stroški dela (92.625 evrov), materiala in storitev (25.433 evrov), amortizacije (10.693 evrov) in drugimi stroški (602 evra).
Kot posledica neustreznih predpisov so stroški dela pri tržni dejavnosti izkazani v znesku 501.764 evrov, dejansko pa so
stroški dela uslužbencev, ki opravljajo naloge tržne dejavnosti, v letu 2011 znašali le 272.743 evrov.
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1.2.1.3

Poslovni izid

V letu 2011 je bil po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb ugotovljen skupni
presežek prihodkov nad odhodki (javne službe in tržne dejavnosti) v znesku
1.095.516 evrov, po zmanjšanju za vir financiranja usredstvenega lastnega proizvoda
(45.685 evrov pri javni službi in 59.910 evrov pri tržni dejavnosti) pa ta znaša
989.921 evrov, od tega 536.955 evrov pri javni službi in 452.966 evrov pri tržni
dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki javne službe je izkazan za 86.445 evrov višje
kot v letu 2010, v pomembnem delu zato, ker pri javni službi za leto 2011 ni bilo treba
obračunati davka od dohodka pravnih oseb.
Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti je pomembno večji kot v
predhodnem letu zaradi prihodkov, doseženih z izvajanjem dodatne naloge
obveznega večstranskega pobota. Dodatne naloge zaradi izvajanja obveznega
večstranskega pobota so v pomembnem delu opravili uslužbenci, ki sicer opravljajo
naloge javne službe, vendar za to dodatno delo niso bili nagrajeni.
Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011 po
načelu nastanka poslovnega dogodka je priloga 2 in 2A.
Poslovni izid AJPES, razčlenjen po temeljnih vrstah prihodkov in odhodkov,
posebej za dejavnost javne službe in posebej za tržno dejavnost, je predstavljen v
naslednji preglednici.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA
V LETU 2011
V EUR

Postavke poslovnega izida
Skupaj

Leto 2011

Leto 2010

Javna
služba

Skupaj

Javna
služba

Tržna dejavnost

INDEKS
Tržna
dejavnost

Skupaj
2011/2010

Jav na
služba
2011/2010

Tržna
dej av nost
2011/2010

I.

PRIHODKI

10.269.962

8.786.197

1.483.765

9.668.344

8.942.123

726.221

106

98

204

A.

Prihodki od poslovanja

10.135.775

8.655.950

1.479.825

9.561.293

8.835.887

725.406

106

98

204

1.

Prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
Prihodki (transfer) iz državnega proračuna

10.135.775
4.770.000

8.655.950
4.770.000

1.479.825
-

9.561.293
4.950.000

8.835.887
4.950.000

725.406
-

106
96

98
96

204
-

3.736.430

3.736.430

3.599.313

3.599.313

Prihodki od nadomestil za storitve javne
službe
Prihodki od storitev tržne dejavnosti
Drugi prihodki od prodaje

1.419.031

1.419.031

723.649

104

104

-

723.649

196

-

196
3.460

210.314

149.520

60.794

288.331

286.574

1.757

73

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finančni prihodki

47.198

46.846

352

21.999

21.855

144

215

214

244

C.

Drugi prihodki

62.948

59.580

3.368

63.489

63.322

167

99

94

2.017

D.
II.

Prevrednotovalni poslovni prihodki
ODHODKI

24.040
9.049.085

23.821
8.203.557

220
845.528

21.563
8.946.775

21.059
8.263.042

504
683.733

111
101

113
99

44
124

A.

Stroški materiala in storitev

1.967.815

1.704.153

263.662

1.924.460

1.733.708

190.752

102

98

138

1.

Stroški materiala

320.558

308.347

12.211

354.403

341.994

12.409

90

90

98

Stroški materiala

150.749

143.078

7.671

181.064

173.104

7.960

83

83

96

Stroški energije

169.809

165.269

4.540

173.339

168.890

4.449

98

98

102

Stroški storitev

1.647.257

1.395.806

251.451

1.570.057

1.391.714

178.343

105

100

141

334.736

324.354

10.382

309.789

301.092

8.697

108

108

119

23.475

22.914

561

33.105

32.117

988

71

71

-

Storitve vzdrževanja

463.571

440.897

22.675

497.431

475.596

21.835

93

93

104

Najemnine in zakupnine (leasing)

2.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

B.

2.

Komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve

B.

103.218

96.173

7.045

68.955

65.764

3.191

150

146

221

Zavarovalne premije

11.607

11.503

104

11.179

11.095

84

104

104

124

Stroški v zvezi z delom

26.237

23.316

2.921

29.277

26.630

2.647

90

88

110

Druge storitve

684.412

476.650

207.762

620.321

479.420

140.901

110

99

147

Stroški dela

6.622.076

6.120.312

501.764

6.613.004

6.159.026

453.978

100

99

111

Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.856.492

4.506.171

350.321

4.814.988

4.490.250

324.738

101

100

108

Regres za letni dopust

173.240

159.662

13.577

172.463

159.744

12.719

100

100

107

Povračila in nadomestila

441.996

410.099

31.896

437.373

410.194

27.179

101

100

117

Delovna uspešnost za POB

170.114

142.311

27.804

162.306

145.739

16.567

105

98

168

Nadurno delo

42.150

35.293

6.857

47.716

43.780

3.936

88

81

174

Drugi izdatki zaposlenim

17.614

17.245

369

65.218

58.324

6.894

27

30

5

Prispevki za socialno varnost

816.636

752.207

64.429

809.365

753.682

55.683

101

100

116

Drugi stroški dela (premije KDPZ, ..)

103.835

97.324

6.511

103.575

97.313

6.262

100

100

104

C.

Amortizacija

54.842

-

54.842

33.446

-

33.446

164

-

164

D.

Drugi stroški

47.036

44.156

2.880

53.368

50.308

3.060

88

88

94

E.

Finančni odhodki

94

84

10

256

200

56

37

42

18

F.

Drugi odhodki

262

253

9

345

333

12

76

76

77

G.

Prevrednotevalni poslovni odhodki

356.960

334.599

22.361

321.896

319.467

2.429

111

105

921

Odhodki zaradi oslabitve osnovnih sredstev

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja

356.960

334.599

22.361

321.896

319.467

2.429

111

105

921

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.– II.)

1.220.877

582.640

638.237

721.569

679.081

42.488

169

86

1.502

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.– I.)

-

-

-

-

-

-

V.
VI.

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

125.361
1.095.516

582.640

125.361
512.876

61.559
660.010

54.052
625.029

7.507
34.981

PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA
OD DOHODKA PRAVNIH OSEB (III.–V.)

VII. Razporeditev na vir financiranja usredstvenega

105.595

45.685

59.910

174.519

174.519

989.921

536.955

452.966

485.491

450.510

lastnega proizvoda (konto 980)

VIII. KONČNI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
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1.2.2

Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka

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 so prihodki in odhodki oziroma prejemki in
izdatki prikazani posebej za dejavnost javne službe in posebej za gospodarsko ali
tržno dejavnost. Razmejitev je enaka razmejitvi v Izkazu prihodkov in odhodkov po
načelu nastanka poslovnega dogodka. Podatki so namenjeni spremljanju
javnofinančnih prihodkov (prejemkov) in odhodkov (izdatkov) na ravni države oz. v
bilancah državnega proračuna.
AJPES je v letu 2011 po načelu denarnega toka ugotovil 9.842.502 evra
prihodkov oziroma prejemkov (2 % več kot v letu 2010), 8.966.902 evra odhodkov
oziroma izdatkov (2 % manj kot v letu 2010) in 875.600 evrov presežka; 59 %
presežka prejemkov nad izdatki se nanaša na tržno dejavnost.
Iz naslova opravljanja javne službe je AJPES v letu 2011 ugotovil 8.512.867
evrov prihodkov oziroma prejemkov (5 % manj kot v letu 2010) in 8.156.661 evrov
odhodkov oziroma izdatkov (4 % manj kot v letu 2010), to je presežek v višini
356.206 evrov.
Iz naslova tržne dejavnosti je po načelu denarnega toka ugotovil 1.329.635
evrov prihodkov oziroma prejemkov (83 % več kot v letu 2010) in 810.241 evrov
odhodkov oziroma izdatkov (20 % več kot v letu 2010) ter presežek prihodkov nad
odhodki (prejemkov nad izdatki) v znesku 519.394 evrov.
Izkaz prihodkov in odhodkov AJPES za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011 po
načelu denarnega toka je Priloga 3, 3A in 3B.
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IZKAZ PREJEMKOV IN IZDATKOV AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA V LETU 2011
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2.

URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO
2011

AJPES je pripravil Finančni načrt za leto 2011 na podlagi Programa dela
AJPES za leto 2011 ter na podlagi ocene posameznih vrst prihodkov in odhodkov za
izvajanje nalog, opredeljenih v tem programu. Finančni načrt AJPES, skupaj s
Programom dela AJPES za leto 2011, je sprejel Svet AJPES na 25. redni seji dne
26.1.2011. K Finančnemu načrtu in Programu dela AJPES za leto 2011 je dala
soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-6/2011/3 z dne 29.3.2011.
Na podlagi Rebalansa Proračuna Republike Slovenije (Rb2011) je AJPES v letu
2011 pripravil tudi Rebalans finančnega načrta za leto 2011, v katerem je upošteval
za 180.000 evrov zmanjšan transfer iz proračuna za tekoče poslovanje. K Rebalansu
finančnega načrta AJPES za leto 2011, ki ga je Svet AJPES sprejel na 29. redni seji
dne 24.11.2011, je Vlada Republike Slovenije dala soglasje s sklepom št.
47601-6/2011/7 z dne 20.12.2011.

2.1

Uresničitev finančnega načrta po načelu nastanka
poslovnega dogodka

2.1.1

Uresničitev načrtovanih prihodkov in odhodkov ter
poslovnega izida

AJPES je po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2011 načrtoval
9.860.528 evrov prihodkov, ugotovil pa 10.269.962 evrov prihodkov, to je 4 % več od
načrtovanih.
Doseženi celotni prihodki iz naslova javne službe so bili za 286.669 evrov ali
za 3 % večji od načrtovanih (prihodki od nadomestil za storitve javne službe so bili
večji za 5 %, prihodki iz sredstev proračuna RS pa so bili enaki načrtovanim).
Drugi prihodki javne službe so skupaj znašali 209.100 evrov, to so predvsem
prihodki od prodaje storitev iz preteklih let, za katere je bila oblikovana oslabitev
vrednosti terjatev, v znesku 99.201 evrov. Med drugimi prihodki so vsebovani tudi
prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov javne službe v znesku 45.685 evrov ter
prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav v višini 59.322 evrov, ki so bili za 8 %
večji od načrtovanih, kar je posledica uspešne izterjave zapadlih neplačanih terjatev
na podlagi vloženih predlogov za izvršbo.
Finančni prihodki so prihodki od obresti na kratkoročno vezana sredstva iz
naslova vezave začasno še neporabljenih denarnih sredstev so znašali 46.846
evrov.
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V letu 2011 je AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka ugotovil
9.049.085 evrov odhodkov, to je 2 % manj od načrtovanih. Stroški storitev so bili
manjši od načrtovanih za 2 %, enako kot stroški dela, stroški materiala pa za so bili
manjši od načrtovanih za 12 %.
Tudi odhodki javne službe so bili za 3 % manjši od načrtovanih, kar je predvsem
posledica prihrankov pri stroških dela in nekaterih drugih vrstah storitev. Stroški dela
so bili za 4 % manjši od načrtovanih zaradi knjigovodskega prenosa stroškov dela
med stroške tržne dejavnosti v zvezi z usredstvenim lastnim proizvodom in
opravljanjem dodatnih nalog pri izvajanju večstranskega (obveznega) pobota. Stroški
materiala so bili manjši od načrtovanih za 12 %, stroški storitev pa so bili za 1 %
manjši od načrtovanih.
AJPES je v Rebalansu finančnega načrta za leto 2011 po načelu nastanka
poslovnega dogodka iz naslova javne službe načrtoval presežek prihodkov nad
odhodki v znesku 15.406 evrov, ugotovil pa presežek prihodkov nad odhodki v
znesku 582.640 evrov. Ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki javne službe je
posledica doseženih večjih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in prihrankov
pri vseh vrstah stroškov glede na načrtovane. Po zmanjšanju za vir financiranja
usredstvenih lastnih proizvodov v višini 45.685 evrov znaša presežek 536.955 evrov.
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so bili načrtovani v znesku 1.361.000 evrov,
ugotovljeni pa v znesku 1.483.765 evrov in so bili za 9 % večji od načrtovanih.
Odhodki tržne dejavnosti so bili ugotovljeni v znesku 845.528 evrov so bili višji od
načrtovanih za 8 %. Iz naslova tržne dejavnosti je AJPES načrtoval 580.899 evrov
presežka prihodkov nad odhodki, ugotovil pa ga je v znesku 452.966 evrov (po
odbitku davka od dohodkov pravnih oseb in zmanjšanju za vir financiranja
usredstvenega lastnega proizvoda).
Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu nastanka poslovnega
dogodka za leto 2011 je predstavljen v naslednji preglednici.
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PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO 2011 Z OBRAZLOŽITVIJO
V EUR
URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Skupaj

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

Skupaj

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

INDEKS
Skupaj

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

I.

PRIHODKI

1
9.860.528

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

9.784.528

8.423.528

1.361.000

10.135.775

8.655.950

1.479.825

103,6

102,8

108,7

1.

9.784.528
4.770.000
3.569.528
1.361.000
84.000
21.000
55.000
9.264.223

8.423.528
4.770.000
3.569.528

1.361.000
-

1.479.825
-

84.000
21.000
55.000
8.484.121

780.101

10.135.775
4.770.000
3.736.430
1.419.031
210.314
47.198
62.948
24.041
9.049.085

8.655.950
4.770.000
3.736.430

2.
B
C
D
II.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki (transfer) iz državnega proračuna
Prihodki od nadomestil za storitve javne službe
Prihodki od storitev tržne dejavnosti
Drugi prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje blaga in materiala
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
ODHODKI

149.520
46.846
59.580
23.821
8.203.557

1.419.031
60.794
352
3.368
220
845.528

103,6
100,0
104,7
104,3
250,4
224,8
114,5
97,7

102,8
100,0
104,7
178,0
223,1
108,3
96,7

108,7
104,3
108,4

A

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

2.037.799

1.762.625

275.173

1.967.815

1.704.153

263.662

96,6

96,7

95,8

1.

363.438
164.700
198.738
1.674.361
292.090
25.600
587.200
106.700
628.671
10.600
23.500
6.749.664
4.948.264
174.000
450.000
170.000
50.000
21.200
936.200

349.291
156.276
193.015
1.413.334
287.309
23.600
557.130
99.370
414.088
10.491
21.344
6.349.333
4.629.999
162.359
422.444
155.108
46.575
20.746
912.100

14.147
8.424
5.723
261.026
4.781
2.000
30.070
7.330
214.583
109
2.157
400.332
318.265
11.641
27.556
14.892
3.425
454
24.100
40.000

12.211
7.671
4.540
251.451
10.382
561
22.675
7.045
207.762
104
2.921
501.764
350.321
13.577
31.896
27.804
6.857
369
64.429
6.511
54.842

86,3
91,1
79,3
96,3
217,2
0,0
75,4
96,1
96,8
95,4
135,4
125,3
110,1
116,6
115,7
186,7
200,2
81,3
267,3

-

308.347
143.078
165.269
1.395.806
324.354
22.914
440.897
96.173
476.650
11.503
23.316
6.120.312
4.506.171
159.662
410.099
142.311
35.293
17.245
752.207
97.324
-

88,3
91,6
85,6
98,8
112,9
97,1
79,1
96,8
115,1
109,6
109,2
96,4
97,3
98,3
97,1
91,7
75,8
83,1
82,5

40.000

320.558
150.749
169.809
1.647.257
334.736
23.475
463.572
103.218
684.412
11.607
26.237
6.622.076
4.856.492
173.239
441.996
170.114
42.150
17.614
816.636
103.835
54.842

88,2
91,5
85,4
98,4
114,6
91,7
78,9
96,7
108,9
109,5
111,6
98,1
98,1
99,6
98,2
100,1
84,3
83,1
87,2

C
Č
D
E
F
G
III.

Stroški materiala
Stroški materiala
Stroški energije
Stroški storitev
Komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Storitve vzdrževanja
Najemnine in zakupnine
Druge storitve
Zavarovalne premije
Stroški v zvezi z delom
STROŠKI DELA
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Delovna uspešnost
Nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki za socialno varnost
Drugi stroški dela (premije KDPZ,...)
AMORTIZACIJA
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)

56.760
380.000
596.305

52.165
320.000
15.406

4.595
60.000
580.899

47.036
94
262
356.960
1.220.877

44.156
84
253
334.599
582.640

2.880
10
9
22.361
638.237

137,1
82,9
93,9
-

84,6
104,6
-

137,1
62,7
37,3
-

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.–I.)

-

-

-

-

-

-

-

V.

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

-

-

-

125.361

-

125.361

-

-

-

VI.

PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD
DOHODKA PRAVNIH OSEB (III.–V.)
Razporeditev na vir financiranja usredstvenega lastnega
proizvoda (konto 980)
KONČNI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-

-

-

1.095.516

582.640

512.876

-

-

-

-

-

-

105.595

45.685

59.910

-

-

-

989.921

536.955

452.966

2.

B

VII.
VIII.

2
8.499.528

3
1.361.000

4
10.269.962

5
8.786.197

6
1.483.765

7(4 : 1)x100
104,2

8(5 : 2)x100
103,4

9(6 : 3)x100
109,0

1.361.000

Vir: Finančni načrt AJPES za leto 2011 in knjigovodske evidence AJPES.
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2.2

Uresničitev finančnega načrta po načelu denarnega toka

2.2.1

Uresničitev načrtovanih prejemkov in izdatkov ter
poslovnega izida

AJPES je po načelu denarnega toka za leto 2011 načrtoval 9.554.000 evrov
prejemkov, ugotovil pa 9.842.502 evrov prejemkov, 3 % več od načrtovanih.
Doseženi skupni prejemki iz naslova javne službe so bili prav tako za 3 % večji
od načrtovanih (ob tem so bili prejemki od prodaje proizvodov in storitev za 4 %
večji). Prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije so bila enaka kot so bila
določena z Rebalansom proračuna RS za leto 2011 (Rb2011).
Finančni prejemki javne službe, to je prejemki od obresti na kratkoročno vezana
sredstva, so znašali 45.908 evrov. Drugi nedavčni prejemki javne službe so znašali
61.403 evrov (večinoma so to prejemki od povračil stroškov sodnih izterjav) in so bili
zaradi uspešne izterjave za 86 % višji od načrtovanih.
V letu 2011 je AJPES po načelu denarnega toka ugotovil 8.966.902 evrov
izdatkov, to je 3 % manj od načrtovanih.
Izdatki javne službe so bili za 4 % manjši od načrtovanih. Manjši so bili
investicijski izdatki, predvsem investicijski izdatki za nakup licenčne in druge
programske opreme, poleg tega pa so bili manjši tudi izdatki za plače in druga plačila
zaposlenim ter za nakup blaga in storitev. AJPES je načrtoval za javno službo
372.573 evrov investicijskih izdatkov, porabil je 248.946 evrov, to je 33 % manj. Za
plače in druge izdatke zaposlenih je načrtoval 5.431.613 evrov, porabil pa je
5.261.552 evrov, 3 % manj od načrtovanega.
AJPES je v Rebalansu finančnega načrta za leto 2011 po načelu denarnega
toka iz naslova javne službe načrtoval presežek izdatkov nad prejemki v znesku
181.363 evrov, predvsem zaradi manjših investicijskih izdatkov pa ugotovil presežek
prejemkov nad izdatki v znesku 356.206 evrov.
Prejemki iz naslova tržne dejavnosti so znašali 1.329.635 evrov in so bili za 6 %
večji od načrtovanih. Izdatki so bili ugotovljeni v znesku 810.241 evrov. Bili so za 5 %
večji od načrtovanih. Iz naslova tržne dejavnosti je bil načrtovan presežek prejemkov
nad izdatki v znesku 478.482 evrov, ugotovljen pa v znesku 519.394 evrov.
Pregled uresničitve finančnega načrta AJPES po načelu denarnega toka za leto
2011 je predstavljen v naslednji preglednici.
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PREGLED URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA AJPES PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2011 Z OBRAZLOŽITVIJO
V EUR
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Skupaj

URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

Skupaj

INDEKS

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

Skupaj

Javna

Gospodarska

služba

dejavnost

1
9.554.000

2
8.304.000

3
1.250.000

4
9.842.502

5
8.512.867

6
1.329.635

7(4 : 1)x100
103,0

8(5 : 2)x100
102,5

9(6 : 3)x100
106,4

1.250.000

3.522.270
3.519.054

1.326.213

3.216
4.870.000
4.770.000
100.000
45.908
61.403
13.286
8.156.661

1.326.213
359
3.063
810.241

104,7
104,2
106,1
100,0
220,3
195,4

104,2
104,2
100,0
218,6
186,1

106,1
106,1
-

I.

PREJEMKI

1.

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Prejemki od nadomestil za storitve javne službe
Prejemki od storitev tržne dejavnosti
Drugi prejemki od prodaje
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva za tekoče obveznosti
Prejeta sredstva za investicije
Prejemki od obresti
Drugi nedavčni prejemki
Prejete donacije
IZDATKI

4.630.000
3.377.000
1.250.000
3.000
4.870.000
4.770.000
100.000
21.000
33.000

3.380.000
3.377.000

9.256.881

8.485.363

771.518

4.848.483
3.519.054
1.326.213
3.216
4.870.000
4.770.000
100.000
46.267
64.466
13.286
8.966.902

96,9

96,1

105,0

2.046.817
581.000
1.700
468.600
46.400
23.500
570.000
138.717
216.900
5.813.464
4.948.264
174.000
450.000
170.000
50.000
21.200
950.400
446.200
137.000
30.000
279.200
297.119

1.791.908
391.840
1.661
460.039
44.400
21.717
539.605
130.345
202.301
5.431.616
4.629.639
161.159
422.383
152.762
45.885
19.788
889.266
372.573
125.398
28.500
218.675

III.

Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni izdatki
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalca za socialno varnost
Investicijski izdatki
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje
Nakup nematerialnega premoženja
PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)

254.908
189.160
39
8.560
2.000
1.783
30.395
8.372
14.599
381.848
318.625
12.841
27.617
17.238
4.115
1.412
61.134
73.627
11.602
1.500
60.525
478.482

2.088.925
668.378
4.047
499.357
44.838
25.999
471.403
124.679
250.224
5.697.955
4.847.479
173.240
443.387
173.338
39.588
20.923
919.007
261.015
97.502
21.172
142.341
875.600

1.800.952
451.259
3.887
484.080
44.275
23.166
448.042
117.263
228.980
5.261.552
4.494.320
159.415
410.284
144.061
32.968
20.504
845.211
248.946
92.764
20.759
135.423
356.206

287.973
217.119
160
15.278
563
2.833
23.360
7.416
21.244
436.403
353.159
13.825
33.104
29.277
6.619
419
73.796
12.069
4.738
413
6.918
519.394

102,1
115,0
238,1
106,6
96,6
110,6
82,7
89,9
115,4
98,0
98,0
99,6
98,5
102,0
79,2
98,7
96,7
58,5
71,2
70,6
51,0
-

100,5
115,2
234,0
105,2
99,7
106,7
83,0
90,0
113,2
96,9
97,1
98,9
97,1
94,3
71,8
103,6
95,0
66,8
74,0
72,8
61,9
-

113,0
114,8
410,3
178,5
158,9
76,9
88,6
145,5
114,3
110,8
107,7
119,9
169,8
160,9
29,7
120,7
16,4
40,8
27,5
11,4
-

IV.

PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)

-

181.363

-

-

-

-

-

-

-

2.

3.
4.
5.
II.
1.

2.

3.
4.

1.250.000
3.000
4.870.000
4.770.000
100.000
21.000
33.000

-

Vir: Finančni načrt AJPES za leto 2011 in knjigovodske evidence AJPES.
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2.2.2

Uresničitev načrtovanih investicijskih izdatkov

AJPES je za nakup računalniške strojne opreme v letu 2011 porabil 68.558
evrov, kar pomeni 62 % načrtovanih sredstev, za nakup programske opreme pa je
porabil samo 51 % oziroma 142.341 evrov. Porabljena sredstva so manjša od
načrtovanih zlasti zaradi prenosa aktivnosti za vzpostavitev rezervnega centra iz leta
2011 v leto 2012.
Za nakup druge opreme (pisarniška oprema, oprema za hlajenje itd,..) in
drobnega inventarja je bilo porabljenih 28.944 evrov, 7 % več od načrtovanih
sredstev31.
Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (predvsem obnove fasade na
izpostavi Ljubljana AJPES) je AJPES porabil 21.172 evrov, 71 % načrtovanih
sredstev. Porabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila manjša od
načrtovanih predvsem zato, ker ni bila izvedena načrtovana obnova strehe v poslovni
stavbi centrale.
v EUR
URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2011
INVESTICIJSKI IZDATKI

NAČRT
ZA LETO 2011

1

1. Nakup računalniške strojne
opreme
2. Nakup računalniške
programske opreme
3. Nakup druge opreme in
drobnega inventarja
4. Investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ (1+2+3+4)

AJPES

2

JAVNA SLUŽBA

3

GOSPODARSKA
DEJAVNOST

4

INDEKS

5=(2:1)

110.000

68.558

66.065

2.493

62

279.200

142.341

135.423

6.918

51

27.000
30.000

28.944
21.172

26.699
20.759

2.245
413

107
71

446.200

261.015

248.946

12.069

58

Vir: Knjigovodske evidence AJPES

AJPES je 48 % investicijskih izdatkov financiral iz presežka prihodkov nad
odhodki javne službe iz preteklih let, in sicer 114.901 evrov.
Vir sredstev za investicije v letu 2011
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije
Lastna sredstva iz presežka prihodkov
nad odhodki iz preteklih let javne službe
Donacija Banke Slovenije
Sredstva amortizacije tržne dejavnosti
SKUPAJ

31

znesek
v EUR

delež
v%

100.000

41,7%

114.901
13.286
11.656
239.843

47,9%
5,5%
4,9%
100,0%

Preseženi znesek načrtovanih sredstev se nanaša na nakup košev za ločevanje odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS št. 39/2010 z dne 17.5.2010, ki se je
začela uporabljati od 1.7.2011.
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3.

RAČUNOVODSKI IZKAZI AJPES ZA LETO 2011 S
PRILOGAMI

3.1

Bilanca stanja - Priloga 1
(v eurih, brez centov)

ZNESEK

NAZIV SKUPINE KONTOV
2011

2010

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

6.185.394

6.491.480

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2.066.811

1.818.875

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

1.351.267

1.199.919

NEPREMIČNINE

7.618.019

7.618.019

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

2.590.213

2.417.912

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

6.154.123

6.420.023

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

5.720.916

5.771.633

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

4.276

21.779

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

4.561

2.248

0

0

4.641.296

3.567.195

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI

693

756

119.033

104.312

1.386.982

1.131.331

21

402

2.984.563

2.082.007

19.868

11.751

0

0

91.579

207.139

0

0

38.557

29.497

C) ZALOGE

0

0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

0

0

ZALOGE MATERIALA

0

0

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

0

0

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

0

0

PROIZVODI

0

0

OBRAČUN NABAVE BLAGA

0

0

ZALOGE BLAGA

0

0

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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(v eurih, brez centov)

ZNESEK

NAZIV SKUPINE KONTOV
2011

2010

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

1.996.994

1.848.540

4.654

3.919

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

465.006

462.678

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

138.868

179.773

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

179.317

111.897

1.209.149

1.090.273

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

0

NEPLAČANI PRIHODKI

0

0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

8.829.696

8.210.135

SPLOŠNI SKLAD

0

0

REZERVNI SKLAD

0

0

11.736

0

DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

0

0

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

0

0

0

0

0

0

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

0

0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

6.527.471

6.785.279

24.144

33.530

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

2.266.345

1.391.326

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

10.826.690

10.058.675

3.647

0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

I. PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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3.1.1

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Priloga 1A
(v eurih, brez centov)
Z NES EK
NAZIV

I. Ne opre dm e te na s re ds tva in
opre dm e te na os novna s re ds tva v
upravljanju
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
II. Ne opre dm e te na s re ds tva in
opre dm e te na os novna s re ds tva v las ti
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
III. Ne opre dm e te na s re ds tva in
opre dm e te na os novna s re ds tva v
finančne m naje m u
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje
popravka
nabavne
popravka Amortizacija
vrednosti
vrednosti
vrednosti

15.856.915

9.389.464

399.162

7.136

439.050

483.208

727.078

6.176.557

7.136

97.491

53.333
1.765.541
0
1.543.307
6.074.712
6.397.562
22.460

0
1.199.919
0
0
2.417.912
5.771.633
0

3.854
297.416
0
0
0
97.892
0

0
0
0
0
7.136
0
0

53.333
0
0
0
0
385.717
0

0
0
0
0
97.491
385.717
0

0
151.348
0
262.656
313.074
0

3.854
711.690
0
1.543.307
3.484.499
410.747
22.460

0
0
0
0
7.136
0
0

0
0
0
0
97.491
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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0

0
0
0

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

Prevrednoten Prevrednotenje
je zaradi
zaradi oslabitve
okrepitve
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3.1.2

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil - Priloga 1B
(v eurih, brez centov)
Z NES EK

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

I. Dolgoročne finančne naložbe

Znesek
naložb in
danih posojil
(1.1.)

Znesek
popravkov
naložb in danih
posojil (1.1.)

Znesek
povečanj
popravkov
naložb in danih
posojil

Znesek
povečanja
naložb in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb in danih
posojil

Znesek naložb
in danih posojil
(31.12.)

Znesek
popravkov naložb
in danih posojil
(31.12.)

Knjigovodska
vrednost
naložb in danih
posojil (31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb in danih
posojil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v delnice v f inančne institucije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v delnice v tujini
B. Naložbe v de le že

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v deleže v f inančne institucije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko
d.d.
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko
d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v ple m e nite k ovine , drage k am ne ,
um e tniš k a de la in podobno
D. Druge dolgoročne k apitals k e naložbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.530

0

357

0

9.743

0

24.144

0

24.144

0

33.530

0

357

0

9.743

0

24.144

0

24.144

0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom

33.530

0

357

0

9.743

0

24.144

0

24.144

0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino
B. Dolgoročno dana pos ojila z odk upom
vre dnos tnih papirje v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Domačih vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tujih vrednostnih papirjev
C. Dolgoročno dani de poziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druga dolgoročno dana pos ojila
III. Sk upaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.530

0

357

0

9.743

0

24.144

0

24.144

0

A. Naložbe v de lnice

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
II. Dolgoročno dana pos ojila in de poziti
A. Dolgoročno dana pos ojila
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3.2

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Priloga 2
(v eurih, brez centov)

ZNESEK

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2011
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

2010

10.135.775

9.561.293

10.135.775

9.561.293

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0

B) FINANČNI PRIHODKI

47.198

21.999

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

62.949

63.489

24.040

21.563

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

0

0

24.040

21.563

10.269.962

9.668.344

1.967.815

1.924.460

0

0

320.558

354.403

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA

1.647.257

1.570.057

6.622.076

6.613.004

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

5.068.756

5.025.010

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

816.636

809.365

DRUGI STROŠKI DELA

736.684

778.629

54.842

33.446

STROŠKI MATERIALA

G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nam enjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)
Število m esecev poslovanja
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0

0

47.036

53.368

94

256

262

345

356.960

321.896

0

0

356.960

321.896

9.049.085

8.946.775

1.220.877

721.569

0

0

125.361

61.559

1.095.516

660.010

0

0

0

0

231

213

12

12
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3.2.1

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti - Priloga
2A
(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK
Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki
za izvajanje javne od prodaje blaga in
službe
storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
8.655.950

1.479.825

8.655.950

1.479.825

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

B) FINANČNI PRIHODKI

46.846

352

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

59.580

3.369

23.821

219

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI

0

0

23.821

219

8.786.197

1.483.765

1.704.153

263.662

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

0

0

308.347

12.211

1.395.806

251.451

6.120.312

501.764

4.683.774

384.982

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

752.207

64.429

DRUGI STROŠKI DELA

684.331

52.353

G) AMORTIZACIJA

0

54.842

H) REZERVACIJE

0

0

44.156

2.880

STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI

84

10

253

9

334.599

22.361

0

0

334.599

22.361

8.203.557

845.528

582.640

638.237

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , nam enjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
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0

0

0

125.361

582.640

512.876

0

0

0

0
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3.3

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka - Priloga 3
(v eurih, brez centov)

ZNESEK

NAZIV KONTA
2011

2010

I. SKUPAJ PRIHODKI
9.842.502

9.273.812

8.512.867

8.548.443

4.870.000

5.050.000

4.870.000

5.050.000

4.770.000

4.950.000

100.000

100.000

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

0

0

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

0

0

0

0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

0

0

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

0

0

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

0

0

0

0

3.642.867

3.498.443

3.522.270

3.429.010

45.908

20.124

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki

0

0

61.403

49.309

0

0

13.286

0

Prejete donacije iz tujine

0

0

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0

0

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

0

0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

0

0

1.329.635

725.369

1.326.213

724.862

359

144

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

0

0

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

0

0

3.063

363

Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
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(v eurih, brez centov)

ZNESEK

NAZIV KONTA
2011

2010

II. SKUPAJ ODHODKI
8.966.902

9.163.242

8.168.730

8.504.831

5.261.552

5.303.809

4.494.320

4.486.530

Regres za letni dopust

159.415

159.735

Povračila in nadomestila

410.284

407.738

Sredstva za delovno uspešnost

144.061

146.959

32.968

44.090

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki

Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

0

0

20.504

58.757

845.211

849.551

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

412.300

415.080

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

330.200

332.548

Prispevek za zaposlovanje

2.795

2.814

Prispevek za starševsko varstvo

4.658

4.691

95.258

94.418

1.800.952

1.830.891

451.259

451.089

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve

3.887

2.786

484.080

448.289

Prevozni stroški in storitve

44.275

54.168

Izdatki za službena potovanja

23.166

26.127

Tekoče vzdrževanje

448.042

434.554

Poslovne najemnine in zakupnine

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

117.263

102.491

Kazni in odškodnine

0

0

Davek na izplačane plače

0

0

228.980

311.387

D. Plačila dom ačih obresti

0

0

E. Plačila tujih obresti

0

0

F. Subvencije

0

0

G. Transferi posam eznikom in gospodinjstvom

0

0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

0

0

I. Drugi tekoči dom ači transferji
J. Investicijski odhodki

0

0

Drugi operativni odhodki

261.015

520.580

Nakup zgradb in prostorov

0

0

Nakup prevoznih sredstev

0

0

97.502

366.198

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

0

0

21.172

20.382

Nakup opreme

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0

142.341

134.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

0

0

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

0

0

798.172

658.411

436.403

391.845

Nakup nematerialnega premoženja

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

73.796

62.768

287.973

203.798

875.600

110.570

0

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Stran 147 od 153

Letno poročilo AJPES za leto 2011 – Računovodsko poročilo

3.3.1

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb - Priloga 3A
(v eurih, brez centov)
ZNESEK

NAZIV KONTA
2011
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2010
0

0

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

0

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

0

0

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

0

0

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

0

0

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

0

0

Prejeta vračila danih posojil od občin

0

0

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

0

0

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu

0

0

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

0

0

Prejeta vračila plačanih poroštev

0

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

0

0

0

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

0

0

Dana posojila javnim skladom

0

0

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

0

0

Dana posojila finančnim institucijam

0

0

Dana posojila privatnim podjetjem

0

0

Dana posojila občinam

0

0

Dana posojila v tujino

0

0

Dana posojila državnemu proračunu

0

0

Dana posojila javnim agencijam

0

0

Plačila zapadlih poroštev

0

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

0

0

0

0

V. DANA POSOJILA

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

Stran 148 od 153

Letno poročilo AJPES za leto 2011 – Računovodsko poročilo

3.3.2

Izkaz računa financiranja - Priloga 3B
(v eurih, brez centov)
ZNESEK

NAZIV KONTA
2011
VII. ZADOLŽEVANJE

2010
0

0

0

0

Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

0

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

0

0

Najeti krediti pri državnem proračunu

0

0

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

0

0

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

0

0

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

0

0

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

0

0

Zadolževanje v tujini
VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

0

0

0

0

0

Odplačila kreditov poslovnim bankam

0

0

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

0

0

Odplačila kreditov državnemu proračunu

0

0

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

0

0

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja

0

0

Odplačila kreditov drugim javnim skladom

0

0

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

0

0

Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

0

0

0

0

0

0

875.600

110.570

0

0

Dom ače zadolževanje

Odplačila dom ačega dolga

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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