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OBJAVE NA PORTALU AJPES 

Koledar AJPES:
Terminska preglednica obvezne predložitve podatkov,  
zavezanci in druge možnosti sodelovanja z AJPES: 
http://www.ajpes.si/koledar

Načrt objav in zadnja poročila:
Terminska preglednica objav podatkov ter povezave na 
zadnja poročila: http://www.ajpes.si/Ostale_vsebine/
Nacrt_objav_in_zadnja_porocila



LETNA POROČILA POSLOVNIH SUBJEKTOV

Zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov letnih poročil 
na podlagi ZGD-1 (Zakona o gospodarskih družbah) in drugih zakonov ter 
ZDSta (Zakona o državni statistiki).

NAMEN:

1) Za namen državne statistike − obveznost predložitve za vse pravne 
osebe (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe javnega prava, pravne 
osebe zasebnega prava - nepridobitne organizacije, društva) in samostojne 
podjetnike.

2) Za davčni namen – posredovanje podatkov FURS.

3) Za namen zagotovitve javnosti podatkov oz. javne objave letnih poročil.



LETNA POROČILA − JOLP

Za namen javne objave − aplikacija JOLP:
• omogoča brezplačen vpogled v javno dostopne podatke LP,
• AJPES je v letu 2016 zagotovil vpogled v javno objavo LP za 4 leta, v 

letu 2017 pa bo zagotovil vpogled v LP za 5 let.

http://www.ajpes.si/jolp/



LETNA POROČILA − JOLP 
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Število javno objavljenih letnih poročil do vključno JOLP 19. 9. 2016

Pravne osebe javnega prava Samostojni podjetniki

Gospodarske družbe in zadruge (revidirano letno poročilo) Gospodarske družbe in zadruge (letno poročilo)

Gospodarske družbe in zadruge (konsolidirano letno poročilo) Društva

Zasebno pravo



LETNA POROČILA − POSREDOVANJE

Ponovna uporaba podatkov iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov: 
poleg JOLP zagotavlja javnost podatkov letnih poročil tudi tako, da jih 
posreduje vsakomur  na podlagi zahteve naročnika.
AJPES posreduje:

• izpise letnih poročil,
• podatkovne zbirke letnih poročil za naročnike s pravico do nadaljnje 

ali lastne uporabe podatkov v standardnem izboru za javno objavo,
• zbirne podatke letnih poročil,
• podatkovne zbirke in zbirne podatke letnih poročil v nestandardnih 

izborih po kriterijih naročnika.
Pri ponovni uporabi razlikuje:

• pridobitni namen (zaračuna nadomestilo po tarifah),
• nepridobitni namen (brezplačno - novinarjem, študentom ipd.).

AJPES posreduje podatke iz letnih poročil družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov, zbranih za namen državne statistike (v standardnem izboru za 
državno statistiko), le državnim organom in pravnim osebam, ki so po zakonu 
pooblaščene za njihovo uporabo v evidenčne, analitsko-informativne in 
raziskovalne namene.



LETNA POROČILA − INFORMACIJE

Za namen javne objave − informacije o poslovanju poslovnih subjektov 
oz. rezultati poslovanja iz letnih poročil na portalu AJPES za:

• družbe in zadruge,
• samostojne podjetnike,
• nepridobitne organizacije,
• društva.

Informacije iz letnih poročil:
• Informacije o poslovanju za posamezno leto – ločeno po vrstah 

poslovnih subjektov (na voljo tudi arhiv poročil),
• Informacije po statističnih regijah,
• Podatki o hitro rastočih podjetjih.



ZAKLJUČNA POROČILA POSLOVNIH SUBJEKTOV

Zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov zaključnih 
poročil na podlagi ZGD-1 (Zakona o gospodarskih družbah) in drugih 
zakonov.

NAMEN:

1) Za namen državne statistike − obveznost predložitve za gospodarske 
družbe in zadruge, samostojne podjetnike, politične stranke in društva nad 
katerimi se začne postopek stečaja ali likvidacije in v drugih primerih 
prenehanja.

2) Za davčni namen – posredovanje podatkov FURS.

3) Za namen javne objave − aplikacija JOLP omogoča brezplačen vpogled v 
javno dostopne podatke zaključnih poročil: http://www.ajpes.si/jolp/

Na portalu AJPES je javno objavljenih 682 zaključnih poročil poslovnih 
subjektov za leto 2015 in 2016 (do 19. 9. 2016).



POROČILA O PROSTOVOLJSTVU

Zbiranje in objavljanje poročil o prostovoljstvu na podlagi ZProst (Zakona o 
prostovoljstvu) ter Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.

NAMEN:

1) Za namen priprave skupnega poročila o prostovoljstvu v RS za 
posamezno leto s strani pristojnega ministrstva (MJU).

2) Za namen javne objave − aplikacija JOPOP omogoča brezplačen 
vpogled v javno dostopne podatke: http://www.ajpes.si/jopop/



POROČILA VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH KAMPANJ

Zbiranje in objavljanje poročil na podlagi ZVRK (Zakona o volilni in 
referendumski kampanji) ter Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo.

NAMEN:

1) Za namen revizije s strani pristojnega organa (Računsko sodišče RS).

2) Za namen javne objave − aplikacija JVRK na portalu AJPES omogoča 
brezplačen vpogled v javno dostopne podatke:



POROČILA O PLAČAH V ZASEBNEM SEKTORJU

Zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o izplačanih 
bruto plačah zasebnega sektorja na podlagi ZDSta, LPSR in Navodila o 
vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega 
raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah 
(Obrazec 1-ZAP/M).

NAMEN:

1) Za statistični namen – posredovanje podatkov SURS.

2) Za namen javnosti – zbirni podatki (poročila in grafi) na portalu AJPES:



VPOGLED V PODATKE ISPAP

Zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o izplačanih 
bruto plačah javnega sektorja na podlagi ZSPJS, Pravilnika o metodologiji 
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu 
zaposlenih v javnem sektorju, Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ZDSta in LPSR.

NAMEN:

1) Za statistični namen – posredovanje podatkov SURS.

2) Za namen javnosti in izdelave analiz – posredovanje podatkov 
pristojnemu ministrstvu (MJU), ki objavlja podatke iz sistema ISPAP na
portalu NIO: https://nio.gov.si/nio/asset/ispap



VPOGLED V PODATKE ISPAP

NAMEN:

3) Za namen javnosti – aplikacija ISPAP na portalu AJPES omogoča 
brezplačen vpogled v javno dostopne podatke: http://www.ajpes.si/ispap/



POROČILA O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH

Zbiranje, obdelovanje, posredovanje in objavljanje podatkov poslovnih 
subjektov z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno 
na podlagi pooblastil v 219. členu ZPlaSS (Zakona o plačilnih storitvah in 
sistemih), kot tudi vključenost raziskovanja v LPSR.

NAMEN:

1) Za namen davčnega nadziranja – podatke dnevno posredujejo AJPES 
ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice in Uprava RS za javna 
plačila), AJPES pa jih dnevno posreduje FURS.

2) Za statistični namen – zbirni podatki o poslovnih subjektih, ki imajo v 
posameznem mesecu več kakor 5 dni neprekinjeno dospele neporavnane 
obveznosti iz naslova sodnih sklepov in davčnega dolga, ne pa tudi iz 
naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki (poročila in grafi na 
portalu AJPES). 



POROČILA O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH

• Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni 
neprekinjeno

(tudi po področjih dejavnosti, po statističnih regijah in po velikosti)

• Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno

(tudi po področjih dejavnosti in po statističnih regijah)



POROČILA O PREJEMKIH IN IZDATKIH

Zbiranje, obdelovanje, posredovanje in objavljanje podatkov o prejemkih 
na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov na podlagi pooblastil 
v 219. členu ZPlaSS (Zakona o plačilnih storitvah in sistemih).

NAMEN:

1) Za davčni namen – podatke mesečno posredujejo AJPES ponudniki 
plačilnih storitev (banke, hranilnice in Uprava RS za javna plačila), AJPES pa 
jih mesečno posreduje FURS.

2) Za statistični namen – poročila in grafi na portalu AJPES:
podatki prikazani ločeno za pravne osebe ter ločeno za samostojne podjetnike in druge fizične 
osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti



PRENOVA PORTALA AJPES

Prilagajanje uporabnikom – segmentacija uporabnikov:



PRENOVA PORTALA AJPES

Prilagajanje uporabnikom – prilagoditev aplikacij mobilnim napravam 
(»odzivne spletne strani«):



PRENOVA PORTALA AJPES

Prilagajanje uporabnikom – prilagoditev in prenova vsebin na portalu:



Vaša vprašanja?

www.ajpes.si

info@ajpes.si

Želimo vam uspešno 
poslovno pot!


