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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k sklepu Sveta Agencije za javnopravne 
evidence in storitve glede uporabe presežka prihodkov nad odhodki za leto 2018 
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 6. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 44. 
člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in
27. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) je Vlada Republike Slovenije na .....seji dne......sprejela 
naslednji

S K L E P:

V sklepu Vlade Republike Slovenije št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019 se:

- 1. točka spremeni tako, da se glasi:
''Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k predlogu, da se v letu 2018 izkazani presežek 
prihodkov nad odhodki javne službe Agencije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem 
besedilu: AJPES) v znesku 72.847 evrov uporabi za financiranje investicij za opravljanje dejavnosti 
javne službe in za razvoj v naslednjih letih.'' in 

- 2. točka spremni tako, da se glasi:
''Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k predlogu, da se v letu 2018 izkazani presežek 
prihodkov nad odhodki javne službe AJPES v znesku 72.846 evrov vplača v državni proračun.''.

                                                               Stojan Tramte
                                                              GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 AJPES, Tržaška cesta 16, Ljubljana, Slovenija
 Ministrstvo za finance 
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Mag. Aleksander Nagode, generalni direktor Direktorata za javno premoženje

 Goran Kitić, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja

 Ervina Jarc, podsekretarka, Sektor za upravljanje javnega premoženja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Svet AJPES je na svoji 4. redni seji dne 26. 2. 2019 potrdil Letno poročilo AJPES za leto 2018 in je 
v skladu s 7. in 11. točko 15. člena ter s 27. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), sklepe, ki 
jih je sprejel Svet agencije, posredoval v soglasje in sprejem Vladi Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije sprejela sklep št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019, ki je vseboval  štiri 
točke.
V vladnem gradivu je prišlo do napake pri  predlogu sklepa. Pravilen znesek v 1. točki sklepa bi 
moral znašati 72.847 evrov (navedeno je bilo 72.874 evrov) in pravilen znesek v 2. točki sklepa bi 
moral znašati 72.846 evrov (navedeno je bilo 72.874 evrov).
V obrazložitvi in v finančnih posledicah za proračun pa sta bila zneska pravilno navedena.
3. in 4. točka sklepa Vlade RS št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019  ostaneta nespremenjeni.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

+72.846

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

/ /

SKUPAJ / /

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,

DA/NE
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- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Mag. Alojz Stana
DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGE: 
- Predlog sklepov vlade (Priloga 1)
- Obrazložitev (Priloga 2)
- Sklepi Sveta AJPES, sprejeti na 4. redni seji dne 26. 2. 2019 (Priloga 3)
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Priloga 1

Na podlagi 6. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 44. 
člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11-ZEKom-C) in 27. 
člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni 
list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07 je Vlada RS na .....seji dne......sprejela naslednje 

S K L E P:

V sklepu Vlade Republike Slovenije št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019 se:

- 1. točka spremeni tako, da se glasi:
''Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k predlogu, da se v letu 2018 izkazani presežek 
prihodkov nad odhodki javne službe Agencije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem 
besedilu: AJPES) v znesku 72.847 evrov uporabi za financiranje investicij za opravljanje dejavnosti 
javne službe in za razvoj v naslednjih letih.'' in 

- 2. točka spremni tako, da se glasi:
''Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k predlogu, da se v letu 2018 izkazani presežek 
prihodkov nad odhodki javne službe AJPES v znesku 72.846 evrov vplača v državni proračun.''.

Številka:
Datum: 

Stojan TRAMTE 
GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 AJPES, Tržaška cesta 16, Ljubljana, Slovenija
 Ministrstvo za finance 
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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Priloga 2

Obrazložitev:

Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) je na 
svoji 4. redni seji dne 26. 2. 2019 potrdil Letno poročilo AJPES za leto 2018 in je v skladu s 7. in 11. 
točko 15. člena ter s 27. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), sklepe, ki jih je sprejel Svet agencije, 
posredoval v soglasje in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije sprejela sklep št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019, ki je vseboval  štiri 
točke.

V vladnem gradivu je prišlo do napake pri  predlogu sklepa. Pravilen znesek v 1. točki sklepa bi 
moral znašati 72.847 evrov (navedeno je bilo 72.874 evrov) in pravilen znesek v 2. točki sklepa bi 
moral znašati 72.846 evrov (navedeno je bilo 72.874 evrov).

V obrazložitvi in v finančnih posledicah za proračun pa sta bila zneska pravilno navedena.

Presežek prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti bo AJPES porabil v skladu s 
predpisi po prejemu soglasja Vlade Republike Slovenije glede uporabe presežka prihodkov nad 
odhodki za leto 2018.
Svet Agencije za javnopravne evidence in storitve predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki 
iz naslova javne službe v znesku 72.847 evrov uporabi za financiranje investicij za opravljanje 
dejavnosti javne službe in za razvoj v naslednjih letih in, da se presežek prihodkov nad odhodki iz 
naslova javne službe v znesku 72.846 evrov nakaže v proračun.

3. in 4. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019  ostaneta 
nespremenjeni.

Pravilni so tudi sklepi Sveta AJPES, sprejeti na 4. redni seji dne 26. 2. 2019 (Priloga 3).
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Priloga 3
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